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SUMMARY

How can a place’s identity change thanks to 
architecture? How do one find a place in an 
untouched and never ending landscape? How do 
one place a piece of civilisation in an untouched and 
never ending landscape?

Those were the questions I investigated during this 
master thesis. The site was somewhere between 
Kvikkjokk and Jäkkvik in the part of Sweden 
described in many ways with names as Norrland, 
Sápmi or Lappland. Far away from Lund. The 
great hiking trail The kings trail passes through 
the small villages Kvikkjokk and Jäkkvik but most 
people choose to hike north of Kvikkjokk or south 
of Jäkkvik. That’s because there are no huts to stay 
in between Kvikkjokk and Jäkkvik which means 
that hikers have to bring their own tents and food 
for several days.

During the work I’ve investigated the context of the 
area. I’ve had a process where I’ve hiked the trail to 
find places for the project and where I’ve thought of 
the feeling of place. The result is a concept for two 
new places to stay over night when hiking between 
Kvikkjokk and Jäkkvik ready to be developed in 
steps. Hopefully someone is inspired by these crazy 
ideas and realise all the possibilities that this area 
possesses.
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Gå ner till stationen i Lund och kliv på X2000-tåget 
som står och väntar på spår fyra. Om du åker ofta kan 
du hämta gratis kaffe i bistron genom att visa upp ditt 
SJ prio silverkort. Alla andra dödliga får snällt betala 
22 kronor för en kopp. Om det är sommar och spåren 
inte är för varma, inga löv fallit, loket inte går sönder, 
ingen älg springer över rälsen och det inte är några 
signalfel så kommer du efter fyra och en halv timme 
befinna dig på Stockholms centralstation, spår 18. Det 
är trångt i trapporna eftersom rulltrappan inte fungerar, 
alla springer runt omkring dig och du kommer nog 
också att springa till slut fast ditt tåg inte avgår förrän 
om 51 minuter. Du hinner in på Coop, precis under 
spottkoppen, och köper lite frukost till morgondagen. 
Sedan kliver du på tåg 94 mot Narvik som står inne på 
spår 22. 

I mix-kupén du valt sitter redan fyra personer med 
vandringskängor på och kartorna framtagna. De 
ska upp till Kiruna och vidare till Nikkaluokta och 
Kebnekaise. Under kvällen går du till krogen och tar en 
öl. Numera serverar de Zeunerts Höga kusten, direkt 
från bryggeriet i Sollefteå. Har du tur så hamnar du vid 
samma bord som ett medelålders par som gärna växlar 
några ord medan de bjuder på en flaska rödvin. Det är 
trevligt, folk är glada och ingen har bråttom för alla 
har samma mål. Nämligen att penetrera den svenska 
fjällvärlden långt från staden där klockan fyller en 
alldeles för stor mening. I den världen finns ingen tid, 
ingen natt, ingen dag, utan där går solen aldrig ner. 
Under natten sover du inte mycket. Han i britsen längst 

ner snarkar och tåget bromsar häftigt in och startar om 
och om igen. Värst är det vid Bastuträsk där ni står stilla 
alldeles för länge. 

Vid sjutiden kommer konduktören och väcker dig och 
säger att du snart ska av och du plockar raskt ihop dina 
saker. En tandborste, öronproppar och ryggsäcken. När 
du hoppar av tåget är det nästan 19 timmar sedan du 
lämnade Lund. Klockan är halv åtta på morgonen och 
du står på Murjeks järnvägsstation. Här finns en skylt 
med ett telefonnummer man kan ringa för att felanmäla 
rulltrappor och hissar. På Murjeks järnvägsstation finns 
en perrong och ett hus som inhyser en liten matbutik 
som säljer snask till tågresenärer. Det finns också en 
klocka, men sedan finns det inte mer. Bara myggen, 
solen, skogen och en villa på andra sidan parkeringen. 
Där står buss 43 och väntar. Det är kanske den glade 
som kör, eller någon av de andra chaufförerna. Han ska 
inte avgå förrän kl halv tio, men man får stiga in i bussen 
om man vill, eller ta en tur i Murjek, eller sitta på en 
bänk i solen och äta upp frukosten du köpte på Coop i 
Stockholm igår. 

Under en timmes tid sitter du på bussen som passerar 
Vuollerim, hämtar och lämnar post, för att till slut rulla 
in i björkallén, förbi sporthallen, Àjtte och ICA Rajden 
för att slutligen stanna på Jokkmokks busstation. Du 
har nu rest i 22 timmar och 20 minuter. 

I Jokkmokk får du vänta en timme och hinner ta en 
tur till hantverksbutikerna och Jokkmokkstenn. På 

mataffären kan du köpa hockey-pulver i tre olika 
smaker och på Statoil har de extrapris på GB Sandwich, 
bara tio kronor styck. Sedan lämnar du Jokkmokk på 
buss 94 som kör norrut, förbi den stora dammen och 
svänger vänster en bit därefter istället för att fortsätta 
rakt fram mot Gällivare. Vägen är lite skumpig fram 
till den lilla bron precis innan Tjåmotis. Kanske vinkar 
någon av de få bofasta då ni kör förbi. I Tjåmotis stannar 
bussen för att dela ut posten. Sedan bär det vidare och 
efter en timme öppnar sig den täta barrskogen och du 
ser plötsligt vattnet och där bakom rader av snöklädda 
bergstoppar. 

I Årrenjarka stannar bussen så att alla hinner fika 
innan det bär vidare. Förbi Köpenhamn där vattenfallet 
brudslöjan faller. Sedan känns det som om vägen börjar 
ta slut. Det blir fler hus och plötsligt står en träkyrka, 
täckt av träfjäll på vänster sida. Här stannar bussen 
och du går av. Det första du märker är forsärlorna som 
flyger över den vita midsommarblomstren ner mot sjön 
Saggat. Där bakom sträcker sig berget Nammásj upp ur 
ett högt deltalandskap. 

Du går ner till stranden och hör det enorma bruset från 
Gamájåkks mäktiga vattenfall och ser hur Gásskájvo 
sträcker sina två toppar mot skyn in mot Tarraälven. 
Längst bort på älven kommer en båt som kör turister. 
Du är på den vackraste platsen på jorden, som jag kallar 
för paradis.
Du är i Kvikkjokk och det är i Kvikkjokk som det här 
exjobbet börjar.
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INLEDNINGEN

Kungsleden, Lapplands stora vandringsled, är ett 
turistmål som lockar vandrare från hela världen. 
Många vill se Lapporten och vandrar i norr, uppe 
vid Abisko. I Kvikkjokk finns den södra ingången 
till Sareks nationalpark, men Kungsleden söderut, 
från Kvikkjokk mot Jäkkvik, är relativt okänd. 
Till skillnad från resten av Kungsleden finns här 
inga övernattningsstugor vilket resulterat i låg 
vandringsfrekvens. Det är den här etappen som jag 
arbetar med och det är övernattningsstugor som 
jag ritar.

Projektet startade med ett samhällpolitiskt syfte 
som tog en arkitekonisk form med hjälp av 
frågeställningarna som presenteras på nästa uppslag. 
Jag ville tänja på gränserna för vad som kanske är 
rimligt idag att bygga idag för att på så vis vidga 
referensramarna för vad en övernattningsstuga i 
fjällvärlden skulle kunna vara.

Rapporten är uppdelad i tre delar som beskriver 
olika faser av projektet. Den första delen, 
Kontexten, ger en insyn den bakgrundsfakta som 
jag hade och förskaffade mig och som inspirerade 
och satte upp riktlinjer för den slutgiltiga designen. 
Där ingår också en dagbok från den fjällvandring 
som jag gjorde under sommaren. Därefter kommer 

en inblick i den omvälvande processen som ett 
designprojekt innebär. Efter det kommer en  
presentation över mitt designförslag under kapitlet 
Arkitektur. Jag tar mig  friheten att uppmuntra till 
att ögna igenom avsnittet Arkitektur först för att få 
en bild av hur designförslaget ser ut och på så vis 
lättare kunna koppla processen och kontexten till 
detta. För den som vill ha hela projektet beskrivet 
på ett mer traditionellt sätt är det bara att läsa 
rapporten från början till slut. Jag avslutar med att 
resonera kring frågeställningarna och reflektera 
över projektet. 

FÖRTYDLIGANDEN

I rapporten benämner jag Kungsleden som ”leden” och 
etappen Kvikkjokk-Jäkkvik som ”etappen”. 

I rapporten benämns Svenska turistföreningen som 
”STF”.

Stavningen av samiska namn på platser är tagna från 
Calazos fjällkarta (2010), med vissa undantag. Jag 
stavar jåhkå som jåkk och jávrre som jaure vilket är 
en  försvensking av två, i fjällsammanhang, vanligt 
förekommande ord. Detta för att rapporten är skriven 
på svenska. 

Jäkkvik

Kvikkjokk

Hemavan

Abisko

KIRUNA

KIRUNA

LULEÅ

STOCKHOLM

LUND



9

BAKGRUNDEN

Sommaren 2013 var första gången jag kom i kontakt 
med Kungsleden, den stora vandringsleden genom 
Lapplands-fjällen. Jag hade fått sommarjobb på 
Kvikkjokk fjällstation och inledde sommaren med 
den i tidigare beskrivna resan. Jag visste sedan 
tidigare att Kungsleden går mellan Abisko i norr 
och Hemavan i söder och att Kvikkjokk ligger 
ungefär i mitten av leden vid Sarek nationalparks 
södra ingång och Padjelanta nationalparks östra. 

Under sommaren uppmärksammade jag att 
majoriteten av alla vandrare rörde sig längs 
Kungsleden norr om Kvikkjokk och nästan ingen 
på de södra delarna. Då jag hörde mig för fick 
jag veta att Kungsleden söder om Kvikkjokk ner 
till Jäkkvik var dåligt underhållen, att det inte 
fanns några stugor där utan att alla som vandrade 
behövde ha med tält och mat för en knapp vecka. 
Jag fick också höra att det mest var skog där, inget 
fint att se och att det i allmänhet var en tråkig 
vandring. Det här var kommentarer från gäster 
mestadels. Jag bestämde mig för att vandra en bit 
för att se själv.

I slutet av augusti gav jag mig iväg och en kväll 
då jag satt utanför mitt tält funderade jag över om 
den här etappen av Kungsleden hade råkat i dåligt 

rykte bara för att den var dåligt underhållen och 
för att det inte fanns några övernattningsstugor. Jag 
satt och funderade över huruvida några fjällstugor 
som kanske erbjöd något annat än en traditionell 
övernattningsstuga skulle kunna lyfta fram den här 
etappen och om det skulle kunna få fler människor 
att uppleva den här delen av Kungsleden. Om fler 
människor vandrade här skulle det också kunna ge 
ett större underlag för den lokala turismnäringen i 
Kvikkjokk men även i Jäkkvik och Vuonatjviken. 
Då bestämde jag mig för att undersöka den här 
delen av Kungsleden i mitt examensarbete i 
arkitektur som skulle påbörjas några år senare.

Under sommaren och hösten 2016 försökte jag 
finna svar på varför den här etappen av Kungsleden 
har så dåligt rykte och varför det inte finns några 
övernattningsmöjligheter här, till skillnad från  
resten av Kungsleden. Jag talade med Länsstyrelsen 
i Norrbotten, Arjeplogs kommun och Svenska 
tursitföreningen men ingen hade något svar på 
varför den här etappen blivit bortglömd. 

Göran Wallin på Swedish Lapland poängterade 
dock att problemet ligger i att ingen äger 
frågan.1Det finns flera olika intressenter som 
skulle gynnas av en starkare besöksnäring, men 

ingen som är beredd att göra stora investeringar. 
I rapporten Fjällens besöksnäring och framtiden 
i Swedish Lappland (2014) tar Wallin upp flera 
åtgärder som skulle kunna resultera i att Lapplands 
varumärke som fjällvandringsdestination 
stärks. Vissa av åtgärderna berör hela Swedish 
Lapland, som framtagandet av ett gemensamt 
skyltningsprogram och skapandet av en gemensam 
plattform för samverkan inom fjällfrågor. Andra 
åtgärder rör etappen Kvikkjokk-Jäkkvik specifikt. 
Han nämner etablering av en lokal förvaltning av 
Kungsleden mellan Kvikkjokk och Jäkkvik samt 
byggandet av två nya stugor längs sträckan och 
upprustning av vindskyddet vid Tsielekjåkk. 

Även Anna-Lena Le Goascogne2 och Ingela 
Edholm Forsberg3 på Arjeplogs kommun bekräftar 
problemet och framhäver att det kan vara svårt för 
lokal näringsverksamhet att se någon lönsamhet 
i det. Enligt Eva Oskarsson4 på Länsstyrelsen har 
flera förbättringar av leden gjorts. 
Då jag talade med Niklas Winbom5 ansvarig för 
stugverksamheten hos STF förklarade han att 
STF inte har något intresse i att utveckla någon 
verksamhet längs sträckan och han var inte heller 
medveten om att STF äger vindskyddet vid 
Tsielekjåkk.

1Göran Wallin, Projektledare: ”Fjällen besöksnäringen och framtiden”, telefonsamtal den 14 juli 2016

2Anna-Lena Le Goascogne, Destinationsutvecklare i Arjeplogs kommun, telefonsamtal den 20 juni 2016

3Ingela Edholm Forsberg, Utvecklingsstrateg i Arjeplogs kommun, telefonsamtal den 30 juni 2016

4Eva Oskarsson, Fältenheten på Länsstyrelsen Norrbotten, telefonsamtal den 14 juli 2016

5Niklas Winbom, Vice VD/Fjällchef på Svenska Turistföreningen, telefonsamtal den 12 augusti 2016
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Målet med det här examensabretet är att skapa en 
illustration över möjligheterna för en utvecklad 
fjällturism längs Kungsleden mellan Kvikkjokk 
och Jäkkvik. 

