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AVBILDANDE RESA TILL NORDKAP

FÖRSTA DELEN

MÄNNISKAN i allmänhet, särskilt den civiliserade, hyser en
stark längtan att lära känna länder fjärran från sin egen boning, men
de  talrika  reseskildringar  som i  våra  dagar  översvämmat  Europa
förefaller avskräcka resenärer från att publicera sina egna.

Ändå är många i övrigt välbekanta länder ganska okända vad
beträffar deras säregna landskap och måleriska karaktär, och det kan
ur  denna  synvinkel  vara  intressant  att  lära  känna  regionen  nära
polen, där klimatets extrema växlingar skapar en storslagen kontrast
mellan skönhet och fulhet, likväl som mellan rikedom och karghet
hos naturen.

Nyfikenheten att beskåda och teckna dessa motiv, som ingen
penna tidigare avbildat, har fått mig att korsa Lapplands oändliga
ödemarker  och  att  nå  ända  till  Nordkap,  den  europeiska
kontinentens nordligaste spets1, vilket fått mig att önska delge andra
konstälskare frukterna av mitt arbete.  Mina studier i  teckning har
endast  haft  naturen  själv  som  lärare,  och  inget  annat  syfte  än
betraktandet  av  dess  imponerande  väldighet  och  förtjusande
detaljer.  Jag kan därför inte förvänta mig att  kännare i  mina verk
skall  finna  varken  det  hantverk  eller  den  stil  som  utmärker
konstnären,  inte  heller  den  magiska  förmågan  att  reducera  varje
motiv  till  ideal  skönhet,  något  som  får  konstnären  att  beundras
oavsett  motiv.  Å andra  sidan vågar  jag  ta  åt  mig  äran  av  att  ha
skildrat verkligheten naturtroget, vilken jag i mina teckningar varit
trogen  så  långt  att  jag  utelämnat  utsmyckningar  som  kunnat
försköna bilderna. Jag har förfärdigat dem delvis på plats för att vara

1 Nordkap ligger i själva verket på en ö, Magerö, men denna ö ligger så nära 
fastlandet att den kan sägas tillhöra kontinenten.
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säkrare på att återge intrycket jag fick med egna ögon. Gravyrerna är
naturtroget återgivna efter dessa teckningar.

Eftersom  det  till  syvende  och  sist  var  nödvändigt  med  en
beskrivning  av  landskapet  som  bakgrundsinformation  till
gravyrerna,  blev  jag  tvungen  att  publicera  en  slags  dagbok,  en
nedskriven reseberättelse, för att jag den dag jag kommit till ro ska
kunna minnas både njutbara stunder och vedermödor från denna
resa.

Det  vore  kanske  apropå  detta  passande  att  visa  en
översiktskarta över det land jag rest genom [se plansch XVI, ö.a.].
Eftersom kusterna längs Bottniska viken är tämligen detaljerade i de
vanliga kartorna över Sverige och Finland2, nöjer jag mig med med
att i detta verk infoga en karta över Torne och Muonio älvars lopp,
Altaälven, som mynnar i Norra ishavet, samt detta havs kuster, kort
sagt över området mellan Torne älv och Nordkap.

Framgent  tillåter  jag  mig  emellanåt korta  utvikningar  om
allehanda  saker,  såsom  jag  iakttog  dem:  exempelvis  hantverk,
sedvänjor, klimat, handelsvaror, naturhistoriska objekt etc. Kort sagt
försöker jag ge läsaren nöjet av att göra resan utan att själv behöva
lämna sin kammare.

Den 18 mars år 1799 lämnade jag Stockholm med herrarna A**
och  B**,  uppvuxna  i  ett  land  vars  behagliga  klimat  står  i  bjärt
kontrast  till  det  vi  skulle  komma  att  uppleva3.  För  egen  del
förväntade jag mig att där finna fog för min åsikt, att i alla jordens

2 De bästa kartor som finns att tillgå över Sverige i sin helhet, över delar av 
Finland, över Lappland etc., är de som nyligen publicerats av herr baron 
Hermelin, som fortfarande är i färd med att på egen bekostnad färdigställa 
kartor över varje enskilt landskap i Sverige. De uppoffringar Hermelin gjort för 
detta ändamål är inte de enda tjänster han gjort sitt hemland. Järnbruk 
grundade i Lappland från Luleå, röjda ödemarker, älvar som gjorts farbara och 
deras stränder befolkade, dessa är minnesmärken över hans fosterlandskärlek.

