AXEL HAMBERGS SAREKHYDDOR

Sammanfattning av Håkan Hultberg

Axel Hamberg kom till Sarek första gången 1895. Hans uppgift var att noggrant kartera Sarekfjällens glaciärer
på uppdrag av statsgeologen Fredrik Svenonius. Hamberg räknade med att bli klar efter ett par år. Det blev inte
så. Han fördes in i en sagolik och dessutom outforskad värld i sitt eget hemland. Nu inleddes en gigantisk
tvärvetenskaplig undersökning vilken blev hans livsuppgift till sin död 1933.
När han gjorde sina första resor i fjälltrakten hade han inga fasta boplatser. I närheten fanns några stugor
uppförda av STF. Det var Sjabtjakstugan, Sitojaurestugan och Sjöfallsstugan. Dessa låg dock för långt bort från
Hambergs huvudsakliga forskningsområde i Sareks högfjäll. Dessutom fanns Alkavaare lappkapell, byggt redan
1788. Detta kom att få en viss betydelse för Hambergs konstruktion av observatoriet på
Bårddetjåhkkå/Pårtetjåkkå vars likhet med det gamla kapellet är slående. I Gierggevárre/Kedkevaare, där man
brutit blyglans, fanns dessutom en förfallen arbetarhydda benämnd Niilahyddan. Den var enligt Hamberg inte
användbar så för honom blev tältet bostad under de första åren. Trots detta omdöme har denna Niilahyddan varit
”forskningsstation” under botaniska undersökningar utförda av Dr Astrid Cleve von Euler under hela sommaren
1896.
Hotel Säkokjokk

I slutet av mars 1902 besökte Hamberg södra Sarek med syfte att studera snötäckets
egenskaper. Han bodde i Boarek/Pårek tillsammans med några samer. Det var mycket kallt,
nattetid omkring -30 grader. En morgon var deras kåta begravd av snö efter ett snöväder
vilket lindrade kylan i kåtan. Man beslöt då att täcka denna med ytterligare snö.
Innertemperaturen visade sig därefter sällan understiga -5 grader. I början av april kom
tövädret. Smältvattnet rann in. Dessbättre hade Hamberg då avslutat sina arbeten och de
kunde lämna platsen.

Erfarenheten från denna resa gjorde det nödvändigt, inför kommande arbeten, att uppföra en
liten hydda som skydd mot kyla och väta. Huvudsyftet var att kunna förvara vetenskaplig
mätutrustning, kemikalier, konserver etc., men även som bekvämare övernattningsplats än tält
och kåta. Sommaren 1902 sattes planerna i verket. Den 29 juli sändes några samer till
Dáhta/Tatasjön där Hamberg hade kvarlämnat några stora trälådor i vilka vetenskaplig
apparatur varit packade. Försiktigt monterades lådorna isär, spikarna drogs ut och bevarades
för återanvändning. Allt material transporterades med hjälp av renar till en plats som
Hamberg under tiden hade valt, en underbar glänta nära skogsgränsen vid Säkokjokken.
Platsen valdes för närheten till meteorograferna på Sähkok/Säkok och på
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Bårddetjåhkkå/Pårtetjåkkå. Under två dagar monterades hyddan. Till hjälp hade man en
hovtång, en såg och två geologhammare. Byggnaden fick namnet "Hotel Säkokjokk".

Taket och tre av väggarna kläddes med björknäver och för att få högre takhöjd grävdes jord
bort från golvet så mycket att man kunde gå upprätt under takstolen.
Hyddan fick stor betydelse för Hamberg och hans forskning. Den utnyttjades som bostad
under både sommarbesök och vinterturer i Sarek. Hamberg, som 1907 blev professor i
geografi vid Uppsala Universitet, hade efterhand utvidgat Sarekstudierna till ett allsidigt
naturvetenskapligt forskningsprogram. Hotell Säkojokk kom nu väl till pass för besökande
biologer, men också för deltagare vid Internationella geologkongressen 1910. "Alla har
utnyttjat mitt Hotel" lär Hamberg ha sagt.
Redan innan Hotel Säkokjokk uppfördes hade Hamberg uppvaktat STF i syfte att väcka
intresset för några små byggnader i Sarek. Avsikten var att göra Sarekfjällen mer tillgängliga
för forskning. STF ansåg vid den tiden att högfjällstrakten var för otillgänglig och inte av
större intresse för turister.
Pårtetjåkkåhyddan