Syftet med arbetet är en önskan om att hitta ett sätt 
för lokalbefolkningen på orterna kring etappen 
att få ett ökat underlag för sin försörjning där 
turismnäringen är en dominerande verksamhet.
Kungsleden söderut från Kvikkjokk är i behov 
av ordnade övernattningsmöjligheter för att 
få en ökad vandringsturism och ett sätt att öka 
tillgängligheten för lokala fjällvandrare.

Under examensarbetet arbetade jag utifrån tre 
frågeställningar. Dessa var:

MÅL OCH SYFTE

Hur kan en plats rykte ändras med hjälp av arkitektur?

Hur finner man en plats i till synes orört och oändligt 

landskap?

Hur placerar man en bit civilisation i till synes orört och 

oändligt landskap?
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METOD

Min metod gick ut på ett intuitivt sökande efter 
att förstå området mellan Kvikkjokk och Jäkkvik 
och efter inspiration som kunde komma från 
många helt olika källor. Jag tillät mig att läsa 
böcker, tidsskrifter, bloggar och anteckningar. Jag 
tittade på TV-program, på naturfotografier och 
arkitektritningar. Jag lyssnade på sakkunniga, på 
radio och på mina egna inspelade kommentarer. 

Någonstans i detta kaos av intryck och fakta 
fick några intressanta punkter ta plats och bilda 
grunden till det som skulle bli mitt desigprojekt. 
Det fick bli basen för min inspiration. 

Själva designen utformades främst med hjälp 
av handskisser, handritningar och modellbygge. 
Datorn som hjälpmedel fick ta plats först i slutet 
av processen.

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag inte hade 
någon klar metod utan att metoden var processen 
och att låta processen styra sig själv.





KONTEXTEN

Utsikt över Saggat från Prinskullen 

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2015



KUNGSLEDEN
Kungsledens historia är mer än 100 år gammal och 
stigarna har trampats av tusentals fjällentusiaster 
genom åren. I slutet av 1800-talet författades en idé 
om en vandringsled genom Lapplandsfjällen av STF:s 
sekreterare Louis Améen. Leden skulle bli kungen 
av leder och inspirationen kom från den ryska tsarens 
projekt med att bygga en järnväg mellan St Petersburg 
och Moskva. (Grundsten, 2008) 
STF hade begränsade ekonomiska tillgångar vilket 
ledde till att leden, som då gick mellan Abisko och 
Kvikkjokk, blev klar först runt 1928. (Grundsten, 2008) 

Under årens lopp har Kungsleden förlängts och i STF:s 
årsskrift från 1941 skrev fjällintendenten Nils Ferlin 

att Kungsleden går mellan Abisko och Jäkkvik. 1977 
skapades det svenska ledsystemet och Naturvårdsverket 
fick huvudansvar för vandringslederna i Sverige. Då 
gick Kungsleden mellan Abisko i norr och Hemavan i 
söder och den dragningen kvarstår idag. Leden är 425 
km lång. (Grundsten, 2008)

Kungsleden fick aldrig någon invigning utan är ett 
sporadiskt, men ambitiöst projekt som drivits av ideell 
verksamhet under årens lopp. Idag driver STF de flesta 
övernattningsstugorna längs leden, men andra mindre 
aktörer finns. Själva leden förvaltas av Länsstyrelsen 
på uppdrag av Naturvårdsverket. (Länsstyrelsen 
Norrbotten 3, u.å.)
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JÄKKVIK

Jäkkvik är en liten by i Arjeplogs kommun som 
ligger vid Hornavans norra ände. Hornavan är 
Sveriges djupaste sjö med ett maxdjup på 228 
meter. (SMHI, 2008) 

Orten bildades 1779 som ett resultat av den nya 
silvergruvan i Nasafjället. De som bodde på orten 
forslade silvermalmen från fjället ner till kusten. 
(Jäckvik, u.å) I slutet av 1700-talet flyttade paret 
Laestadius till orten och år 1800 föddes Lars Levi 
Laestadius, grundare av Laestadianismen, den 
kristna rörelsen som är spridd över hela världen. 
På platsen där Jäkkvik ligger idag, precis mellan 
Hornavan och Pieljekaise nationalpark bosatte sig 
folk först år 1840. 45 år senare hade byn tre familjer 
och idag är knappt 30 personer fastboende. Byn 
inhyser över 100 fritidshus och under loven är det 
fullt i Sveriges längst släplift och hos Handlarn i 
byn. (Söderberg, 2013)

Till Jäkkvik tar man sig idag på väg 95, den så 
kallade silvervägen. Den fortsätter in i Norge 
mot Bodö och genom Junkerdalen. I byn driver 
Svenska kyrkan ett vandrarhem, Kyrkans 
fjällgård. Här finns även Jäckviks fjällcenter 
som har skidanläggningen, skoteruthyrning 
och husvagnscamping. Kungsleden passerar 
genom Jäkkvik för att söderut gå in i Pieljekaise 
nationalpark och norrut sträcka sig mot Kvikkjokk.

Kungsleden skyltning i Jäkkvik

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2016



KVIKKJOKK

Kvikkjokk är en liten by i Jokkmokks kommun 
som bildades på 1600-talet då man fann silvermalm 
i området. Vid tidpunkten flyttade ämbetsmän 
in och samerna tvångsinkallades för att arbeta i 
gruvan. (Kvikkjokk fjällstation 1, uå) Förutom 
för silver blev Kvikkjokk känt genom botanikern 
Carl von Linné som besökte Kvikkjokk under sin 
Lapplands-resa 1732 då han inventerade fjällfloran. 
(Kvikkjokk fjällstation 1, u.å.)

Kvikkjokk ligger precis där vattenfallet Gamájåkk 
möter Tarraälven och de två vattnen, Tarraälvens 
klara och Gamájåkks grumliga, tillsammans flyter 
ut i sjön Saggat. Vattendragen har skapat ett unikt 
högdeltalandskap i ständig förändring. Det är känt 
som Sveriges Amazonas och att paddla i kanalerna 
är en mäktig uppelevelse. 

Kvikkjokk är den södra ingången till Sareks 
nationalpark och den östra ingången till Padjelanta 
nationalpark. Runt den lilla byn sträcker sig 
bergen Sjnjierák, Prinskullen och Nammásj och 
Gásskájvo, som erbjuder toppturer för dagen. 
Lederna upp på Prinskullen och Sjnjierák var 
de första som STF trampade upp. Kvikkjokks 
fjällstation byggdes på 1920-talet, men ägs inte 
längre av STF utan av Hotell Hellsten i Stockholm. 
(Kvikkjokk fjällstation 1, u.å.)

Kungsleden skyltning vid Kvikkjokk Fjällstation

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2014
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Friluftslivet som begrepp och fjällvandringen som 
uttryck för friluftsliv är en drygt 100 år gammal 
företeelse. (Sandell & Sörlin 1, 2000) Friluftslivet 
riktade sig och riktar sig till båda könen, men 
i realiteten har fjällvandring varit till för övre 
medelklassens och överklassens män. De som har 
och hade pengar och fritid. (Eskilsson, 2000) Idén 
om fritiden och friluftslivet som var belagt till 
fritiden uppstod  i och med industrialismen då folk 
flyttade in till städerna och friluftslivet fick rollen 
som en motpol till det urbana livet. I samband med 
detta fanns även en nationalromantisk idealbild av 
svensken där närheten till naturen passade väl in.  
(Sandell & Sörlin, 2000)

Om friluftslivet dels var ett resultat av en 
nationalromantisk rörelse var det, vid 1900-talets 
början, även en rörelse som syftade till att fostra 
ungdomen till något äkta och hälsosamt vilket 
också var motsatsen till det fördärvliga livet i de nya 
städerna. Svenska turistföreningen, Scoutrörelsen, 
Friluftsfrämjandet och 4H-rörelsen växte sig starka 
och är starka än idag, med syftet att få ut svensken i 
naturen för att lära, uppleva och beskydda. (Sandell 

& Sörlin, 2000) 

Dagens friluftsliv i allmänhet och fjällvandring 
i synnerhet kan delas in i två trender som 
lockar två olika typer av fjällturister. Dessa 
är den landskapsorienterade turisten och 
den aktivitetsorienterade turisten. Den 
landskapsorienterade turisten finner de svenska 
fjällen som målet för sin upplevelse. Det vill säga 
att naturen har ett egenvärde i sig själv. Det här är 
den klassiske fjällvandraren. (Sandell, 2016:4)

Sedan finns det den turisten som ser fjällen 
som arenan för den aktivitet som är målet för 
upplevelsen. Där är aktiviteten viktigare än 
landskapet. Traditionellt sett skulle det här vara 
alpinskidåkaren som inte bryr sig om hen är i 
Åre eller alperna, det är skidåkningen som är 
det viktiga. Långt inne i fjällvärlden är det här 
turisten som springer fjällmarathon och tävlar i 
multisporttävlingar. Dessa två turisttyper kommer 
lätt i konflikt med varandra då den ene gärna tar 
helikopter upp på ett berg medan den andre söker 
tystnaden och lugnet. (Sandell, 2016:4)

STF har de senaste åren startat flera projekt med 
nya målgrupper och då riktat sig mot bland andra 
ungdomar och barnfamiljer. Projekten Get real 
2014 och Get real kids 2015 skickade ut testpiloter 
på fjället för att utvärdera fjällvandringen och 
stugverksamheten. I utvärderingarna av projekten 
framkom att många av ungdomarna på fjället 
uppskattade den enkla standarden i stugorna och 
såg det som något mycket positivt. Nästan ingen 
efterfrågade mobiltäckning utan istället möjlighet 
till att hyra utrustning som tält eller liknade 
eftersom unga ofta inte äger sådana dyra saker 
själva. (Svenska turistföreningen, 2014) Bland 
barnfamiljerna handlade resultaten mycket om 
att anpassa fjällanläggningar så att barn får en 
stimulerande miljö där lek främjas. 
(Svenska turistföreningen, 2015) 

Fjällvandringen i Sverige har ökat de senaste åren 
och andelen ovana fjällvandrare har ökat. (Jonsson, 
2016) Friluftsliv ligger i tiden och är en del i någon 
typ av nationalromantisk rörelse som även kan ses 
inne i städerna. Fjällräven-ryggsäckarna springer 
omkring på stan i ett potpurri av olika färger, 

FJÄLLVANDRAREN



Vandring på Vállevárre med Vallespiken i fonden

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2014

den närproducerade, ekologiska maten säljer slut 
direkt och att odla på balkongen har blivit norm för 
många människor. 

I takt med att fjällvandringen har ökat  så har också 
den procentuella okunskapen om fjällen ökat. De 
som alltid vandrat i fjällen finns kvar, men nya 
fjällvandrare med sämre kunskaper tar sig numera 
den långa resan in i fjällvärlden. Det blir tydligt då 
man tittar på ökningen av fjällräddningens insatser, 
50 % år 2016. (Lund, 2016) 

Ett sätt att komma åt det växande problemet 
med skadade i fjällen kan vara att skapa en mer 
tillrättalagd miljö som exempelvis mobiltäckning, 
laddningsstationer eller som trappan som håller på 
att byggas upp på Kebnekaise. Jag anser däremot att 
det är fel väg att gå och skulle önska att satsningarna 
främst skedde på bättre information till turister. 
Fjällen är inte staden och man är mer utsatt. Det är 
ett faktum och jag tror att en mer tillärttalagd miljö 
ute på fjället skapar en falsk trygghet som i sig kan 
generera ännu större fara. Det är på den grunden 
som det här projektet bygger på.
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RENEN

Renar på Vállevárre med Gásskájvo i fonden.

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2013

vaja = renhona

Rennäringen är en samisk rätt som bygger på 
urminnes hävd, vilket innebär att det inte är något 
som staten har gett utan något som alltid har funnits 
och är reglerat i grundlagen. Idag finns ungefär 250 
000 renar i Sverige. (Sametinget 1, 2016)

Under sommaren bor renen uppe på fjället och 
under vintern nere i skogen. Renen är ett vilt djur 
som följer samma stigar upp och ner från fjället 
och kalvar på samma ställe varje år. Det är ett 
lättstressat djur som behöver betesro för att kunna 
kalva och äta upp sig efter vintern. En vaja som blir 
störd av till exempel en snöskoter kan stöta ut sin 
kalv av stress och även dö själv. (Sametinget 1, 2016) 

Det är främst snöskotertrafiken som är ett 
stort problem för rennäringen på fjället. 
Vandringsturismen har liten eller ingen påverkan 
på rennäringen,men kunskapen om hur man beter 
sig i närheten av renar skulle kunna vara bättre. 1

I området mellan Kvikkjokk och Jäkkvik har 
tre samebyar sina renbetesområden. Dessa är, 
från söder, Semisjaur-Njarg, Luokta-Mavas och 
Tuorpon. (Sametinget 2, 2016) Rennäringen är som 
nämnt en samisk rättighet men det är också viktigt 
för turismen då möjligheten att få se en ren på 
fjället lockar. En hållbar turismnäring kan inte stå i 
motsatt till befintliga näringar. Därför är det viktigt 
även för turistnäringen att inte störa rennäringen.

1Lars-Anders Baer, Kontaktperson Luokta-Mavas sameby, telefonsamtal den 8 augusti 2016

2Lars-Anders Baer, Kontaktperson Luokta-Mavas sameby, telefonsamtal den 8 augusti 2016

3Anders Erling Fjällås, Kontaktperson Samisjaur-Njarg sameby, telefonsamtal den 15 augusti 2016
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FJÄLLSTUGORNA

Längs Kungsleden och andra leder i den svenska 
fjällvärlden finns övernattningsstugor, fjällstationer 
och turistanläggningar. Många av dessa drivs och 
ägs av STF. (Länsstyrelsen Norrbotten 2, u.å.) 
Några ägs av Naturvårdsverket och förvaltas 
av Länsstyrelsen eller andra organisationer som 
fått förvaltningsuppdraget av Länsstyrelsen.  
(Länsstyrelsen Norrbotten 1, u.å.) Det finns även 
några privata mindre aktörer som Vuonatjvikens 
stugby och Kvikkjokk Fjällstation. 