3 [A** och B** är reskamraterna Giuseppe Acerbi och Bernardo Bellotti, namnen 
har maskats av författaren till följd av den senare tvisten med Acerbi, se separat
förklaring, ö.a]
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länder gott och ont fördelats lika till de innevånare naturen placerat
där. 

När vi lämnade staden via norra stadsporten4, såg vi först en
sjö vars is var lika tjock som under midvintern. Den första sak som
fångar ens blick är Haga, kungens lantställe, byggt av Gustav III, i
mitten av en utsökt park. En bit längre bort smyckar Ulriksdals slott
landskapet. Men de dödligas överdådiga byggverk är bortom denna
boks ämne, som är den orörda naturen i dess vildaste skepnad.

Efter att ha färdats hela dagen på gott slädföre anlände vi till
ett Grisslehamn i månsken, vilket då och då lyste igenom molnen.
Det är där man passerar havet som kallas  Ålandshav,  en överfart
som under huvuddelen av året görs per postjakt, men i februari och
mars månad vanligtvis med släde över isen.

Grisslehamn ligger elva och en halv mil från Stockholm. (det
skall påpekas för läsaren att vi hela tiden använder svenska mil5).
Här  ligger  en  telegraf  som,  via  mellanstationer,  står  i  förbindelse
med huvudstaden.  En kedja  av telegrafer  sköter  korrespondensen
med Finland under  perioden när isen är  för  svag och omöjliggör
passage  över  havet.  Man  kan  under  denna  period  endast  nå  dit
genom att runda hela Bottniska viken, vars mest avlägsna del ligger
mer än hundra mil från Stockholm.

Efter att ha tillbringat natten i Grisslehamn, gav vi oss klockan
sju på morgonen av med dubbla uppsättningen hästar mot vad vi
hade  vid  ankomsten,  såsom  föreskrifterna  säger,  med  tanke  på
rutten på sju mil utan byte för att komma till Åland.

4 För att åka till Grisslehamn passerar man sommartid stadsporten som kallas 
Roslagstull.

5 [Denna fotnot har av utrymmesskäl flyttats till slutet av detta kapitel, ö.a.]
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I.  1. Avfärd från Grisslehamn.  2. Havsisar. 19 mars.

Åsynen av av ett istäckt hav så långt ögat når är tvivelsutan
slående,  men det är inget i  jämförelse med vad man ser när man
avlägsnar sig från kusten. Där formas isen under stormens inverkan
och bibehåller formerna av upprörda vågor.

Längre  bort  hade  isarna  upprepade  gånger  brustit  av
stormens kraft, för att slutligen åter frysas till is av kylan (som detta
år  var  30  till  40  minusgrader6 enligt  Celsius  temperaturskala),
bildande enorma högar av frusna isblock, uppstaplade på varandra i
en skräckinjagande oreda. En kollapsad bergskedja eller en stor stad
förstörd i en jordbävning hade inte kunnat bjuda en hemskare syn.

Mitt i detta kaos höll vi med stora svårigheter en ojämn och
slingrig kurs. Eftersom hästarna som fanns att tillgå vid kusten var
mycket livliga och lättskrämda krävdes mycket uppmärksamhet för
att  hindra  släden  från  att  välta,  något  som  hände  vid  ett  flertal
tillfällen. En av våra hästar avvek, uppskrämd av en vargskinnspäls,
från färdvägen, kullkastade släden och flydde med betslet i munnen.

6 Det var mellan 29 och 30 grader kallt i Stockholm, och 40 i Åbo. Jag utgår från 
ett medelvärde på isarna. 30 grader Celsius motsvarar 24 grader Réaumur.

https://digitaltmuseum.no/011041096650/avreise-fra-grisslehamn-havis-grafikk/media?slide=0
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Vi såg förbluffade på när det ursinniga djuret övervann varje
hinder, detta utan att varken skada sig eller stanna. Medan en bonde
försökte uppta förföljelsen på en av gruppens bästa hästar, samlade
vi ihop våra saker och åt därefter middag av provianten på isen, där
inget land var i sikte åt något håll.

Till  sist,  efter  att  på  långt  håll  ha  sett  bonden  fånga  den
bortsprungna  hästen,  fortsatte  vi  vår  resa,  och  klockan  två  på
eftermiddagen  nådde  vi  Signilskär,  beläget  fem  mil  från
Grisslehamn. Denna ö består endast av några klippor och en äng,
och  där  finner  man  även  ett  härbärge  och  en  telegraf  som
kommunicerar med den i Grisslehamn.

