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Viktoriakyrkan 

Koordinater Viktoriakyrkan:
WGS84: 65°42’4”N, 16°15’44”E
WGS84: decimal (lat, long): 65.701013, 16.262231
SWEREF99 TM: N:7287167, E:557955

Så hittar du hit från Sorsele 
Kör väg 1132 mot Flakaträsk/Slussfors i ca 5 mil. 
När du passerat över Juktån svänger du höger vid 
portalen, in på en grusväg. Vägen går invid sjön 
Fjosoken och Juktån, bitvis genom urskogsliknan-
de gammal tallskog. När du efter ca 3 mil når sjön 
Överstjuktan ligger parkeringen invid vägen.
Från parkeringen är det 10 minuters vandring.
Ett faktablad om hela Övre Juktådalen finns att 
hämta på Turistbyrån och på våra hemsidor 

Fakta om Viktoriakyrkan 
Kyrkan nyttjas under sommaren för tre gudstjäns-
ter. På den blomsterrika ängen utanför kyrkan 
ligger en liten kyrkogård. Leden mot Kraddsele och 
Vindelälven startar också från ängen. 

Detta blad och många andra finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org
www.sorsele.se

Turistbyrån Sorsele 0952-140 90

Vill man ha med sig barnvagn/rullstol så får man ha 
med sig hjälp i två branta backar och över hängbron.

”Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
går vi till paradis med sång.”

Psalm 31 av Bernhard Severin 

Att orkidén Brudsporre växer i närheten av  
en kyrka är väl passande.

Vildmarks-
kyrka med
Drottning-

namn

Parkeringen är rymlig och ligger på höger sida 
strax efter stigen ner till hängbron

Tillgängligt för barn,
MEN var försiktig på hängbron.

Eldplats finns på ängen i anslutning till kyrkan.

Mot Fjällnäs

Kyrkogården vid kyrkan måste vara en av Sveriges 
vackrast belägna begravningsplatser.

Från Sorsele

Område av
riksintresse

Viktoriakyrkan
Led mot
Kraddsele

Nybygget 
Åkernäs
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Summary in English, next side

Kyrkan som även kallas Viktoriakapellet eller Guvertsfjälls 
kapell, ligger vid sjön Överst-Juktan i sydvästra delen av 
Sorsele kommun i Lappland. 

Den ligger i ett mycket glesbefolkat område, åtta mil från orten Sorsele, 
så kyrkan torde vara en av Sveriges mer otillgängliga kyrkobyggnader. 
Kyrkan och området upp till nybygget Åkernäs är klassat som riks- 
intresse för kultur och miljövård.

Ortsborna i Juktådalen tog initiativet till kyrkan 1935 med hjälp av 
prästen i Ammarnäs, Göte Haglund, som fick i uppdrag att starta en 
insamling. Donationer kom in från hela landet. En enskild donation 
på 12 000 kronor från en anonym givare blev avgörande. Villkoret för 
gåvan var att kyrkan på något sätt skulle erinra om den bortgångna 
drottningen Viktoria. Det visade sig senare att donatorn varit drott-
ningens livmedikus Axel Munthe.

Bygget startade vintern 1936, efter ritningar av Karl Martin Westerberg 
från Stockholm. Platsen för bygget låg då sex mil från närmaste väg. 
Forts. nästa sida  
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Mycket lätt,  
tillgängligt för både 
rullstol och barnvagn

Lätt, lättvandrad stig

Medelsvår, sten, rötter och 
backar förekommer

Svår, kan vara både mycket 
brant och mycket stenigt
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Övre Juktådalen – mycket mer! 

Missa inte dessa intressanta stopp när du besöker
Övre Juktådalen.

Fiske i världsklass
Här finns fiske för alla, unika flugfiskesträckor i 
strömmande vatten, fiske i fjällsjöar och trolling 
efter grov röding i de långsträckta sjöarna.

Åkernäs
Fjällägenheten Åkernäs anlades 1848 av samen 
Lars Månsson för att hindra utomstående från att 
slå sig ner på hans skatteland. 

Rasteselet
Rasteselet är en ensamgård på den norra, väglösa 
sidan om övre Juktån mellan Fjosoken och 
Överstjuktan. Juktån kan korsas på en hängbro.

Detta blad och många andra finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org
www.sorsele.se
Turistbyrån Sorsele, 0952-140 90

Allemansrätten – en unik möjlighet i Sverige
Att röra sig fritt i naturen är en rättighet – med det följer 
också skyldigheter och ansvar. Visa hänsyn till 
djur och natur, till de som äger marken och till andra 
människor. Inte störa – inte förstöra. I naturreservat
och nationalparker finns särskilda bestämmelser. De kan 
reglera om man får elda, ha med hund eller cykla, men 
oftast är bärplockning tillåten.  
Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

Viktoriakyrkan, the wilderness church named after 
the Swedish queen
Viktoriakyrkan (Viktoria Church) is Sorsele’s most recent, 
consecrated in 1938. Donations from all over the country paid 
for the construction of the church, the largest of which was 
12,000 SEK from an anonymous donor who wanted the buil-
ding to be named after Viktoria, Queen of Sweden. 

It was later discovered that the donor was none other that the Queen’s 
private doctor, Axel Munthe. Construction began in the winter of 1936. 
Since the building site was 60 km from the nearest road, all the timber 
was sourced and prepared in the immidiate area. A mobile saw mill and 
other materials were transported by horse and sleigh during winter and 
by boat and on foot in the summer months. The church was completed 
by midsummer 1938. Located 80 kilometres from Sorsele, the church 
stands beside Lake Överst Juktan. Services are held there during the 
summer.  
  

Ta med matsäck eller fika och ta en tur 
längs leden mot Vindelälven.  
Leden startar  vid Viktoriakyrkan.

Domänverket skänkte både tomt och timmer på rot. Allt byggnads-
virke avverkades lokalt och sågades på plats. Ett flyttbart sågverk och 
övrigt material fraktades till platsen med hästskjutsar på vinterisen  
eller med båt och till fots sommartid.Vid midsommar 1938 stod  
kyrkan klar och tillhör sedan 1947 Sorsele församling.

Även om det i dag är möjligt att köra bil nästan ända fram till kyrkan 
så kan en annan väg dit vara intressant. En vandring längs den 24 km 
långa leden från Kraipe vid vägen mot Ammarnäs, gör att man får en 
insikt i hur långväga kyrkobesökare tog sig fram förr i tiden.
Denna vandring genomförs ibland i organiserad form i samband med 
kyrkhelg i Viktorakyrkan.  

Tips!