Fjällstugorna ligger i väglöst land, det vill säga långt 
ute på fjället utan varken el eller avlopp. Vatten 
hämtas i bäcken, värmen kommer från kaminen 
och utedasset står en bit bort. (Länsstyrelsen 
Norrbotten 2 u.å.) De större anläggningarna och 
fjällstationerna har rinnande vatten, el och avlopp.  
(Länsstyrelsen Norrbotten 3 u.å.)

I stugorna bor stugvärdar under säsongerna. De 
underhåller stugorna, tar betalt av gäster och sköter 
verksamheten. (Svenska turistföreningen 1, u.å.) 
Som gäst i en fjällstuga betalar man för att få tak 
över huvudet vilket innebär att man får sova i en 
säng, men i vissa fall, då det är fullt, kan man få 
sova på golvet. (Svenska turistföreningen 2, u.å.) 
På fjällstationer och turismanläggningar finns ofta 
en restaurang och full service året om eller under 
säsong. (Länsstyrelsen Norrbotten 3 u.å.)

Till höger finns korta presentationer över några 
aktörer i den lappländska fjällvärlden.
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AKTÖRER

LÅKTAJÅKKO FJÄLLSTATIONBÁDJELANNDA LAPONIA TURISMVUONATJVIKENS STUGBYSVENSKA TURISTFÖRENINGEN

Längs Kungsledens etapp Kvikkjokk-Jäkkvik 

ligger Vuonatjviken. Det är ett gammalt 

nybygge där släktingar till de första bosättarna 

bor kvar än idag. I Vuonatjviken har det 

bedrivits turismverksamhet sedan 1930-talet 

och idag finns en stugby och restaurang 

med fullständiga rättigheter. Stugbyn drivs 

av Jan och Eva Johansson och erbjuder 

övernattning i stugor, matförsäljning och även 

helikoptertransport upp på fjället. Det är även 

Jan Johansson som sköter båttrafiken över 

sjön Riebnes. (Vuonatjviken 1, 2011)

Svenska turistföreningen startades som 

en akademisk förening i Uppsala 1885. 

Föreningens syfte var då precis som idag 

att främja turism inom Sverige. Svenska 

turistföreningen Fokuserade i början främst 

på fjällturism men har idag vandrarhem och 

lokalavdelningar över hela landet. (Svenska 

turistföreningen 3, u.å.)

Svenska turistföreningen äger och driver de 

flesta anläggningarna längs Kungsleden och 

ett flertal runt andra vandringsleder i Sverige. 

Kungsleden var turistföreningens initiativ 

(Grundsten, 2008) och föreningen har sedan 

1995 patent på varumärket Kungsleden. 

(Svenska turistföreningen, 1995)

I världsarvet Laponia ingår Padjelanta 

nationalpark i vilken Padjelanta-leden 

passerar. Längs leden finns flera fjällstugor där 

vandrare kan övernatta varav majoriteten ägs 

av Länsstyrelsen men förvaltas av Bádjelannda 

Laponia turism som är en samisk ekonomisk 

förening. De enda inkomsterna är de som 

kommer från övernattningarna i stugorna. 

Bádjelannda Laponia turism har som mål att 

öka kontakten mellan turister och det samiska 

samhället och verksamheten grundar sig i 

samebyarnas Laponiaprogram. 

(Badjelánnda Laponia Turism, 2015)

På 1228 möh på fjället 9 km från Björkliden 

ligger Låktatjåkko fjällstation. Här finns 18 

sängplatser fördelade i 10 rum där gästerna 

delar på WC och dusch. Låktatjåkko är känt 

för sina våfflor med hjortronsylt, men har även 

en restaurang med á la Carte-meny med fokus 

på lokala råvaror och en bar med fullständiga 

rättigheter. (Björkliden, 2015) 

Det är Sveriges högst belägna bar. På 

sommaren är det en bekväm dagstur upp till 

fjällstationen och vintertid går man på skidor 

eller åker skoter upp på fjället. Anläggningen 

byggdes under andra världskriget, år 1939, 

då detta var väglöst land och alla transporter 

skedde längs vandringslederna och över 

Torne träsk. Sedan dess har Låktatjåkko tjänat 

som mål för den livsnjutande fjällentusiasten. 

(Stenlund, 2016)

Idag ägs Låktatjåkko av Lapland resorts som 

också äger anläggningarna vid Björkliden 

och Riksgränsen samt ett hotell i Stockholm. 

(Lapland Resorts, u.å)



Renvaktarstuga med Riebnes i bakgrunden

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2016
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HUSEN

I frågeställningarna benämner jag landskapet 
som “till synes orört”. Det beror på att det är ett 
gammalt kulturlandskap där vi inte ens vet hur 
länge människor har levt, bara att de har levt. 
Framförallt i Arjeplogs kommun finns många 
lämningar från samiska boplatser. Det finns med 
andra ord en byggnadskultur i det här landskapet. 

Den här byggnadskulturen består av olika typer av 
kåtor som finns kvar idag, eller som är utgrävda 
och kartlagda. Kåtorna kan delas in i grupperna 
fasta eller flyttbara kåtor och det är de fasta kåtorna 
som man kan se spår av. Kåtorna byggdes efter 
de behov som uppstod och av det material som 
fanns att tillgå. På fjället användes fjällbjörk och 
i skogen tallstockar för att timra kåtor. De tidiga 
fasta kåtorna verkar till stor del ha varit sexkantiga. 
I taket hängde ibland tygstycken för att behålla 
värmen och hindra mygg från att komma in. 
(Liedgren, Östlund & Josefsson, 2009)

Kåtorna sattes ihop med hjälp av utfasningar och 
håltagningar eftersom spik inte fanns att tillgå eller 
var alldeles för dyrt. Att hitta grenar med en bra 
klyka var en förutsättning för att bygga en åskåta. 
(Liedgren, Östlund & Josefsson, 2009)
Idag finns en del modernare hus på fjället som 

används som exempelvis renvaktarstugor och 
övernattningsstugor för fjällvandrare. Dessa är 
hela eller i delar transporterade med helikopter 
eller med skoter eller bandvagn vintertid. Det som 
de har gemensamt med de traditionella kåtorna 
är att de bara är ställda på marken. Ingenting är 
fastgjutet utan bara förankrat med hjälp av vajrar 
som renvaktarstugan ovanför Riebnes på bilden 
till vänster. Eftersom marken inte påverkas är 
byggnaderna i viss mening alltid mobila och kan 
flyttas. Moderna hus på fjället har ofta sadeltak och 
ser ut att vara utplacerade oberoende av sin kontext.

De traditionella kåtorna byggdes på plats av det 
material som fanns vilket gjorde att de också kunde 
överges om behoven förändrades. Kåtorna var en 
del av naturen som lätt kunde förmultna igen. De 
lämnade ingen påverkan på naturen mer än ett 
spår av människor. 

När man bygger i fjällmiljö idag finns det mycket 
man kan ta med sig från hur samerna byggde sina 
hus utan att för den sakens skull härma och uppföra 
kopior av kåtor. Att inte skada marken, att bygga 
för att behoven kanske förändras, att byggnaden 
kan överges utan att skada naturen och att kunna 
flytta på byggnaden är något att inspireras av.



26 Hotell Borgafjäll och Spa med Klöverfjället i fonden

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2013
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EXEMPLEN

I Jukkasjärvi bor runt 500 personer. Den lilla orten 
är en del av Kiruna kommun och ligger några mil 
öster om Kiruna. Orten har ungefär lika många 
invånare som Svapavaara, en bit söderut. Jag skulle 
vilja hävda att det är mer troligt att du som läser 
har hört talas om Jukkasjärvi än om Svapavaara.

Det beror på ett privat initiativ på 1980-talet 
som resulterade i en utställning om is. Idag är 
Jukkasjärvi världsberömt för Icehotel. Världens 
första hotell byggt helt i is, som en del i det naturliga 
kretslopp som Torne älv så tydligt synliggör. 
När älven fryser, sågas isen upp och årets stora 
arkitektur- och konstprojekt startar, byggandet av 
ett nytt ishotell. För besökare som återkommer, är 
ishotellet olika varje år, men upplevelsen av något 
fullständigt unikt är densamma. Icehotel har satt 
den lilla orten Jukkasjärvi på världskartan och 
skapat en identitet för byn. Varje år besöker mellan 
50 000 och 60 000 människor den lilla orten och 
runt 100 personer är med och bygger upp hotellet 
varje år. (Icehotel, u.å.) 

Exemplet Jukkasjärvi är ett välkänt exempel på 
arkitektur som blivit ett turistmål i sig och där en 
hel ort har sin identitet kopplad till den. Ett annat 
ännu inte så välkänt exempel är Brittas pensionat 

i Harads utanför Boden. Just namnet Brittas 
pensionat kanske inte får det att ringa någon 
klocka, men jag talar om Treehotels som är en del 
av Brittas pensionat. 

Projektet Treehotels startade med inspiration från 
filmen Trädälskaren av Jonas Selberg Augustse. 
Det är en filosofisk skildring av trädets betydelse 
för oss människor och hur tre män bygger en koja 
uppe i ett träd. Grundarna till Treehotels, Britta och 
Kent, bjöd in några skandinaviska arkitektkontor 
till att rita varsin trädkoja som skulle byggas i 
skogen bakom Brittas pensionat med utsikt över 
Luleälven nedanför Harads. Idag är sju trädrum 
färdiga och alla är designade för att visa modern 
skandinavisk arkitektur i samband med ett starkt 
miljöarbete. Treehotels har besökare från hela 
världen som gärna betalar för en natt uppe bland 
trädtopparna. (Treehotels, u.å.) Då Treehotels är 
relativt nytt är det svårt att säga vilken betydelse 
det har för Harads som ort, men det är ett exempel 
på hur arkitektur som erbjuder en lite annorlunda 
rumslig upplevelse kan bli ett turistmål i sig.

Ett äldre exempel på detsamma är Hotell Borgafjäll 
och Spa i Borgafjäll i Västerbotten. Ralph Erskine 
ritade hotellet på 1940-talet. (Egelius, 1988)  Då 

man tittar på hotellet ser man tydligt hur det tar 
en stiliserad form av Klöverfjället bakom. Hela 
hotellet är byggt i olika nivåer som ger en dynamisk 
och svindlande känsla. Det som dock var och är 
mycket speciellt är att det designades för att man 
skulle kunna åka skidor på taket till hotellt, precis 
som på fjället bakom.

Idag kommer skidälskare för att åka i liftsystemet 
kanske snarare än för att åka på taket till hotellet. 
Jag vill ändå påstå att hotellet och dess arkitetktur 
har gjort den lilla orten Borgafjäll känd och att 
hotellet fortfarande lockar turister med sin blotta 
existens. För mig var det tydligt under de fyra 
månader jag bodde i Borgafjäll. 

Det här är tre exempel på hur arkitektur har 
lockat turister på grund av en annorlunda rumslig 
upplevelse. Att bo i ett hus av is, uppe i ett träd 
eller att åka skidor på taket medan kompisarna 
sover på ett svävande våningsplan inunder 
måste ändå klassas som upplevelser som inte 
hör till vardagen. Jag skulle vilja åstadkomma 
en annan typ av upplevelse i mitt projekt som 
också kan vara annorlunda och locka både den 
aktivitetsorienterade och den landskapsorineterade 
fjällturisten. 
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ROMANTISERINGEN

Vintern 2013 arbetade jag som pistör i Borgafjäll 
i Västerbotten. Det var första gången jag fick upp 
ögonen för de olikheter i samhällsservicen som 
är ett faktum i Sverige idag. En liten pojke bröt 
benet i skidbacken och jag satt med honom och 
hans föräldrar och väntade på ambulansen i drygt 
två timmar. Ungefär 30 timmar senare var han 
äntligen röntgad och gipsad i Lycksele. Vid samma 
tid kom en kartläggning från SVT om väntetider 
på ambulans i några norrländska städer som ligger 
över medianen i Sverige som då var 14,7 minuters 
väntan. (Beijron 2013) Det var mitt första möte 
med den ojämlikheten som finns i samhällsservicen 
i Sverige. 

”Vår koloni heter inte Indien – den heter Norrland” 
heter en krönika av Clara Lidström publicerad i 
Expressen (2016). Det hon menar är att det finns 
en ojämlikhet i samhället där stadsbor som anser 
sig själva klimatsmarta bara kan leva som de gör 
på grund av att någon annan på landsbygden 
gör det möjligt. Att någons utsikt förstörs av en 
vindkraftspark, någons renbetesmarker blir till 
kalhyggen och gruvor och någons ko bidrar med 
den ekologiska mjölken och denna någon är inte 
en storstadsbo. Det hon menar är att de kommuner 
som bidrar mest till Sveriges välfärd är de som 
får absolut minst tillbaka när det kommer till 

ekonomiska medel och samhällsservice. Då kan 
man tala om Norrland som svenskarna koloni 
likställd med det brittiska imperiets kolonier. 
(Lidström, 2016) Journalisten och författaren Po 
Tidholm driver liknande argument och skriver 
i förordet till sin essä- och reportagesamling om 
hur Norrland har betraktats under de senaste 
fyrahundra åren. Nämligen som en svensk 
koloni inom de egna gränserna med enorma 
naturtillgångar, en förtryckt ursprungsbefolkning 
och en tydlig kolonisationspolitik vilket är något 
som är verklighet än idag. (Tidholm, 2014). 
Norrland är till för någon annan än de som bor där 
själva. 