Då  vi  på  härbärget  såg  en  mängd sälskinn  (Phoca  vitulina)
[knubbsäl, ö.a.], frågade vi ortsborna om hur jakten på dessa gick till.
Man intygade oss att dessa amfibier, vilka tillbringar vintern under
isen, i början av mars månad gör hål i den med hjälp av sin varma
andedräkt, genom vilket de kommer upp, och honorna föder sedan
sina ungar i skydd av isblocken. Det är vid dessa tillfällen man lätt
kommer åt dem eftersom de rör sig mycket långsamt på isen, där
man  dräper  dem  genom  klubbning.  Detta  var  den  samstämmiga
beskrivningen ortsbefolkningen gav. Med tanke på att det inte finns
några åar i närheten är det mycket svårt att  begripa på vilket sätt
sälarna  kommer  upp,  men  ändå verkar  det  föga  troligt  att  deras
andedräkt skulle kunna penetrera ett drygt två alnar tjockt istäcke
[ca. 1,2 m, ö.a.].

Efter att ha låtit våra hästar vila en stund fortsatte vi vår färd
och nådde ön Eckerö vid fyratiden på eftermiddagen.  Följaktligen
hade vi, trots att vi åkt i den takt bönderna ville, tillryggalagt sju mil
på lika många timmar, borträknat två timmars försening orsakad av
olyckan med hästen. Eftersom en del dagsljus återstod åkte vi vidare
till  Frebbenby  på  Åland,  där  vi  tillbringade  natten.  Följande  dag
korsade vi ön som är fyra mil bred. Där ser man många små byar i
vilka  varje  bonde  har  sin  egen  väderkvarn,  något  som  bjöd  en
besynnerlig anblick. Ortsborna föreföll milt och vänligt sinnade.
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II. Kastellholms ruiner. 20 mars.

Mot Ålands östra kust ligger ruinerna av Kastellholm, ett slott
byggt  av  den  berömde  Birger  Jarl,  den  andre  med  det  namnet,
avliden år 1268. Den olycksalige Erik XIV, son till  Gustav I,  hölls
fången  i  detta  slott,  tidigare  säte  för  Ålands  styresmän,  idag
underställt regeringen i Åbo.

Sådana antika monument har i konstnärens ögon en skönhet
som påminner om naturens egna, väldiga skapelser.  Det är tidens
tand som slumpmässigt format ruinerna.

Ålands  kuster  var  nästan  helt  täckta  av  enorma staplar  av
hugget timmer, avsedda för transport till Stockholm; detta timmer är
till en del hugget i öns skogar, men kom huvudsakligen från Finland.
Man ser hur stora städer på detta vis utarmar landsorten; kusten från
Åbo till  Vasa,  förr i  tiden klädd av de vackraste skogar,  ger idag
endast intrycket av förödelse.

https://digitaltmuseum.no/011041096651/kastelholma-grafikk/media?slide=0


7

Det  återstår  ett  flertal  öar  att  passera  innan  man  når
fastlandet. Under färden gick det längre mot natt, och månen sken i
all  sin  glans.  Den  som inte  upplevt  dessa  vackra  vinternätter  på
nordliga  breddgrader  kan  knappast  genom  blotta  beskrivningen
göra sig en föreställning om dem. Det är här den avbildande konsten
behöver  tas  till;  något  som  förmår  återge  den  rena  och  fridfulla
himlen som ser ut att ha dubbelt så många stjärnor, denna Vintergata
som liknar en silverväv som täcker himlavalvet; slutligen snön som i
månskenet  föreföll  vara ädelstenar  av en  lyster  tusen gånger mer
glittrande än diamanters.

Vi  gjorde  uppehåll  i  två  dagar  på  ön  Varisala,  mina
reskamrater för att skriva, och jag för att färdigställa teckningar jag
skissat. Eftersom vi spenderade långfredagen där, fick vi tillfälle att
se ortsbornas högtidsdräkter. Männens dräkter hade inget som stack
ut, kvinnorna bar en slags rund hatt som lämnade en del av håret
synligt, uppdelat på bägge sidor och täckande en del av pannan, mot
vilken  det  klistrats  med  en  sorts  stark  öl,  som  när  det  torkade
fungerade som en slags fernissa.