När undersökningarna började i fjälltrakten var de meteorologiska förhållandena i de högre
fjällmassiven fullkomligt obekanta i Sverige. Hamberg placerade därför redan 1901 en
meteorograf på Bårddetjåhkkå /Pårtetjåkkås topp. En meteorograf är en självregistrerande
apparat för temperatur, fuktighet, vind och nederbörd. Förhoppningen att på detta sätt
förvärva mätvärden grusades genast. Redan första vintern begravdes apparaten helt i snö och
kraftiga frostavlagringar. Alla rörliga delar stannade. Meteorografen flyttades då till en platå,
170 meter under toppen, med en önskan att frostbeläggningarna skulle vara mindre. Detta var
inte fallet.
Hamberg övervägde länge att bygga en liten stuga på platån. Med observatörer på plats skulle
han få kontinuerliga mätserier oberoende av väder och vind. På våren 1910 inlämnades en
ansökan till regeringen att få uppföra en hydda på platån i den nybildade nationalparken samt
att få tillstånd att använda tillgängliga stenar för bygget. Ansökan beviljades och sommaren
1910 befann sig Hamberg på observatorieplatån för att bestämma byggplats.
Transportsvårigheterna blev betydande. Byggsatsen fraktades först med tåg från Uppsala och
Stockholm till Murjek/Muorjek, därefter med häst och släde ytterligare 20 mil.
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Slädtransporten utfördes delvis på tillfrusna sjöar. Byggmaterialet kom till Huhttán/Kvikkjokk
i april 1911. Därifrån skedde transporten med renar. Man utnyttjade skarföret, särskilt
nattetid. Inte förrän i början av maj hade snön sådan konsistens att transport var möjlig. Varje
ren kunde lasta 100 kg och då den totala vikten var 2300 kg behövdes 23 renar. Dessvärre
fanns bara 19 tillgängliga varför en del material fick lämnas i Huhttán/Kvikkjokk för att
hämtas senare.
Natten mellan 12 och 13 maj sattes en kolonn med 19 renar i rörelse från Huhttán/Kvikkjokk.
Karavanen kom ungefär en halv mil innan snötäcket blev ohållbart. Nästa natt fortsatte man
till Dáhta/Tatasjöns nordstrand, natten därefter avverkades 7 km. Sedan följde ett par dagar
med töväder. Då låg man stilla. Till slut lyckades man äntligen nå en plats nära
Bårddetjåhkkå/Pårtetjåkkås fot men här blev det åter stopp genom ett snöoväder. Samerna och
renarna lämnade platsen, de lovade återkomma efter ovädret men kom aldrig. Byggmaterialet
blev liggande i fem veckor. Två andra samer bar senare upp detta. Det skedde mellan 22 juni
och 5 juli. Som mest gick man 6 gånger upp till platån under 26 timmar.

Så kunde bygget på Observatorieplatån börja. Två gånger måste platsen lämnas på grund av
snöstorm. Hotel Säkokjokk kom då till användning. ”Den 12 juli kunde takåsen uppföras
vilket firades med konjak i brist på öl.” I augusti var Pårtetjåkkåobservatoriet färdigt.

Säkokjokk den 16 juli 1911
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Bästa mamma!
Ett bud skall just afgå till Kvikkjokk och jag sänder derför någtra rader till eder. Mina
arbeten här i år har hittills hufvudsakligen inskränkt sig till att på en hög topp uppföra ett
litet hus som i vintras tillverkades i Uppsala. Det skickades derifrån i mitten av mars på
jernväg. Derpå nära 20 mil på släde till Kvikkjokk der det fick ligga till början af maj då
större delen af byggnadsmaterialen hämtades af tre lappar som med 18 renar uppfraktade
den till foten af berget. Denna frakt ägde rum på s.k. skarföre. Detta förekommer under våren
i de lappska skogarne på natten.
Uppfraktningen af bygnadsmaterialen från Kvikkjokk till bergfoten kräfde 4 nätter, en natt
måste lapparne på grund af blidväder ligga stilla. Vid bergfoten mötte snöstorm hvarföre
sakerna der fingo ligga ända till midsommar då 2 lappar började bära dem uppför
bergsbranten, dessa höllo på ända till 5 juli då allt var uppburet vilken dag jag just kom till
stället. Det har varit ett gräsligt göra att bära upp hela den vikt omkr 1900 kilo uppgående
massan uppför berget. Ytterligare 400 kg som en annan lapp skulle frakta upp från Kvikkjokk
men som han aktade sig för att hämta ha måst bäras nästan hela 3 mil från Kvikkjokk till
toppen. Den 8 juli började stugans uppsättande. På grund af oväder och omöjlighet att få
tälten stå för de starka vindarna på toppen har dock vållat att arbetet redan flera gånger måst
afbrytas. Den 12 juli kunde dock takåsen uppföras hvilket firades med en konjak i brist på öl.