I STF:s undersökning Get Real kids (Svenska 
turistföreningen, 2015) får barnfamiljer besöka 
STF:s fjällstugor och prova på fjällvandring i syfte 
att utvärdera hur fjällvandringen och stugmiljön 
kan göras mer attraktiv för barnfamilj. Det 
kom fram många intressanta åsikter som en mer 
barnanpassad inredning, barnkartor och liknande. 
En punkt som jag däremot förvånades av var 
punkten ”Berättelser av samer för barn”. (Svenska 
tursitföreningen, 2015) För mig låter det som om 
samer ska sitta och berätta sagor vilket kan kännas 
osmakligt, men det kan också vara ett uttryck för 
barnsagor som handlar om samisk kultur. Hur som 

helst så är det ett  exempel på den romantiserade 
bilden av samerna främst, men kanske även om 
Norrland och den orörda naturen som bubblar upp 
till ytan.

Det som lockar stadsmänniskor ut till fjällvandring 
är just den romantiska bilden av Norrland. Det 
som lockar är en till viss del konserverad bild som 
aktivt upprätthålls av den stora massan. Den orörda 
naturen, den charmiga norrländskan, folk som kör 
skoter på gatorna och har renar på bakgården. 
Avfolkning, depression och arbetslöshet är  inget 
som nämns i turistbroschyrer. I och med den snabba 
urbaniseringen i Sverige ökar avståndet mellan 
stad och land och det förstärker säkert i viss mån 
den stereotypa bilden av Norrland. Den förstärker 
även klyftan mellan de människor som bor i städer 
och de som bor på landsbygden vilket i sin tur leder 
till minskad förståelse för andra människor i landet 
och en stark polarisering. (Resten av Sverige, 2016) 

Det som jag beskrivit ovan var och är en viktig 
aspekt för mig i det här examensarbetet då jag valt 
att arbeta i ett kulturlandskap och naturlandskap 
med utgångspunkt i att öka en näringsverksamhet 
som kanske är beroende av en konserverad bild av 
en del av Sverige. Det jag vill åstadkomma är något 
som är en ny del av den norrländska



besöksnäringen. Något som varken konserverar 
en romantisk bild, är en avbild av något 
befintligt utan som erbjuder något nytt som kan 
bli identitetsskapande för just den här platsen. 
Det handlar om ett turistmål men även om ett 
vandringsmål för lokalbefolkningen, och en 
identitet som de kan koppla till det här området.

I SVT:s programserie Resten av Sverige, avsnitt 2, 
förklarar Statsvetaren Katarina Barrling att enligt 
marknadslogikens krafter måste vissa delar av ett 
land slås ut och dö. (2016) Om det är rätt att det är 
på det viset i ett demokratiskt land eller inte kan 
jag inte svara på. Jag har i det här examensarbetet 
valt att följa det ekonomiska system vi har för att 
öka attraktionskraften på en plats som jag önskar 
ska finnas kvar. Att en ökad turismnäring kan 
öka underlaget för lokal turismverksamhet är inte 
heller den enda effekten. Mitt första möte den 
Norrländska landsbygden kom, som beskrivet 
ovan, som någon typ av besökare under en 
begränsad period. Det har lett till att jag har skaffat 
mig en bredare kunskap om hur människor lever 
i olika delar av Sverige och en större förståelse för 
det. Och kanske upplever någon som i framtiden 
besöker det här projektet samma sak. Och då har 
en större mening skapats även om jag bara adderar 
lite arkitektur.

Gruvan i Kiruna

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2016
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JÄKKVIK

Vuonatjviken

Västerfjäll

KVIKKJOKK

väg mot Jokkmokk

Jokkm
okks kom

m
un

Arjeplogs kom
m

un

Väg m
ot Arjeplog

Illustration över Kungsleden, Kvikkjokk-Jäkkvik med 

renstigar och renbetesområden  (Sametinget 2, 2016)
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Det är juni och skolan har precis slutat. Om en 
månad börjar jag sommarjobba, jag måste tjäna 
lite pengar inför semestern. Eller semester och 
semester. För mig är det semester, men det är också 
hårt arbete. I augusti ska jag och min sambo ska 
gå 84 km mellan Jäkkvik i söder och Kvikkjokk i 
norr. Vi kan gå på fyra dagar, men har planerat sju 
dygn på fjället för att jag ska ha god tid på mig att 
leta efter plats för mitt examensarbete. Inspirerad 
av Richard Leplastrier, som satte upp ett tält på 
platsen för ett av sina projekt (Johnston, 2014) ska 
jag bo på mina platser för att verkligen känna in 
dem. 

Men nu är det juni och jag sitter på min uteplats, 
med fjällkartan utvikt framför mig på marken. 
Kartan är i skala 1:100 000 och jag ska försöka 
rita in små cirklar kring områden som jag skulle 
kunna tänka mig är platser, det vill säga något som 
känns som en plats. Jag suckar djupt, då detta är 
en omöjlighet, det vet jag mycket väl. Kartan är 
en illustration över en verklighet, men den säger 
ingenting om känsla, ljus, vind och ganska lite om 
vegetation. Den stämmer inte ens alltid. Bara för 
att det på kartan är inritat ett vattendrag eller en 
stig betyder inte det att de existerar på riktigt. 

Mycket i fjällkartan (ej lantmäteriets fjällkarta 
specifikt utan kartor över de svenska fjällen i 
allmänhet) verkar vara spår av gamla kartor som 

kopierats om och om igen, på det stora hela ganska 
korrekta, men i den mänskliga skalan stundtals 
förvirrande och även felaktiga. Det kan jag tydligt 
se då jag tittar på området runt Kvikkjokk där 
stigar som i verkligheten inte existerar illustreras 
som någon typ av led och andra leder inte ens är 
utmärkta. Kartmaterial över det här området i mer 
detaljerad skala än 1:100 000 kan jag inte hitta. Och 
det är på en sådan här karta jag ska bestämma mig 
för områden av intresse. 

Det jag sysslar med är egentligen gissningar och 
jag vill gärna att dessa ska vara åtminstone lite 
kvalificerade. Därför ställer jag, då jag sitter 
hemma i Lund, tre krav på dessa områden.

Efter att ha tittat på kartorna över renbetesområden 
på Sametingets hemsida ringar jag in tre områden 
på kartan som är av intresse. Sedan går jag in i 
köket och tar fram vakuumförpackaren och lägger 
ner den nu torkade linsgrytan i plastpåsar och suger 
ut luften. Nio måltider kvar att torka.

FÖRBEREDELSER

De ska ha lämpligt avstånd mellan sig för en 
dagsvandring 10-20 km

Det ska finnas närhet till dricksvatten (bäckar, forsar eller 
större sjöar)

De ska ligga utanför renens kalvningsområden och inte 
störa renstigarna
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Jag har 15 kg på ryggen. Kristian har 18 kg. Han 
bär tältet, jag bär köket. Så är det när vi kliver 
på tåget som står inne på spår 22 på Stockholms 
centralstation. På kvällen går vi till krogen och 
dricker en öl sedan går vi och lägger oss och vaknar 
i Bastuträsk. Det är signalfel och vi står helt stilla. 
Någon timme senare får vi äntligen kliva av i 
Jörn och tågpersonalen ringer efter en taxi som 
ersättning för bussen vi missat. Det står ingen taxi 
och väntar och tåget kör vidare. Det står faktiskt 
ingen och väntar alls. Här finns bara den låsta 
stationsbyggnaden och några öde hus. Vi väntar. 
Två timmar senare kommer faktiskt en taxi och 
vi kommer fram till Jäkkvik bara två timmar 
försenade. 

I Jäkkvik finns en bensinmack med lanthandel 
som även tjänar som apotek och Systembolag. Det 
är mulet, duggregnar lite grann, men vi vill bara 
röra på benen och börja gå trots att det redan är 
eftermiddag. Vi börjar gå då vi vill hinna till 
roddleden innan middag. Vandringen är blöt men 
det finns gott om blåbär. Det går långsamt framåt 
eftersom jag stannar för att äta blåbär hela tiden. 

Men det luktar gott. Blöt skog, den bästa doften. 
Sedan är vi framme och vi slår upp vårt blå tält i 
blåbärsriset. Det är lite svårt att hitta en platt yta, 
men vi lyckas hjälpligt. Sedan kastar vi oss ner 
i Hornavan, Sveriges djupaste sjö, och kommer 
upp ännu snabbare. Vissa skulle säga kallt, vissa 
uppfriskande. Trots att vi bara suttit och väntat hela 
dagen somnar vi direkt i ljuset som aldrig släcks.

Idag hoppas vi på att en vandrare dyker upp på 
andra sidan Hornavan och ror över en av båtarna. 
Vi hoppas medan vi äter frukost, men det händer 
inte. Därför får jag först ro över Kristian, mig själv 
och packningen till andra sidan med den enda båt 
som ligger på vår sida. Sedan ror vi tillbaka varsin 
båt. Efter det ror jag över oss igen i min båt, allt för 
att det måste finnas minst en båt på varje sida. När 
vi kommer fram och kliver av båten kommer de 
två vandrarna som vi så gärna hade sett en timme 
tidigare. 

Vi går genom tallskog och här och där öppnar 
sig gläntor med myrar strålande av skogens 
guld. Solvarma hjortron som vi äter i den blöta 

tallskogen som doftar så starkt. Det bär brant 
uppför. Tallskogen övergår i fjällbjörkskog med 
de förrädiska stormhattarna som bjuder ut sin 
skönhet. Sedan öppnar sig skogen och vi kommer 
ut på fjället. Pulsen går ner eftersom det planar ut. 
På nästa sten sitter en stenskvätta och niger och vi 
sätter oss bredvid för att dricka kokkaffe. Här ser vi 
milsvida. Kristian tar fram kartan och kikaren och 
pekar norrut. Där uppe är vi i övermorgon säger 
han och pekar. På väg ner igen öppnar sig himlen 
och regnkläderna åker på men det hjälper knappt. 

Vid Riebnes strand står ett litet hus och där sitter en 
man på sin altan och bjuder oss att sitta under hans 
tak i väntan på båten från Vuonatjviken. Det är 
Nils-Henrik. Vi tillbringar några timmar där och 
pratar om allt möjligt. Han berättar om när han 
skulle bygga sitt andra hus här. Då köpte han huset 
färdigt, satte det på ett släp. Sedan kom en man 
med bandvagn och drog upp huset över isen hit 
och lyckades svänga in det helt perfekt på tomten. 
Sen kommer båten och hämtar oss. Ombord finns 
bland annat två kalkonkycklingar som ska slaktas 
till jul. 

Vid Vuonatjvikens stugby betalar vi för oss och

VANDRINGEN

DAG 1, STOCKHOLM-LÖVMOKK

DAG 2, LÖVMOKK-VUONATJVIKEN
2 augusti

1 augusti



erbjuds inte stanna kvar utan får leden utpekad 
för oss. Vi går på ganska trötta ben norrut, in i 
fjällbjörkskogen och in bland myggen. Snabbt går 
vi, vill inte att myggen ska kunna sätta sig och sedan 
öppnar sig en glänta precis vid en fors. Vi tittar på 
varandra, nickar och sätter upp tältet så snabbt vi 
kan. Ikväll är vi blöta, myggbitna och trötta så det 
blir spagetti och köttfärssås till middag. Favoriten! 
Först ska vi bara tvagas i det 4-gradiga vattnet. 

Vi äter frukost i lugn och ro. Sedan blir det mörkare 
på himlen och ännu lite mörkare. Och oj vilken 
fart det blir på våra morgonrutiner. Vi vill hinna 
packa ihop tältet och ryggsäckarna innan regnet 
är över oss. Vi må vara blöta, men om också tältet 
ska rullas ihop helt blött blir det inte alls trevligt. 
Efter en kilometers vandring öppnar sig himlen 
och det regnar ordentligt. Det bör inte vara några 
problem men tyvärr bekräftas mina misstankar jag 
fick under gårdagens regn. Min vänstra känga tar 
in vatten. Typiskt, de som är helt nya. 

Vi ser inte mycket utan går mest med nedsänkta 
huvuden. Plötsligt syns dock en sliten träskylt där

DAG 3, VUONATJVIKEN-GÁSAKTÁHKO
3 augusti

Kristian hittar spår av älg norr om Hornavan

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2016
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det står ”Polcirkeln”. Jaha tänker vi, nu korsar 
vi den också. Det är blött, och det är kallt. Det 
är faktiskt ganska långt från den där underbara 
sommarvandringen jag föreställt mig. Regnet avtar 
då vi kommer ur skogen och upp på fjället. Men då 
kommer myggen och knotten tillbaka. 

Humöret hålls uppe med hjälp av nattens goda 
sömn och lunchens kryddstarka linsgryta. Sedan 
är vi uppe på fjället. I god tid före läggdags. Nu 
är vi inne i renens land. Hornen ligger överallt 
som vita skulpturer i den gulgröna vegetationen. 
Däremellan springer ljungpiparen och håller oss 
under uppsikt. Vårt blå tält lyser nere på slätten 
då vi går upp på närmaste topp för att utforska 
omgivningen. Här kan man va tänker jag. Och här 
är jag för det är här som sökandet efter plats börjar. 
Vi befinner oss i det första området jag markerat 
på kartan. Jag tittar söderut med kikaren och ser 
området där vi drack kaffe för två dagar sedan och 
tittade på platsen jag sitter på nu.

Så många renar. De är överallt. Vi sätter oss ner 
på varsin sten och beundrar de vackra djuren. 

Kalvarna följer vajorna och vi vill inte störa dem 
så att de separeras. Därför väntar vi. När renarna 
passerat österut fortsätter vi vår vandring uppför 
fjället mot den sjö som jag är intresserad av att 
undersöka för mitt exjobb. Vi tar oss snabbt dit och 
Kristian lägger av sig ryggsäcken och lutar sig mot 
den medan han tar fram sin bok och en chokladbit. 
Gör du vad du ska så sitter jag här så länge säger 
han. 