Efter att den 23 april ha korsat en havsarm befann vi oss på
Finlands  fastland.  Landskapet  var  extremt  platt  och  erbjöd  inga
vackra vyer. Slädföret var så uselt att vi blev tvungna att fotvandra
till Åbo, huvudstad i provinsen med samma namn och i Björneborg.
Vi nådde staden mitt i natten genom att korsa en havsvik som går in
till slottets murar. 
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III. Åbo slott. 25 mars.

Detta slott,  i bättre skick än Kastellholms, har, även om det
också grundlagts  av densamme Birger Jarl,  tjänat som fängelse åt
Erik XIV, han som gjort så många platser kända som vittnen till hans
olycka.  Alldeles  nära  slottet  ligger  Amiralens  residens,  den  lätta
flotteskaderns chef. En del av denna eskader ligger förtöjd och dold
där. På avstånd syns en del av staden och kyrkan, som är i genuint
gotisk byggstil.

Herr  Amiralen  översvämmade  oss  med  vänlighet  och  visade  oss
omgivningarnas  vackraste  utsikter,  men årstiden var  dem inte till
fördel; under sommaren däremot finner man här tvivelsutan många
vackra bildmotiv.

Staden  Åbo  är  känd  för  sin  akademi.  Två  professorer,
herrarna Porthan7 och Franzén, båda finnar, tillika en heder för sitt
folk, hade ynnesten att visa oss biblioteket, och gjorde sig förtjänta

7 Jag tillåter mig att beklaga den förlust som vetenskapen lidit genom denne 
lärde mans bortgång. Ett brev, kanske det sista han skrev i sitt liv, är för mig ett 
värdefullt minne över hans vänskap.

https://digitaltmuseum.no/011041096653/turun-linna-grafikk/media?slide=0
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av all vår respekt, både för sin bildning och för sin älskvärdhet. Herr
Franzén,  en av Sveriges  mest  ansedda diktare,  återgav för  oss  en
sång  komponerad  av  en  enkel  finsk  bondkvinna,  vilken  visar  att
fröet till en ovanligt stor talang tycks ligga dolt i detta folks blod.
Översättningen  av  texten  är  bifogad  för  att  demonstrera  versens
rytm och språkets skönhet.

Jos mun tuttuni tulissi 
Oh, om bara min älskade kunde komma,

Eunen näh tyni näkyissi. 
Om han visade sig, min vän;

Sillen suuta suika jaissin
Som mina kyssar skulle flyga till hans läppar,

Olis sun suden werassä. 
Även om den var färgad av vargens blod;

Sillen kättä käppä jaissin 
Som jag skulle krama hans hand,

Jospa kärmä kämmen päässä! 
Även om en orm hade trasslat in sig i den.

Olisko tuuli mielelissä! 
Varför har vindpusten ingen själ?

Aha wainen kielelissä. 
Varför har den ingen stämma?

Sanan toisi, sanan Weisi,
Att bära mina tankar till min älskade,

Sanan luan lukuttäissi. 
Och att bringa hans tillbaka till mig;

Kahden rahkaan wäliliä
Och utbyta ord mellan två förälskade hjärtan.

Ennembä heitän herkurruat. 
Jag skulle hellre tacka nej till prästens taffel,

Paisit papillan unohdan.
Jag skulle hellre avböja hans dotters dräkt;

Ennen kun heit än hertaiseni. 
Snarare än att lämna min kära ägodel,
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Kesan kestytel dyäni
Han som jag försökt fjättra på sommaren,

Talwen taiwulel duäni. 
Och försökt tämja på vintern.

Den här melodin används i  nästan alla dessa finska verser,
som  kallas  runa,  ett  namn  som  för  övrigt  också  används  för  att
beteckna de fornnordiska skrivtecknen.

Vi lämnade Åbo på eftermiddagen den 26 och åkte genom ett
landskap av uppodlade slätter, fyllt av byar och bevattnat av Aura å,
som  efter  att  ha  runnit  igenom  staden  mynnar  ut  i  havet.
Landskapets  är  emellertid  mycket  trist  till  utseendet,  träden  är
sällsynta  och  byarna  är  fullkomligt  nedsvärtade  av  röken  som,  i
avsaknad  av  skorstenar,  släpps  ut  genom  öppningar  inbyggda  i
takstolen.

Längs  vägen  sköt  vi  en  slags  vit  sparv,  på  svenska  kallad
snösparv,  av  Linné namngiven som  Emberiza  nivalis,  en  fågel  man
ibland ser i Sverige under vintern och som förebådar snöfall, men vi
gladde oss förgäves åt denna förutsägelse.  Till våren börjar denna
fågel växla färg för att slutligen bli helt brun. Den är mycket grann
under denna färgväxling. 