Boarek/Pårek, Lidnok/Litnok-, Skoarkki/Skårki- och Tjågnorishyddorna

Uppförandet av Bårddetjåhkkå/Pårtetjåkkåobservatoriet gav Hamberg värdefulla erfarenheter.
Han hade reducerat vikten betydligt jämfört med ett vanligt trähus. Hambergs gamla idé om
ytterligare hyddor i trakten väcktes till liv. De skulle vara placerade så att de kunde nås under
en dags vandring. Hamberg valde i slutet av sommaren 1911 byggplats för 2 nya hyddor och
gjorde något senare en plan för uppförandet av ytterligare två byggnader:
• Pårekhyddan (710möh) i dåvarande björkskogsgränsen hade till uppgift att vara
mellanstation på vägen Huhttán/Kvikkjokk-Bårdde/Pårte. Dessutom skulle
observationer göras av väder, vind och vegetation vid trägränsen.
• Litnokhyddan (510möh) hade, och har fortfarande, som huvuduppgift att registrera
vattenflöde och slamtransport i Rapaälven.
• Tjågnorishyddan (675möh) skulle vara utgångspunkt för glaciärundersökningar i
Sarekmassivet.
• Skårkihyddan (595möh) blev en mellanstation för vandring mellan Lidnok/Litnok och
Tjågnoris.
Dessutom blev Rapaselet tillgängligt för undersökningar.
1912 söktes åter tillstånd hos regeringen. Denna gång gällde ansökningen Pårek-, Litnok och
Tjågnorishyddorna. Dessutom ansöktes om tillstånd att med stenrösen få markera stigar till
hyddorna. Hyddorna och även observatörsverksamheten finansierades till största delen med
anslag från staten men Axel Hamberg bidrog själv med betydande egna medel.
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Eftersom byggplatserna var belägna i dalgångar och mer skyddade för hårt väder valde
Hamberg att ge dessa en annan utformning än hyddan på Bårdde/Pårte. De skulle se mer
stuglika ut. Principen för alla fyra nya hyddorna blev densamma. Från ytterdörren kommer
man in i köket där en kamin finns. På båda sidor om köket finns sov- och arbetsrum. Vid
ytterdörren och den lilla förstugan finns ett litet förråd.

För transporten ville Hamberg hyra renar hos samerna. Detta misslyckades då det påstods att
renarna var för magra för sådant arbete. Alternativet blev häst och släde. Med detta
transportsätt var det bara möjligt att nå nordstranden av Dáhta/Tatasjön. Där blev byggdelarna
till Pårekhyddan liggande ända till midsommar då Hamberg anlände. Ett försök att få hjälp
hos Kvikkjokkborna misslyckades. Betalningen var för liten. Efter några dagar kom sex starka
karlar från Snavva, Njavve och Aktse och erbjöd frivilligt sin hjälp och snart var allt material
tillgängligt i Boarek/Pårek.
Den 8 juli 1912 skriver den nygifte Hamberg, som befann sig i Pårekhyddan, till sin hustru:

Älskade Sigrid
Ditt kärkomna bref af den 22 juni är ännu det enda jag erhållit från dig. Äfven längtar jag starkt efter
det porträtt i plånboksformat på hvilken du i ditt bref åsyftar. …
… jag har här hufvudsakligen arbetat med uppförandet av hyddan vid Pårek. Ett afbrott i
byggnadsverksamheten gjordes dock för fyra dagar genom en färd till min förra sommaren vid 1850
möh byggda hydda, der en kand. Wetterfors från Uppsala uppehåller sig för
solstrålningsbestämmelser. Det hade börjat blåsa redan när en karl och jag anträdde vandringen och
snart öfvergick blåsten till full storm. På toppen var vinden så stark att vi hade svårt att hålla
balansen. I hyddan blefvo vi väl mottagna af kand. Wetterfors och hans hantlangare. Vi hade der
åtskilliga inomhusarbeten passande för ovädret. Korkmattor pålades i tre af rummen eller hytterna
kanske man snarare borde kalla dem då det största rummen äro 2,2 m i kvadrat…
På söndagen fingo vi ett strålande väder. Vi stego upp rätt tidigt och uppsatte på bergets högsta topp
vid 2003 möh en barometer med sjelfregistrerande apparater. …
Vid 12-tiden på natten återvände jag till den under byggnad varande Pårekhyddan…
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Till Lidnok/Litnok användes häst och släde över de tillfrusna sjöarna och på dåliga
vintervägar. Transporten avklarades utan större problem. Hästarna förseddes ofta med
snöskor. Till Tjågnoris blev det däremot ett hårt arbete. Den gamla samen Amma Gruvvisare,
som Hamberg kände sedan tidigare och som var mycket pålitlig, fick ansvaret för transporten
vilken han också utförde. Sju karlar och 28 renar förde på 14 dagar det 2400 kg tunga
materialet från Lidnok/Litnok till Tjågnoris genom oländig terräng.
Aktseh 2 maj 1912 Härmed får jag omtala att nu är Tjågnoris stugan fraktat upp den 2 maj på sin
plats. Bodde stugan och Amul Länta förde med häst till västra ändan av sjön. Älven var ganska svår ty
den var delvis öppen och ganska svår att komma fram, det har varit en varm vinter.
När vi flyta till Rapadalen så då tog vargar emot oss men de gjorde ej så stor skada vi lappar har
mycket att göra när det är så myke med vargar.
Hjärtliga hälsningar till Professorn att han är så snäll och fraktar åt mig 2 liter konjak, 10 eller 20
kilo skorper till sommaren det finns ej någon lapp som har lovat att sälja Härkar…
Amma Gruvv

Byggnationerna gick fort. I Boarek/Pårek arbetade Hamberg mellan 25 juni och 22 juli med
två samer och två andra karlar. De två andra hyddorna byggdes på 14 dagar eftersom
rutinerna satt i ryggmärgen.
Skårkihyddans mått blev något större än de övriga. Materialet fraktades från Uppsala den 20
mars 1913 och kom i mitten av april till Tjoammbe/Tjåmotis. Längre kom inte byggsatsen
detta år på grund av snöförhållandena. I januari 1914 fördes den till Nammásj/Nammatj.
Transport med häst och släde kunde bara ske till Gådokjåhkkå/Kåtokjokks mynning där älven
blir smalare och isförhållandena omöjliggjorde transport med häst. Det blev Amma
Gruvvisare som fick stå till tjänst igen med sina renar. I augusti stod även Skårkihyddan på
plats och bygget fullbordades ett år senare.
Randijaur 13 februari 1913 . Undertecknad ber härmed få upplysa angående stugan som
skall fraktas upp till stora Skårki. Jag hörde av Lars Länta att Ni tänkte betala 9 öre per kilo
till denna plats från Litnok. Vi skall försöka hjälpa så mycket som möjligt om ej hastig flod
kommer. Jag har hört av Panna Rassa att professorns egna Härkar allesammans försvunnit.
Alla renar äro magra i år så att jag ej kan undvara mer än fem Härkar. Ni måste få fyra eller
fem lappar att hjälpa oss ty det är mycket arbete med att skotta upp vägen efter Rapaälvens
strand. Undertecknad anhåller även å sina och andra lappars vägnar att Ni ville skicka litet
pengar och sända dem till Pastor O Lander i Kvikkjokk. Brevet bör fortast möjligt besvaras
adresseras till Aktseh. Vänliga hälsningar Amma Gruvvisare.
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Så kom kriget och priserna på byggnadsprodukter steg. Denna omständighet jämte det faktum
att professorns hälsa försämrats medförde att alla vidare planer på ytterligare byggnader i
Sarek lades på hyllan.
Hur hyddorna byggdes