Jag stegar runt, klämmer och känner på marken, 
springer varv på varv runt sjön. Sätter mig ner på 
olika stenar och tittar på utsikten. Jag fotograferar 
lite, men jag spar på batterierna. Jag vet inte hur 
långt de kommer att räcka för det var kallt i 
natt och jag har fler områden att dokumentera. 
Sju dagar utan el är svårt när mitt främsta 
dokumentationsverktyg är batteridrivet. Här kan 
jag stanna tänker jag. Här kan jag slå upp mitt tält 
och känna mig nöjd med val av platsen. Det är en 
utsatt plats men samtidigt är den skyddad. Men det 
är en svår plats, den kommer att störa rennäringen, 
men kanske kan jag rita ett förslag, mer som 
inspiration än som verklighet? 

Vi vandrar vidare mot sista platsen här uppe på 

fjället Barturtte. Vi går från leden och letar oss 
framåt. Det ska finnas en jåkk längre fram men den 
kommer aldrig. Vi går i evigheter känns det som, 
men det är nog inte sant. Vi kan bara inte bedöma 
avstånd här på fjället. Humöret tryter när vi blir 
hungrigare, men sedan är den där, jåkken som vi 
letat efter. Snabbt slår vi upp vårt tält och lagar mat. 
Sedan vilar vi lite innan vi går upp på bergstoppen 
bakom oss. Där uppe tar vi fram kikaren och tittar 
norrut. Jag ser en brant bergssida som måste vara 
en del av det bergspasset som ligger precis söder om 
Tsielekjåkk. Det är kyligt i vinden. Jag känner att 
hösten är här. I natt blir det närmare nollstrecket, 
det känner jag på mig. Men det gör inget för vi är 
två i tältet och kan värma varandra. Men först ska 
vi bada i jåkken.

Det känns varmare igen och det är bara att passa 
på, för varmare än så här blir det inte. Jag tvättar 
håret i det iskalla glaciärvattnet. Det bär nerför 
hela dagen och låren skriker. Om jag går som en 
ren blir det mycket lättare att gå i lutning. Renen 
går i zick zack då det lutar. Vi passerar ett ljuvligt 
vattenlandskap på gränsen mellan fjäll och skog.

DAG 4, GÁSAKTÁHKO-TJÄURRAJÅKK

DAG 5, TJÄURRAJÅKK-TJIEGGELVAS
5 augusti

4 augusti



Kristallklart vatten strömmar i tusen bäckar och 
forsar och bryts av land täckt av videsnår. En av 
länsstyrelsens stora stålbroar är nedspolad i jåkken 
och vi får hitta ett ställe där det är smalt så att vi 
kan komma över. Vårfloden och snön måste ha 
tagit bron. 

Jag sörjer lite över att gå ner från fjället, men 
ser samtidigt fram emot att komma ner till 
Tjieggelvas som ligger spegelblank framför mig. 
I fjällbjörkskogen kommer myggen och knotten 
direkt. Somrarna i Kvikkjokk har härdat oss från 
det mesta, men nu är det riktigt brant vilket gör att 
det går långsamt och då hinner flygfäna sätta sig. 
Men de måste få sin mat också såklart, så att fåglarna 
sedan kan äta upp myggen. När vi kommer fram 
till Tjieggelvas ser vi att vi ska gå över två broar 
och att det inte är en liten fors där under utan ett 
fullskaligt vattenfall. Det här är inte platsen där jag 
badar fötterna. Dånet är öronbedövande. 

På andra sidan bron breder tallskogen ut sig till 
skillnad från den här sidan där det är fjällbjörkskog. 
På en liten avsats bland klipporna står ett ensamt 
tält och ser så inbjudande ut. Bakom den klippan 
skjuter en kant upp och jag tänker direkt, där ska 

Kristians läspaus på Barturtte

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2016
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det finnas en fjällstuga. Stackars Kristian får gå och 
stega upp platsen medan jag filmar och irriterat 
fräser att han tar för långa steg, att de måste vara 
exakt en meter. 

Sedan ska vi sätta upp vår tält. Dessvärre verkar 
det som om det andra tältet har ockuperat den enda 
horisontella ytan som finns här. Typiskt. Vi letar 
oss vidare upp längs vattenfallet och hittar en liten 
strandplätt som är platt, farligt nära vattnet. Om 
det regnar i natt kommer vattnet att stiga och då 
kommer även vi att stiga tänker jag. Sedan går vi 
en kvällspromenad ner till Västerfjäll innan vi äter 
fredags-taco i tältet.

Idag går vi vår längsta etapp. Kristian har kartan 
uppe redan till frukosten för nu ska vi passera det 
passet som ser så spännande ut med sina branta 
höjdkurvor och som vi såg i kikaren igår. Då vi 
vandrar i tallskogen bryts den vertikala naturen av 
små rum av horisontell myr där vi finner hjortron. 
Tallskogen övergår i fjällbjörkskog och det duggar.

Idag möter vi nästan bara kvinnor. Först en ensam 

tjej i min egen ålder. Hon vandrar hela Kungsleden 
ensam. Sedan två tyska damer som hälsar artigt när 
de skyndar förbi oss precis där fjällbjörkskogen 
övergår till fjäll. 

Efter lunchen märker både jag och Kristian att 
något är fel och jag misstänker att jag har fått 
vätskebrist, något som jag lätt drabbas av. Jag mår 
jättedåligt och Kristian blandar en Resorb till mig. 
Jag har varit med om värre saker på fjället och det 
blir bättre när vi kommer fram till den lodräta 
väggen vi såg i kikaren igår. Det är en magnifik 
syn och sedan börjar vi gå neråt i en ravin. Långt 
där nere lyser taket till det lilla vindskyddet vid 
Tsielekjåkk. 

Vi går runt en krök och plötsligt ser vi dem. 
Vuogá, Gásskájvo, Vallespiken, Pårtemassivet och 
Sjnjierák. Alla de fjäll som jag förknippar med en 
känsla av trygghet efter somrarna i Kvikkjokk. De 
är så vackra och så ståtliga. Vi stannar en stund och 
ser på utsikten innan vi tar oss ner den sista timmen 
till Tsielekjåkk där det lilla vindskyddet stadigt 
växer ju närmre vi kommer.

Väl framme stegar jag upp det lilla vindskyddet, 

den gigantiska bron och mäter avstånd till leden. 
Det här är redan en etablerad plats, men den är svår 
att förstå. Jag kan inte ens bedöma avståndet mellan 
bron och vindskyddet. Men platsen har potential 
med möjlighet att knyta ihop Kungsleden med 
Padjelantaleden i väster, en framtida tredagars-
vandring med start och slut i Kvikkjokk. Solen 
står högt inne i Tarradalen när vi går och lägger oss 
efter ett bad i jåkken.

Bara runt 14 km idag. Och snabbt går det då vi 
längtar till Kvikkjokk. Men den här delen av 
vandringen bjuder på rafflande vyer över tusen 
fjällsjöar och längst bort i norr, de snöklädda 
topparna i Pårtemassivet. Jag har gått här förut, men 
blir ändå förundrad över de små sjöarna som dyker 
upp bland fjällbjörkarna. Vid öringssjön stannar vi 
och dricker kaffe. Vi vill komma till Kvikkjokk, 
men samtidigt vill vi inte att vandringen ska vara 
över än. Därför stannar vi vid sjön i en timme och 
plockar fram våra böcker. 

Vi går långsamt neråt in i barrskogen. Skogen är så 
tät för vi är inne i Pärlälvens fjällurskogsreservat.

DAG 6, TJIEGGELVAS-TSIELEKJÅKK
6 augusti

7 augusti
DAG 7, TSIELEKJÅKK-KVIKKJOKK



Skogen är verkligen levande här och det är svårt 
att tänka att bara 4 % av Sveriges skog är orörd på 
det här sättet. 

Stigen är brant och hal och passagen över det branta 
vattenfallet är dessvärre mer eller mindre livsfarlig, 
men vi klarar det med lite akrobatkonster. Här 
borde det finnas en bro tänker jag. 

Sedan kommer vi ner till Mallenjarka och den 
långa bryggan som går ut i Saggat. Solen strålar och 
vi bestämmer oss för att bada ordentligt och laga 
mat innan vi ringer för att bli hämtade med båt. 
Båten är på väg upp mot Padjelanta så vi får vänta 
på en annan båt. Men det gör inget, vi kan gott sitta 
en stund till i solen. Sedan kommer båten.

Vi kör in i deltalandskapet där Nammásj sträcker 
sig upp bakom den långa kanalen. Då vi lägger 
till vid stranden hör vi det enorma bruset från 
Gamájåkks mäktiga vattenfall och ser hur 
Gásskájvo sträcker sina två mytiska toppas mot 
skyn in mot Tarradalen. Längst bort på älven 
kommer Björn i sin båt där han kör vandrare. 

Nu är vi i Kvikkjokk och nu är vår vandring slut.

Ledmarkering söder om Tsielekjåkk

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2016





PROCESSEN

Gamájåkk nedanför Kvikkjokk fjällstation

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2014



JÄKKVIK

Vuonatjviken

Västerfjäll

KVIKKJOKK
Padjelantaleden

Valt område som kallas för Tsielekjåkk

Intressanta områden

Valt område som kallas för Tjieggelvas

Befintliga leder

Kungsleden

Framtida dagstursleder och loopleder
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PLATSERNA

Processen med det här arbetet startade innan min 
vandring, men jag skulle ändå vilja påstå att det 
blev till en kreativ designprocess först efter att jag 
valde områden för projektet. Då startade processen 
med att förstå hur dessa områden skulle kunna 
upplevas som platser. 

I valet av område för mina designprojekt 
ställde jag vissa krav innan jag gav mig ut på 
fjällvandringen. Dessa var att områdena skulle 
ligga nära dricksvatten (bäckar, forsar eller större 
sjöar), skulle ha lämpligt avstånd mellan sig  och att 
de skulle vara utanför renens kalvningsområden. 
Förutom dessa krav hade jag vissa önskemål vilka 
var att:

de skulle ligga nära leden 

det skulle vara möjligt att tillgodose ett utbud av mindre 

dagsturer alternativt koppla ihop med andra leder och 

skapa loopleder

det skulle vara platt

Väl på plats undersökte jag alla de områden jag 
markerat på kartan, men höll också ögonen öppna 
efter andra möjligheter. Det resulterade i att jag 
valde två områden, markerade på kartan till 
vänster och presenterade som platser längre fram i 
rapporten. På kartan finns  ett antal befintliga leder 
utmärkta. Till det har jag adderat, schematiskt, 
möjligheter för nya toppturer och en möjlighet 
att koppla ihop Kungsleden med Padjelantaleden. 
Det är en illustration över möjligheterna ritade på 
en karta. För att förverkliga sådana leder behöver 
dessa vandras och undersökas på plats, förslagsvis i 
samråd med någon som kan området mycket bättre 
än vad jag kan, exempelvis lokalbefolkningen.

I Wallins rapport (2014) nämns så kallade loop-
leder som en framtida investering för att stärka 
etappen som vandringsdestination. Det innebär 
leder som kopplas ihop eller nya leder där vandrare 
börjar och avslutar på samma ställe genom att 
vandra under några dagar i en cirkel. I STF:s 
rapport Get Real (Svenska turistföreningen, 2014) 
nämns också behov av leder för mindre vandringar 
och toppturer. 



En mur och ett rum!“ “
Hjärta för möten“ “

Inre och yttre form“ “

Typologier i landskap“ “



En kreativ process är inte ett linjärt fenomen. Den börjar 

inte med en fråga och slutar med ett svar utan brukar, 

enligt egen erfarenhet, börja med en intention och sluta 

med tusen frågor. Den är inte ordnad och håller sig inte 

inom sina ramar utan trillar ständigt ut över ett stup för 

att sedan behöva klättra upp igen. Den hoppar fram 

och tillbaka som en foxtrott, men utan reglerna om två 

steg fram, ett steg bak. Istället tar den så många steg 

den vill fram för att sedan spontant hoppa bakåt igen.

Ena dagen är den vit, andra dagen är den svart. Den 

är en känslostorm rakt igenom och erbjuder enorm 

glädje, djup förtvivlan, ångest, tvivel, självuppfyllelse 

och lämnar efter sig en tomhet.

PROCESSEN



Möte, vila, trygghet“ “

Freja i tält på Vállevárre

Foto: Kristian Haggärde, 2015

Skisser och skissmodell
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SITUATIONERNA

“Vi kom lagom inomhus. En västlig stormby viner 
om väggarna, dunkar med fönsterluckorna, drar 
vidare uppåt dalen. Och medan det kvällas och 
stora lurviga, gråa och lergula moln driva fram 
över himlen och tumla ned bakom fjällen, sitta 
vi vid fönsterbordet med hakan i händerna och 
berätta historier för varann. Det är mest Holmbom 
som berättar”. (Barthel, 1935, ss. 353)

Så skrev Sven Barthel en kväll på sin vandring 
längs Kungsleden i september tillsammans med 
Karl Holmbom från Njunjes. Jag fastnade för just 
den beskrivningen eftersom situationen tilltalar 
mig. Jag vill sitta inomhus i värmen med stormen 
vinande utanför och lyssna till historier som en 
främling berättar. Det är just historien och mötet 
som är tilltalande och det är något som sällan sker 
i dagens samhälle. Kanske behöver vi komma ut 
på fjället, bort från elektricitet, mobiltäckning och 
störningsmoment för att kunna uppleva det. 

Då jag kommer fram till tältplatsen efter en hel 
dags vandring brukar jag tvätta mig, laga mat och 
sedan så snabbt som möjligt stänga in mig i mitt 
tält. Det är underbart skönt att bli fri från intryck, 
kanske dra mössan över ögonen för att få en stund 

av mörker och det trånga rummet i tältet, helt utan 
utblickar blir min fästning och trygga plats. Där 
sover jag alltid gott för att på morgonen vakna, 
utvilad, öppna upp tältduken och lamslås av den 
enorma vyn som möter mig då jag återigen är redo 
att hantera fler intryck. 

Skillnaden mellan att vara inne och att vara ute, om 
det så bara gäller ett tält, är skönt på fjället. Det 
skapar en känsla av trygghet att vara helt omsluten 
för om jag inte kan se någon så kan ingen se mig. 
Naivt kanske, men tankesättet fungerar. Därför är 
det viktigt att göra en distinkt skillnad mellan att 
vara inne och att vara ute.  Det är kontrasten som är 
önskvärd på samma sätt som fjällvandringen i sig är 
önskvärd för att det är en kontrast till vardagslivet. 
På så vis är också det primitiva boendet på fjället en 
önskvärd kontrast till det bekväma livet i staden. 
Om man gör livet på fjället för bekvämt så förloras 
värdet i att sedan komma tillbaka till civilisationen. 

“Jeg syns du må spørre om lov.” Så citerar den 
svenske artisten, Markus Krunegård, den samiska 
artisten, Inga Juuso, i sitt sommarprat. Han blev 
tillsagd då han gick iväg för att kissa på en sten 
under inspelningsdagarna för deras gemensamma 

låt, Minusgrader rensar luften. Han säger att “Inga 
förklarade att om vi ber stenen om lov innan vi 
kissar på den, trädet om lov innan vi hugger ned 
det, fisken om lov innan vi tar upp den, om vi 
gör det är det mindre risk för rovdrift och annat 
missbruk av vår planet“. (Sommar, 2016)

Det som Inga Juuso talar om är en respekt för 
vår omgivning och en respekt för de ting som 
inte har någon röst själva. Det är också något 
som tilltalar mig och som jag finner passande in 
en skyddsvärd fjällmiljö där jag själv bara är en 
besökare. Arkitektur i väglöst land måste också 
visa den typen av ödmjukhet hur permanenta våra 
byggnader än ser ut att vara, kan vi aldrig veta 
hur länge de kommer användaas. Mitt tillägg i det 
här landskapet kanske ska avvecklas inom ett år, 
kanske utvecklas och sedan kanske bara överges. 
Detta måste vara möjligt och det görs möjligt om 
arkitekturen, precis som fjällvandraren, får vara en 
besökare i landskapet.

För att kunna starta processen med det 
arkitektoniska uttrycket kände  jag mig tvungen 
att först förstå platserna och området och vilka 
kvaliteter som just den här etappen erbjöd.



Leden går som i en repetition över de fyra sjöarna och tre bergspassen där den 

passerar genom olika element i naturen.Vu
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LEDENNär man går på fjället i 
många dagar så blir det 
väldigt enformigt, man 
ser långt fram och det tar 
lång tid innan man når 
en punkt. Medan om man 
går upp och ner så blir det 
alltid att när man kommer 
över en kam eller kant så 
öppnas det upp en ny vy 
och det är den här jakten 
efter att man upptäcker 
något nytt eller om man 
går på småstigar som är 
spännande, man vill hela 
tiden hitta vad som finns 
efter nästa krök.1

“

“

I det här projektet arbetade jag i min analys i två 
skalor, 1:100 000 och 1:1. Det kartmaterial jag 
hade tillgång till var i 1:100 000 och resterande 
information tog jag in rent fysiskt på plats under 
min vandring. Det medförde problem för mig då 
jag inte kunde hitta något sätt att förhålla mig till 
de olika skalorna. På kartan i 1:100 000 kunde jag 
utläsa hur jag skulle gå och vilken höjdskillnad 
det var med 20 meter mellan varje höjdkurva 
och på plats kändes landskapet ointagligt och 
helt oändligt och samtidigt så litet. Det som för 
en fjällvandrare kan te sig som mäktiga vyer och 
känsla av att vara  liten i naturen blev i ett försök 
att förstå den här leden väldigt problematiskt. Då 
jag stod i exempelvis Tsielekjåkk relaterade jag 
lika starkt till kråkbärsriset vid mina fötter som till 
berget Vallespiken fyra mil bort. Den känslan var 
starkast på fjället men även i skogen var det lätt att 
tappa bort avstånden vilket skapade förvirring och 
osäkerhet. 

I september frågade jag min sambo, Kristian, 
vad han tyckte var speciellt med just den etappen 
av Kungsleden som vi vandrade i somras. Jag 
förväntade mig en lång utläggning men fick ett 
enkelt svar, nämligen att man hela tiden rör sig upp 
och ner vilket gör att man kan se var man var för 
en dag sedan och man kan se var man är på väg.2 

Mellan Kvikkjokk och Jäkkvik passerade jag  fyra 
sjöar och tre bergspass. I avsnittet Bakgrunden 
skrev jag om hur jag fick höra talas om att etappen 
Kvikkjokk-Jäkkvik var tråkig och bara innehöll 
skog. Inget av det stämmer då etappen passerar 
både högfjällsnatur, sjöar och skog varav en del är 
urskog vilket bara kan upplevas på några få ställen 
i Sverige. 

Jag ser det som en kvalitet att upplevelsen av 
naturen ändras och med det förutsättningarna för 
vandringen. 

1Kristian Haggärde, samtal, 21 sepmetber 2016
2Kristian Haggärde, samtal, 21 sepmetber 2016
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TYPOLOGIERNA

Eftersom etappen passerar över stora höjdskillnader 
ändras naturen ständigt i den repetition som jag 
beskrev på föregående uppslag. Dessa förändringar 
är såpass tydliga att naturen skulle kunna delas 
upp i typologier för att försöka förstå landskapet 
på ett arkitektoniskt sätt. Det är i mötet mellan 
de här typologierna som de rumsliga kvaliteterna 
blir tydligast. Att dela upp naturen i typologier är 
givetvis ett fyrkantigt sätt att se på ett landskap i 
ständig förändring, men det var ett hjälpmedel 
för att försöka förstå kvaliteter med etappen. De 
typologier som den här leden sträcker sig genom är:

Sjö

Barrkog

Myr

Fjällbjörkskog

Fjäll

Dessa typologier erbjuder olika rumsliga och 
fysiska upplevelser. Dessa är spännande i sig men 
ställs på sin spets i mötet med varandra där naturen 
skiftar. 

Sjö, barrskog, fjällbjörkskog, 
fjäll, fjällbjörkskog, barrskog, 
sjö. Sedan börjar det om igen.
(Ur min skissbok, oktober 2016)

“
“

Det karga fjället möter den gula fjällbjörkskogen, möter den gröna 

barrskogen möter den klarblå sjön. Mellan Kvikkjokk och Årrenjarka.

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2013
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Sätt dig vid strandkanten, svalka fötterna i vattnet. Doften 

av varm och fuktig tallhed får det att kittla i näsan och en lätt 

bris kommer mot dig över sjön. Du kanske har blå läppar av 

alla blåbär du har ätit och ett barr har kanske smugit sig in 

i skon. Du lutar dig bakåt på armarna  och märker inte att 

du sätter handen i älgspillning. Ovanför ditt huvud skapar 

tallarna ett naturligt tak och deras stammar ramar vackert in 

den blanka sjön.

Du går med huvudet sänkt och märker inget förrän du 

passerar den hala spången över den lilla bäcken. Doften 

ändras och ljuden. Vinden fladdrar mer av löven som 

plötsligt omger dig. Allt är ljusgrönt, löven, ormbunkarna, 

men inte stormhattarna. De är blå. Allt känns mer levande, 

inte minst myggen.

Allt är grönt och brunt och ganska tätt. Det är kuperat, men 

plötsligt blir ytan till höger om dig platt och helt öppen. 

Det är brungrönt med stora gyllengula eller vita fläckar. Alla 

hjortron är inte helt mogna än. Du slänger av dig ryggsäcken 

och tar ett stort kliv ut på ängen, men sjunker genast ner i 

sumpigt vatten över kängskaftet. 

SJÖ MÖTER BARRSKOG BARRSKOG MÖTER FJÄLLBJÖRKSKOG SKOG MÖTER MYR
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Det går uppför hela tiden och du är myggens absolut bästa 

kompis. Men de försvinner gradvis och sedan ser du hur 

träden blir mindre och krokigare för att sedan upphöra. En 

ljungpipare springer längre fram och du bestämmer dig för 

att ta paus på den lilla stenen längre fram. Efter en timme 

märker du att stenen var ett stort stenblock. Här finns inte 

längre någon möjlighet att bedöma avstånd.

Vidderna är oändliga och utsikten tar aldrig slut. Vinden är 

svalare och du får ta på en extra tröja. Längre bort kommer 

kanske en renhjord, men de vill inte komma nära dig. Du ser 

mot nästa etapp och tänker på hur trötta dina lårs baksidor 

är efter stigningen upp. Nu ska framsidan få jobba för snart 

ska du gå ner i fjällbjörkskogen igen.

FJÄLLBJÖRKSKOG MÖTER FJÄLL FJÄLL



52 Illustration över leden
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IDENTITETEN

Michael Hough (1990) beskriver hur en plats 
alltid har någon typ av identitet kvar om man 
bara letar länge nog och beskriver denna identitet 
som grunden till att platser upplevs som platser. 
Att historiska lager ger en stark identitet som 
stadsplanerare och arkitekter borde ta vara på och 
förstärka snarare än att täcka över och försöka 
bygga bort. 

Jag menar att samma principer kan gälla även för 
små arkitekturprojekt i landskap. Sökandet efter 
en identitet för den här etappen var viktigt inte 
bara för sitt egenvärde utan för att förstå området 
och skapa en grund för ett designprojekt.

Det som är utmärkande för den här etappen, inte 
i jämförelse med andra etapper och leder utan 
bara unikt i sig självt, är hur den sträcker sig över 
stora höjdskillnader som gör att den också passerar 
olika naturliga typologier. Det är en stor kvalitet 

eftersom det hela tiden erbjuder förändring och 
nya spännande vyer och upplevelser. De olika 
typologierna ger olika typ av växt- och djurliv vilket 
gör att den som exempelvis är fågelintresserad kan 
få se tjäder, blåhake, fjällabb och havsörn på samma 
vandring. Eftersom typologierna och mötena 
mellan typologierna är så olika ger de också helt 
olika förutsättningar för arkitektur. 

Etappens identitet, som en etapp av Kungsleden 
som erbjuder det mesta inom fjällupplevelse är en 
identitet som jag uppmärksammade med fokus på 
fjällvandring. Det får inte glömmas att ett område 
har flera olika identiteter och egenskaper som 
ofta är kopplade till den som upplever området. I 
början av rapporten skrev jag om min upplevelse 
av att den här etappen upplevdes som negativ och 
tråkig och jag ville hitta något annat, som kändes 
positivt och unikt, att bygga mitt designprojekt på 
och det gjorde jag.



Bron över Tsielekjåkk, vy mot nordväst

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2016



55Situationsplan 1:1000

Plats

TSIELEKJÅKK
ca 600 möh

Tsielekjåkk är platsen med den oändliga 
och storslagna utsikten. Vyerna är makalösa, 
framförallt med solen som rör sig norrut bort 
mot Vallespiken ovanför Kvikkjokk. Bron är ca 
35 meter lång och ca 1,5 meter bred och kanske 5 
meter hög. En bit bort står STF:s vindskydd som 
ser ut som ett klassiskt hus, bara förkrympt. Det är 
3x3 meter stort och innehåller två britsar. Området 
ligger i Tuorpons kalvningsområden, men är 
sedan tidigare en etablerad plats, tack vare STF:s 
vindskydd. Därför har jag valt att ändå arbeta med 
det här området.

Området Tsielekjåkk är slätten precis mellan 
fjällbjörkskogen och bergsryggen Sjiellabuollda. 
Här upplevs den skallöshet som mötet mellan fjäll 
och skog innebär och den förstärks av bron med 
underliga proportioner bredvid vindskyddet. Det 
skapar också den osäkerhet som omöjligheten i att 
kunna bestämma avstånd innebär. 

När man som fjällvandrare närmar sig Tsielekjåkk 
från söder längs Kungsleden kan man se hur taket 
på det lilla vindskyddet blänker redan två timmar 
innan man faktiskt är där. Bron och vindskyddet 
växer långsamt framför ögonen ju närmre man 
kommer. Från andra hållet är upplevelsen lite 
annorlunda. Då vandrar man i fjällbjörkskogen 
och hör jåkken långt innan man faktiskt ser den. 
Plötsligt dyker den enorma bron upp mellan 
träden och sedan är man ute ur skogen med en 
enorm bergsrygg längre fram som man vet att man 
ska över nästa dag.

Jag vill åstadkomma något som kan synas på 
håll för att långsamt växa, något som skapar en 
känsla av plats genom att sätta upp gränser för 
vyerna och något som kunde ge ett skydd mot 
nordanvindarna. Jag vill också ta ner skalan på 
bron vilket kan åtgärdas med en arkitektur som 
blir det dominerande elementet på platsen.

Vindskydd

Br
o

Kungsle
den

Stig

Mellan fjäll och skog“ “
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Tsielekjåkk är den viktigaste platsen i och med sin närhet 

till Kvikkjokk och det måste synas. Eftersom det finns lite 

att förhålla sig till i storlek får arkitekturen gärna ta ner 

skalan på bron, det vill säga, vara ganska så stor. När man 

kommer på håll ska man se Tsislekjåkk och långsamt ska 

arkitekturen växa ju närmre man kommer. Tsielekjåkk är 

målet för dagens vandring. 

SKISSER



Tallskogen norr om Piteälven, vy mot sydväst

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2016
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TJIEGGELVAS
ca 540 möh

Tjieggelvas är namnet på sjön som piteälven 
passerar på sin färd söderut. Älven gör sig ständigt 
påmind då den är mer lik ett vattnefall då den 
dundrar fram under de två hängbroarna som 
tillsammans med ön i mitten av älven binder ihop 
Kungsleden. Det är aldrig tyst här.