För att förkorta byggnadstiden var allt material för trästommen färdigkapat och försett med
markeringar för skruvar redan från fabriken. Hamberg anlitade Uppsala mekaniska verkstad
och Snickerifabriksaktiebolag. För Skoarkki/Skårki beställdes 325 exakt passande träreglar.
Först lade man en stengrund och ovanpå denna ett regelverk av trä. Detta fylldes med sten och
jord till reglarnas ovansida. Därefter byggdes stommen och järnplåtar monterades på golv,
vägg och tak. Springan mellan trä och plåt kittades i syfte att förhindra fukt att tränga in. När
alla väggar var noggrant kittade följde isolering med bomull. Bomullen spändes fast med
snören för att hålla sig på plats mellan väggplåtarna. Redan på Hambergs tid var man rädd för
inbrott. Därför försågs fönster med utvändiga plåtluckor som skruvades fast inifrån med
vingmuttrar.
Professorn ritade själv möblerna. Hans soffor är exakt anpassade efter hyddornas mått. På
soffan ligger en sittdyna av skinn. Vänder man dynan blir den bäddmadrass. Hamberg har
tänkt ut varje detalj i sina hyddor. Vid denna tid var den arktiska forskningen intensiv,
Hamberg hade ju själv varit i Arktis, bland annat med Nordenskjöld. Intryck från dessa resor
kom givetvis till nytta men det mesta har han utvecklat själv. De små hyddorna är byggda
efter Hambergs egna idéer. Med stolthet påvisade han hur vikten, genom den sinnrika
konstruktionen, reducerats med en tredjedel jämfört med ett vanligt trähus. Hamberg
sammanfattade sitt arbete med hyddorna och deras konstruktion i en vetenskaplig skrift 1926:
Bau von hütten im Sarekgebirge. Han sökte även patent på byggnadsmetoden och erhöll detta
i Sverige, Norge, Österrike och Australien.
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Hyddornas användning

Syftet med hyddorna var att möjliggöra och underlätta forskning i Sarektrakten på ett billigt
och effektivt sätt. Pårtetjåkkåobservatoriet bemannades med en observator och en assistent
vilka gjorde meteorologiska observationer en gång i timmen, dygnet runt, under perioden
1914-1918. Kostnaderna för observationsverksamheten blev 41826 kronor och 10 öre av vilka
Hamberg tog 11076 kronor och 10 öre ur egen ficka.
Meteorologen Hilding Köhler, som 1914-16 tjänstgjorde på Bårddetjåhkkå/Pårtetjåkkå
genomförde senare en banbrytande studie av molndroppar vid observatoriet. Året var 1928.
Under senare tid har docenten i hydrologi vid Uppsala universitet, Bengt-Erik ”Max” Rydén,
periodvis bott där uppe. Från 1958 och till slutet av 70-talet har han bland annat studerat
nederbördens variation med höjden.
Vid LIdnok/Litnok i Ráhpaädno/Rapaälven uppsatte Hamberg en vattenståndsmätare (pegel)
och sommaren 1915 kompletterades denna med en meteorograf. I dag används inte Hambergs
instrument, en modern vattenståndsmätare finns på plats. Tjågnorishyddan har använts för
studier av Mihkajiegŋa/Mikkaglaciären. Dessutom blev denna hydda utgångspunkt för ett
flertal första vinterbestigningar i Sarekmassivet. I april 1916 besteg H.N. Pallin och Gustaf
Graf Sarektjåkkos stortopp. Sydtoppen bestegs av C.G. Hamilton april 1922 och i april 1924
bestegs Bierikbákte/Perikpakte för första gången av Torsten Boberg och Ivar Eklund. I
samband med Hambergsutställningen i Jokkmokks museum 1967 monterades denna hydda
ner och uppsattes vid museet. I dag finns den att beskåda i den närliggande fjällträdgården.
Samtliga hyddor har endast varit tillgängliga för vetenskapligt bruk och aldrig för
allmänheten.
Hyddorna idag

Av hotel Säkokjokk finns bara grundstenarna, en hög murkna brädor och ett antal väl
bevarade näverstycken kvar. Lyfter man lite på hotellets rester kan man hitta gamla
fotografiska glasplåtar och kemikalieflaskor. Med säkerhet vet man att hotell Säkokjokk fanns
kvar till 1960-talet men har därefter rasat.
Fyra av de fem plåthyddorna står fortfarande på plats i världsarvet Laponia. Pårtetjåkkåobservatoriet på 1830 meters höjd över havet har överlevt många svåra snöstormar och
orkaner. Det har däremot inte överlevt den ”renovering” som ägde rum under första hälften av
1990-talet då alla möbler bortforslades och försvann. Plåtarna inomhus målades med gul
plastfärg vilken mycket snart flagnade och återfanns i högar på golvet.
När Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningen tog över ansvaret för hyddorna har
observatoriet äntligen renoverats in- och utvändigt. I skrivandets stund återstår möblering.
De övriga hyddorna är i relativt gott skick och används mest av naturbevakare vid deras
arbete i nationalparken. De har också använts i professorns anda vid Svenska Fjällklubbens
fjällväderkurser. Hyddorna ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Laponiaförvaltningen.
Hösten 1915 förklarades samtliga hyddor i nationalparken för statligt byggnadsminne.