Tallarna som dominerar norr om älven gör att hela 
området känns vertikalt. Då träden krampaktigt 
biter sig fast i de ojämna berghällarna som 
marken är uppbyggd av är det tydligt att det enda 
horistontella elementet här är sjön lite längre bort. 
Träden skärmar av utsikten, gör området intimt 
och avsaknaden av horisont är påtaglig. Det luktar 
tall och gran och blåbären är stora och mogna och 
finns överallt där riset klarar att hålla sig fast. 

Platsen får namnet Tjieggelvas på grund av sin 
närhet till sjön. Här finns ingen platt markyta, men 
platsen jag valt är den jämnaste i området. Naturen 
har också bildat en naturlig trappa upp på höjden 
från stigen nedanför. Från Kungsleden syns platsen 
tydligt, men den skriker inte ut sin existens utan är 
bara en glänta i landskapet. 

Området känns befolkat då det ligger lite båtar 
vid strandkanten bredvid en bod tillhörande 
Västerfjälls samfällighetsförening. Här saknas 
egentligen bara horisontella ytor att sätta upp sitt 
tält på. Det behöver inte vara några stora gester 
utan kan vara en arkitektur som bara erbjuder 
en plattform för trygghet i det annars så karga 
området.

Situationsplan 1:1000

Tjärn

St
ig

Tjieggelvas

Plats

Där skog möter sjö“ “



60

Vid Tjieggelvas behövs inga stora gester, här är det 

tydligt att människor är, har varit och troligtvis kommer 

att vara. Platsen bär spår av civilisation. Det som behövs 

är en liten platt yta att sätta upp sitt tält på, någonting 

som gör att man kan få sova uppe på höjden med 

utsikt mot vattenfallet, under trädkronorna som bildar 

ett tak. Här finns en valmöjlighet i att från leden gå 

upp på höjden till den tillagda arkitekturen eller välja 

att gå vidare in i skogen på norra eller södra sidan om 

Tjieggelvas. Arkitekturen kräver ingen uppmärksamhet 

utan är bara en del av området, platsen. 

SKISSER
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PRINCIPEN

NU

ETABLERINGEN

STEG 1 STEG 2 SEN

Landskapet utan tydliga gränser.  

De oändliga vidderna, utsatta 

för väder och vind och till synes 

orörda.

Etablera gränser med hjälp av en 

trästruktur som samtidigt visar 

att det är en plats och inte bara 

ytterligare en bit av landskapet. 

Med strukturen kommer ett 

centralt slutet rum där möten 

sker och historierna berättas. I 

strukturen kan man sätta upp sitt 

tält, bara vara eller söka skydd.

Slutna rum adderas in i 

trästrukturen. Nu behöver man 

inte längre ha tält eller sova på 

golvet och på bänkar inne i det 

centrala rummet. Nu kan fler 

erbjudas sovplats i de här små 

sovboxarna.

Steg 1 och steg 2 kanske 

upprepas igen för att det finns 

underlag att utöka. Allt kanske 

plockas ner igen och blir till 

brasved. Det kanske överges 

och naturen tar över byggnaden 

och långsamt bryter ner den. Det 

finns inga givna regler.

?

Principen underlättar för lokalt, småskaligt 

entreprenörskap då investeringar kan ske i etapper. Flera 

entreprenörer kan vara delägare i projektet i och med 

dess olika delar. Att bygga i väglöst land är en utmaning, 

men ett sådant här system gör det enklare då det kan 

fungera som ett pussel som fogas samman på plats. I 

och med det här systemet blir projektet aldrig färdigt 

utan anpassar sig bara efter rådande förutsättningar, 

precis som naturen.
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SOVRUMSSÄCKEN

Konceptet kring de små sovboxarna i steg 2 på 

föregående sida kallar jag för sovrumssäck. Dessa är 

formgjutna i cellulosafoam, det vill säga rent trä, för att 

få en form optimerad för att minimera värmeförluster. 

Tanken var att de skulle vara tillräckligt små för att 

kunna värmas upp av en ensam människa, precis som i 

en bivack. De är lätta för att de ska kunna vara flyttbara 

och lätt kunna transporteras in i fjällkedjan eller flyttas 

runt inne i trästrukturen. Jag kan till och med tänka mig 

att olika entreprenörer kan köpa varsin sovrumssäck och 

hyra ut bara den.

Cellulosamaterialen jag tänkte mig finns idag. Företaget 

Cellutech bedriver forskning om nano-cellulosa och 

har tagit fram cellufoam som liknar frigolit till utseende 

och har även en isolerande förmåga. (Cellutech 1, 

u.å.) Cellutech har också tagit fram cellulosa-vax som 

ger superhydrofoba ytor, det vill säga helt vatten- och 

smutsavvisande. (Cellutech 2, u.å.)

För att formgjuta sovrumssäckar behövs säkerligen 

mer forskning kring materialen  för att de ska klara den 

här belastningen, men jag väljer att säga att det här är 

möjligt för att utmana gränserna.

Superhydrofobt cellulosa-vax

Litet fönster av cellulosa-glas

Formstyvt och formgjutet cellulosafoam

Plywood med yta av cellulosa-vax

Prover på Cellufoam från Cellutech. Till vänster styv 

cellufoam-skiva. Till höger mjuk cellufoam monterad på 

träbit. Foto: Freja Elvin-Nowak, 2017





ARKITEKTUREN

Renvaktarstugan öster om Gállakjaure

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2013



Ny entré-stig

Lokal stig

Kungsleden

Situationsplan 1:500
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TSIELEKJÅKK

Tsielekjåkk

Ku
ng

se
ld

en

Den platsskapande trästrukturen är uppdelad i tre 
delar som är skillda från varandra. Detta för att skapa 
inramade vyer av landskapet mellan byggnaderna. 
Den mittersta innehåller samlingsrummet, hjärtat, 
med eldstaden i centrum. Ovanpå finns bastu med 
utsikt mot fjällen. I strukturen närmast jåkken 
finns bjälklag där man kan sätta upp sitt tält i skydd 
från vinden med en inramad och begränsad bild 
av landskapet utanför. I strukturen längst söderut 
finns möjlighet att placera in sovrumssäckar.
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PRINCIPEN
Tsielekjåkk

STEG 1

Tsielekjåkk är ett viktigt område och det syns 
i arkitekturen. Tre vindskydd skapar känsla av 
plats. De erbjuder skydd från väder och vind och 
har därför formen av ett klassiskt vindskydd, eller 
mer abstrakt, tre bergstoppar på gränser mellan 
fjäll och skog. Dessa täcks på två sidor av vävda 
träspån för att skydda från vind, men samtidigt 
erbjuda ljus- och luftgenomströmning. Två 
av strukturerna är öppna medan den mittersta 
innehåller ett slutet rum med en kamin i mitten. 
Ovanpå finns en bastu med en begränsad men ändå 
tydlig utsikt mot fjällen. I steg 1 kan besökare bo i 
det centrala rummet eller i bastun.

I steg 2 adderas sovrumssäckar i en av strukturerna. 
Det blir som en liten stugby innanför gränserna för 
strukturen. Kanske adderas bara två sovrumssäckar 
till en början för att sedan fyllas på vart eftersom 
efterfrågan ökar. Kanske fylls den sista strukturen 
på med sovrumssäckar också, eller så är det bara en 
plattform att vara på, tälta på eller att söka skydd 
på.



STEG 2 SEN

?
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STF har efter mycket om och men bestämt sig för att 

ändå satsa i Tsielekjåkk och har istället för att riva det 

lilla vindskyddet byggt ut med de nya strukturerna och 

tre sovrumssäckar. Framöver hoppas de att något annat 

företag vill köpa loss verksamheten.

Inget företag har ännu velat köpa hela verksamheten 

men intresset för enskilda sovrumssäckar är stort. 

Eftersom de kan ses som en form av tält är båda 

tälttillverkarna Hilleberg och Fjällräven villiga att placera 

egna sovrumssäckar i strukturen. Det pågår såklart 

diskussioner huruvida sovrumssäckarna kan färgas så 

att besökare tydligt kan se vilket företag sovrumssäcken 

tillhör. Fjällräven vill ha sin i den klassiska färgen UN Blue 

och Hilleberg är intresserad av röda sovrumssäckar.

Fjällvandrare återkommer flera år på rad för att få sova 

i en ny sovrumssäck. Både Hilleberg och Fjällräven har 

utvecklat konceptet för egen maskin. Exempelvis har 

fjällräven nu klätt sina sovrumssäckar med G-1000-tyg 

och Hilleberg har forskat på flera olika ytbehandlingar 

för att ta reda på hur sorumssäckarna bäst klarar sol och 

vind. De vill gärna testa konceptet på andra platser också 

och planerar att temporärt ställa ut en sovrumssäck på 

Svalbard.

En saga

Tre sovrumssäckar

Flera sovrumssäckar

Maximalt med sovrumssäckar
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SOVRUMSSÄCKEN 1:50

GSPublisherEngine 952.48.52.100
GSEducationalVersion

GSPublisherEngine 952.48.52.100
GSEducationalVersion

2 PERSONER 4 PERSONER

Formen är optimerad för att passa in i trästrukturen 

vid Tsielekjåkk. Genom det lilla cellulosaglasfönstret 

kommer dagsljus som silas genom träspånen i 

trästrukturen. Planen är inspirerad av friluftsmärket 

Expeds liggunderlag SynMat Hyperlite. Ett ultralätt, 

uppblåsbart liggunderlag som är format efter den 

mänskliga kroppen. Det innebär att det är smalare vid 

fötterna och bredare vid huvud och axlar. (Exped, u.å.) 

Formen gör att sovrumssäcken blir lättare att bära 

eftersom all onödig vikt är borttagen.

Sektion A-A Sektion B-B

Plan Plan Fasad exempel

Handtag för att lyfta

Träbas för stabilitet

Trägolv för att jämna 

ut lasterna

Hylla för pryttlar 

Hängare för lampa 

eller blöta kläder

Plats för kängor

A BA B
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GSPublisherEngine 951.48.53.100

GSEducationalVersion

Plan 1, 1:100

A

GSPublisherEngine 951.48.53.100

GSEducationalVersion
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GSPublisherEngine 951.48.53.100

GSEducationalVersion

GSPublisherEngine 951.48.53.100

GSEducationalVersion

A
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GSPublisherEngine 962.48.52.100
GSEducationalVersion

Plan 2, 1:100

A

GSPublisherEngine 962.48.52.100
GSEducationalVersion
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GSPublisherEngine 962.48.52.100
GSEducationalVersion

A

GSPublisherEngine 962.48.52.100
GSEducationalVersion
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Sektion A-A, 1:100
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Sektion A-A, 1:100
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Middagen är uppäten och det är sent. Klockan är snart 

elva, men ljuset är oförändrat. Barnfamiljen på våningen 

under sover äntligen och paret kan få lite lugn och ro. De 

har flyttat sin sovrumssäck till andra änden av strukturen 

för att få bo lite avskilt. Det ska bli skönt att krypa till 

sängs och få lite mörker för första gången på länge.
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Sektion A-A, 1:100
A

Vy A
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Pappan rullar ihop sitt liggunderlag medan 

tonårsungarna skojbråkar med varandra. Tonåringarna 

fick bo i egen sovrumssäck eftersom de ville känna sig 

självständiga på fjällvandringen. Egentligen ville de 

mest ligga uppe och snacka hela natten, så nu är de 

trötta inför dagens vandring. Men pappan är utvilad.
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Sektion B-B, 1:100

B

B

Vy
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Friluftsdagar med skolan är alltid kul och påfrestande. 

Fröken har fått flytta runt några av sovrumssäckarna så 

att alla barn måste passera utanför hennes dörr för att 

springa över till någon annan på natten. Hon vet att 

barnen behöver sova, men att få vara ensamma på fjället 

gör att de har spring i benen, även på natten.
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Sektion C-C, 1:100

C

C
Vy
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Äntligen lite värme, tänker hon när hon sätter på sig 

strumporna efter 40 minuter i bastun ovanför stora 

rummet. Nu har hennes kroppsdelar äntligen tinat efter 

en dag i spöregn och kyla. Skönt att solen skiner igen. 

Hon ska gå in och lägga sig framför brasan och prata 

med de andra som sitter därinne och berättar historier.
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Sektion D-D, 1:100

D

D
Vy
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Kungsle
den

Tjieggelvas

TJIEGGELVAS

Trästrukturen håller sig strikt inom sina egna 
gränser där även de slutna rummen är inkluderade. 
Här finns bastu med utsikt mot sjön och eldstaden 
är placerad i det mittersta rummet med ett litet 
fönster som blickar ut mot tjärnen. Här kan man 
slå upp sitt tält på golvet i den första nivån eller 
på nivån ovanför. I strukturen finns inget tak, 
bara golv. Taket finns i trädkronorna ovanför. 
Sovrumssäckar kan placeras in i strukturen både 
på det första och andra planet. 
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Situationsplan, 1:500

Ny entré-stig

Lokal stig

Kungsleden

Situationsplan 1:500
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STEG 1

Tjieggelvas

PRINCIPEN

Vid Tjieggelvas skapas en trästruktur vars främsta 
syfte är att bilda horisontella ytor. Strukturen 
stadgas upp med hjälp av tre slutna rum. I mitten 
finns eldstaden och rummet för möte. I tillägg 
kommer också en bastu och förbränningstoaletter. 
Väggar vävda av träspån skapar utblickar och 
ramar in vyer av det lilla tjärnet, av trädstammarna 
och av Tjieggelvas längre bort. Här finns inget tak 
utan taket är bara ett golv på våningen ovanför där 
himlen och trädkronorna är taket. Här kan man 
också sätta upp sitt tält, laga sin mat eller vila benen 
ett tag.

I steg 2 adderas sovrumssäckar in i strukturen vilket 
gör att det formas passager som är nästan som gator 
där besökare vandrar mellan fasta byggnadkroppar 
för att plötsligt kunna stanna och titta ut mot fjällen 
som syns mellan väggarna. Först kanske ett fåtal 
sovrumssäckar placeras i strukturen för att sedan 
utökas och kanske ställs de även på våning två för 
de som vill bo mer utsatt och med lite mer spänning 
i sin övernattningsupplevelse.
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STEG 2 SEN

?
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Till en början har Västerfjälls samfällighetsförening 

köpt två sovrumssäckar och placerat i strukturen som 

Länsstyrelsen byggt. De vill se om det är möjligt att hyra 

ut sovplatser på det här sättet. 

Uthyrningen går bra, fjällvandrarna är lite skeptiska i 

början men verksamheten behöver utvecklas för att 

tillgodose sovplatser till alla som vill ha det. Västerfjälls 

samfällighetsförening investerar i två sovrumssäckar 

till och familjen Persson från Arjeplog har fått tillåtelse 

att ställa dit två egna sovrumssäckar för att kunna bo i 

medan de fiskar i Tjieggelvas. Resten av tiden hyr de ut 

dessa till fiskare.

Verksamheten sprudlar och turister kommer från hela 

världen för att få bo i de små sovrumssäckarna i en slående 

fjällmiljö. Två turistföretag från Arvidsjaur och Jäkkvik har 

investerat i flertalet sovrumssäckar och familjen Persson 

har utvecklat konceptet genom att ha en installerat 

kodlås på sina. Då någon bokar deras sovrumssäck 

får denne en kod efter betalnignen är genomförd. 

Sovrumssäcken finns nu också i bröllopssvitsutförande 

och är populär bland kommuninvånare som väljer att 

gifta sig i Västerfjälls kyrka. Här kan hela bröllopsföljet 

sedan övernatta. Det blir ett lite mer äventyrligt bröllop 

än det traditionella.

Två sovrumssäckar

En saga

Flera sovrumssäckar

Maximalt med sovrumssäckar
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SOVRUMSSÄCKEN 1:50

GSPublisherEngine 952.49.53.100
GSEducationalVersion

GSPublisherEngine 952.49.53.100
GSEducationalVersion

2 PERSONER 4 PERSONER

Sovrumssäcken vid Tjieggelvas skiljer sig lite från i 

Tsielekjåkk. Den har raka väggar vilket gör att volymen 

blir lite större. Det beror på att Tjieggelvas ligger 

nära bilväg vilket gör det lätt med transporter. Det är 

dessutom en mer skyddad plats med mindre vindlaster 

som kyler ner. Därför valde jag att öka utrymmet en 

aning för bekvämlighetens skull. Att den har raka väggar 

beror på att det inte finns ett behov av att avskärma sig 

från alla intryck på samma sätt som i Tsielekjåkk, där allt 

är så storslaget. Här kan det vara behagligt att få ligga 

på sin brits och se en tjäder gå förbi. I övrigt är principen 

densamma för att ha ett starkt igenkänningselement.

Sektion A-A

A BA B

Sektion B-B

Plan Plan Fasad exempel

Handtag för att lyfta

Träbas för stabilitet

Cellulosafoam med 
ytbehandling

Trägolv för att jämna 
ut lasterna

Hylla för pryttlar 

Hängare för lampa 
eller blöta kläder

Plats för kängor



96 Sektion A-A, 1:100

Plan, 1:100

A

Sektion A-A, 1:100
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TJIEGGELVAS
A
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Tjejerna har precis kommit fram. Det är en stekhet 

sommardag och de bestämmer sig för att äta lunch 

utomhus. Inte ens myggen står ut i den här värmen och 

tjejerna ska springa ner till sjön och slänga sig i vattnet 

efter maten. De ser nästan fram emot kvällen då de ska 

krypa in i sovrumssäcken som fortfarande är sval.
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Sektion A-A, 1:100

A

AVy



100

Kompisgänget har kommit tidigt för att kunna få 

sovplatser nära varandra. De flyttar en sovrumssäck från 

andra änden av strukturen så att alla kan bo tillsammans. 

Ingen av dem har sovit så här trångt förut, men tycker 

att det ska bli en kul upplevelse. De är egentligen mest 

glada över att slippa sova en natt till i tält.
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Sektion B-B, 1:100

B

B

Vy
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En ensamvandrare är överlycklig eftersom hon kan sätta 

upp sitt tält uppe på strukturen. Hon älskar att bo i 

tält, medan andra gäster föredrar att bo med tak över 

huvudet. I sovrumssäcken bredvid bor en annan kvinna 

och nedanför ett par. Ikväll har de bestämt sig för att 

laga middag tillsammans och prata om dagen som gått.
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Sektion C-C, 1:100

C

C

Vy
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Tvillingarna får för första gången följa med storasyster på 

vandring. Väl utrustade i regnkläder och gummistövlar 

är de, men magarna är lite tomma och det tryter på 

humöret, men de tycker att det är spännande att sova i 

de konstiga rummen. Speciellt eftersom de kan hoppa i 

sängarna men storasyster slår i huvudet hela tiden.
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Sektion D-D, 1:100

D

D
Vy





FORTSÄTTNINGEN

Skidåkning på Tarraälven

Foto: Freja Elvin-Nowak, 2014
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De frågor jag ställde mig i början av projektet var 
vägledande för de utmaningar som jag ställdes 
inför. Det var inga frågor som skulle kunna ge ett 
direkt svar utan frågor att resonera kring och hitta 
sätta att lösa i just det här projektet.

Att finna en plats i ett till synes orört och oändligt 
landskap var svårt. Problemet skapade egentligen 
fler frågor än svar. Exempelvis, vad är en plats? I 
en stadsmiljö är en plats för ett projekt ofta en väl 
avgränsad yta, kanske ett mellanrum i staden, men 
hur gör man när det inte finns några avgränsningar? 

Mitt angreppssätt var att arbeta först på kartan och 
sedan fysiskt på plats. Jag ställde upp krav som 
hade med yttre omständigheter att göra snarare 
än med platsen i sig för att begränsa sökandet. Det 
var först under vandringen som jag kunde börja 
relatera till de områden jag markerat på kartan 
som fysiska platser. Det handlade om en känsla 
som kom av rumsliga förutsättningar. Att sedan 
aktivt söka efter positiva egenskaper med själva 

etappen och att upptäcka de olika typologierna 
skapade en djupare förståelse för de platser jag valt 
att arbeta med. 

Det finns givetvis många sätt att hitta plats i ett 
sådant här landskap, men jag vill påstå att det är 
omöjligt att förankra arkitektur i den här miljön 
utan att vara på plats själv. För mig var kartan ett 
hjälpmedel då jag inte kunde besöka områdena 
kontinuerligt, men de fysiska upplevelserna var 
helt avgörande för att kunna förstå platsernas 
kvaliteter, möjligheter och behov.

Arkitektur i det här landskapet är en symbol för 
civilisation. I en urban miljö, som är civilisation, 
finns ofta regler som säger hur en byggnad ska se ut, 
vara orienterad och man kan välja att göra källare 
eller bygga platta på mark. Skillnanden med att 
vara i ett landskap som på ett sätt är helt fulländat 
i sig själv är stor. Då är det svårt att addera något 
på grund av mänskliga behov och samtidigt bevara 

det fulländade landskapet. 

Jag valde att arbeta platsspecifikt med de kvaliteter 
och de behov som platsen i fråga hade med fokus på 
fjällvandring. Jag arbetade också med material som 
skulle kunna fungera i symbios med landskapet och 
valde då trä som faktiskt är en del av landskapet. I 
tillägg till det valde jag att behandla landskapet som 
det permanenta och arkitekturen som besökaren. 
Det handlade både om själva principen med en 
struktur som kan utvecklas, men också hur 

arkitekturen faktiskt rör vid landskapet. Nämligen 
att den inte penetrerar det utan bara vidrör det. I 
det här projektet var dessa förhållningssätt de enda 
rimliga för mig även om man givetvis kan angripa 
frågan på helt andra sätt också. Oavsett anser jag 
att det är viktigt att ha någon typ av regler eller 
riktlinjer för hur arkitektur ska förhålla sig till ett 
oändligt landskap.

I de exempel som jag tar upp i rapporten är en orts 
identitet mycket eller delvis kopplad till 

Hur finner man en plats i till synes orört och oändligt 

landskap?

Hur placerar man en bit civilisation i till synes orört och 

oändligt landskap?

Hur kan en plats rykte ändras med hjälp av arkitektur?

FRÅGORNA
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en byggnad på platsen. Byggnaden har i sin egen 
speciella utformning skapat ett varumärke för 
orten. Den identitet som byggnaderna har skapat 
kan också ses som en bild av en identitet för de 
som inte bor där. Jag kan gott tänka mig att de som 
faktiskt bor i Jukkasjärvi inte främst tänker på 
Icehotel när de tänker på sitt hem. Precis som jag 
sällan tänker på Abba när jag tänker på Sverige, 
men ofta får höra då jag är utomlands och säger att 
jag kommer från Sverige. 
Oavsett så är det ett varumärke eller en identitet 
som skapar ett mentalt medvetande om en plats för 
de som har besökt platsen eller kanske kommer att 
besöka platsen. 

Jag tror att den mentala bilden av platsen är 
avgörande om man ska arbeta med turistnäring. 
I ett oändligt landskap utan tydliga landmärken 
kan arkitekturen blir det landmärke som behövs 
för att skapa den bilden. Då kan arkitekturen i sin 
tur belysa det landskap den befinner sig i och på 
så vis skapa en koppling mellan landskapet och 
byggnaden. I ett sådant fall har arkitekturens och 
landskapets identitet kopplats ihop i en gemensam 
mental bild. 
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REFLEKTIONEN

Jag måste säga att jag är förvånad över hur 
slutdesignen blev. Det blev i alla fall inte alls som 
jag hade föreställt mig vilket kanske är bra. Det 
är i alla fall ett kvitto på att min metod med ett 
intuitivt sökande gav ett oväntat resultat vilket var 
det jag eftersträvade. Jag kan tänka mig att om 
någon annan hade ställts inför uppgiften att rita 
övernattningsanläggningar i fjällmiljö så hade det 
sett ganska annorlunda ut.

Att resultatet ser ut som det gör är för att det är ett 
mycket personligt projekt. Det kan vara en fördel 
och en nackdel, men jag fokuserar på fördelarna. 
Jag bryr mig om det här området och om de 
samhällspolitiska frågorna som projektet grundar 
sig i. Det gjorde att jag satte mig in i frågor som 
rör rennäring, ursprungsbefolkning, norrlands-
kolonin, avfolkning, fjällturism, identitetsskapande 
arkitektur och nanoteknik. Allt för att jag bryr 
mig. Därför tror jag också att projektet har ett 
större djup och en fastare förankring eftersom 
inspiration kommer från så många olika håll. 
Arkitektur handlar inte om byggd miljö utan om 
människors relation till byggd miljö, annars är det 
just bara byggd miljö. Genom att ge arkitekturen 
en historia genom frågor som berör människor i 
högsta grad tror jag att en djupare relation till den 

byggda miljön kan skapas.

Under projektets gång då jag lärde mig mer om 
de frågor jag beskrivit ovan framstod begreppet 
ödmjukhet som något viktigt för hela projektet. 
Jag hade ett behov av att visa ödmjukhet inför den 
komplexitet som utveckling i fjällmiljö innebär. Jag 
menar, vem är jag, en tjej från Stockholm, bosatt 
i Skåne som kommer och bestämmer hur det ska 
se ut och fungera längs Kungsleden i Lappland? 
Det är ju inte min fråga. Men jag har gjort det 
till mig fråga, därför att jag, återigen,  bryr mig. 
Jag måste säga att ambivalensen har varit stor då 
mitt syfte var att hitta sätt att öka underlaget för 
den lokala turismnäringen medan jag samtidigt 
satte mig in i frågan kring vem Norrland är till för. 
Jag kan inte säga vad som är rätt eller fel, bara att 
det är svårt och att jag gjorde valet att acceptera 
rådande förutsättningar där besöksnäringen får 
fungera som ekonomisk underlag för en levande 
ort. Det som var viktigt för mig var emellertid att 
projektet måste kunna ge ett mervärde även till 
lokalbefolkningen som  måste kunna få bedriva sitt 
friluftsliv i närmiljön. 

Ödmjukhet var också något som jag starkt 
kopplade ihop med byggnadstraditionen i området 

och faktiskt med fjällvandring över huvud taget. 
Som fjällvandrare är man utsatt i naturen och 
visar man sig inte ödmjuk inför naturens krafter 
kan det gå illa. Att arkitekturen själv är ödmjuk 
tycker jag tar sig uttryck i den flexibilitet som den 
innebär. Att den inte påverkar marken, är skapad 
av material som kan brytas ner av naturen och att 
den går att utveckla och avveckla allt beroende av 
rådande behov. 

Intentionerna var höga, kanske nästan ädla så 
som de ofta är när man ska skriva ett arbete och 
vill förändra världen. Processen var rörig och 
tvivlen avlöste varandra samtidigt som både 
tårar och skratt var ständigt nära. Resultatet blev 
spännande, det tycker jag faktiskt. Det kanske 
inte behöver se ut exakt på det här viset, men 
principerna är helt klart intressanta. Jag hoppas att 
den som läser det här blir intresserad sedan kanske 
förvirrad, förvånad och kanske till och med drar på 
smilbanden. Kanske tycks projektet galet, kanske 
roligt, kanske både och. 
Det kanske inte förändrar världen, men min 
förhoppning är att det åtminstone sätter igång 
tankeverksamheten. För det här är en illustration 
över vad jag vill hävda är oändliga möjligheter i 
väglöst land.
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Freja på Barturtte

Foto: Kristian Haggärde, 2016
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Inspirera eller irritera spelar ingen 
roll så länge det blir en reaktion. Jag 
hoppas att frågan är väckt, kanske 
pånyttväckt och att det blir en 
diskussion som kan fortsätta.

Ett stort tack till alla som svarat på frågor, stöttat 
och hjälpt. Men störst tack till Kristian som vandrat 
med mig, diskuterat med mig och peppat mig 
genom hela projektet.

“
“

31 januari 2017, Lund
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