Slädföret var fortfarande lika uselt, något som fick oss att välja
den kortaste vägen genom skogarna i Kyro, i stället för den väg som
följer Bottniska vikens kust och som går igenom ett antal byar. Efter
att länge ha följt Aurajokis lopp nådde vi Kumo älv, över vilken går
bron  i  Vammala,  till  konstruktionen  kurvformad,  likt  ett
cirkelsegment  mot  strömmen.  Det  sägs  att  bron  genom  denna
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konstruktion  bättre  motstår  krafterna  av  vattnet,  vilket  stiger
avsevärt vid snösmältningen. Man vore frestad att tro på motsatsen,
men erfarenheten bevisar detta faktum; denna bro står kvar medan
de tidigare drogs med av forsen.

På kvällarna såg vi norrsken, ett fenomen jag skall beskriva
senare, efter att ha sett det i än mer storslagen form. Återstoden av
resan till Järvenkylä, 17 mil från Åbo, bjöd inget av intresse. Det var
där vi gjorde halt för att beskåda forsarna i Kyro, belägna en kvarts
mil  därifrån,  som nås  genom att  avvika  från  huvudvägen via  en
mycket smal stig, på höger sida om vägen från Åbo, just innan man
kommer till  Järvenkylä. Utan de råd som herr Porthan i Åbo haft
vänligheten att ge oss, skulle vi ha missat denna anmärkningsvärda
plats. 

Aftonen var vacker; molnen som täckte himlen hindrade oss
inte att ibland få en skymt av solen, som under sin nedgång spred en
tydligt framträdande glöd över landskapet.  Redan nu hörde vi ett
avlägset, dovt ljud som påminde om dånet av ett upprört hav. Vägen
var kantad av granbevuxna klippor som skymde sikten, men snart
upplyste  oss  brusets  tilltagande  styrka  om  att  vi  befann  oss  i
närheten av forsen, vilket vi verkligen var, för när vi vände oss åt
vänster såg vi skådespelet i all sin prakt. 
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IV. Kyrofors. 28 mars.

V. Kyrofors. 29 mars. 

https://digitaltmuseum.no/011041096654/kyroskoski-grafikk/media?slide=0
https://digitaltmuseum.no/011041096655/kyroskoski-grafikk/media?slide=0
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En  å,  som kommer  från  bergen  för  att  slutligen  rinna  ut  i
Kumo älv,  hade varit  skymd för  oss  av  skogen tills  nu;  plötsligt
kastar den sig från 70 till 80 alnars höjd8 [ca. 42-48 m, ö.a.] mellan
valv  av  is  som täcker  dess  bankar.  Förgrunden var  täckt  av  snö,
mörkfärgad av stoft vinden tagit med sig från några sandkullar som
belystes  av  middagssolen.  På  var  sida  låg tre  små vattenkvarnar,
uppenbarligen konstruerade med enkla medel då de tycktes riskera
att bli bortspolade av forsarna.

För att njuta utsikten över hela landskapet måste man befinna
sig på toppen av berget på forsens högra sida. Det är därifrån man
kan se älvens fall i den djupa dalen både nerifrån och uppifrån, där
den efter att ha bildat en rund bassäng förefaller vilja återta sitt lopp,
och förlorar sin riktning via en omväg genom tallar och granar, vilka
reser sig som amfiteatrar på de snöklädda kullarna, för att till sist
försvinna  i  ett  fjärran  bergslandskap.  Det  fanns  fortfarande  två
isbroar från den ena älvsidan till den andra, bildade under vinterns
intensiva köld. Något som fick oss att rysa var åsynen av två bönder
som gick över dessa bräckliga och hala broar, samtidigt som vattnet
forsade under dem med ett skräckinjagande oljud.

Vi  hade  här  tillfälle  att  beskåda  de  finska  böndernas
överraskande  skicklighet  att  med  gevär  prickskjuta  med en  enda
kula.  En  av  dem,  som  såg  att  herr  A**  ville  skjuta  en  fågel,  på
svenska kallad vattenstare (Sturnus cinclus9)  [strömstare,  ö.a.],  sköt
själv en på första skottet med en bössa som såg usel ut, men efter att
ha skadat dess huvud och sett att vi var missnöjda med det, sköt han
ytterligare ett som träffade mitt på bröstet, där denna fågel har en vit
fläck; i övrigt är den svart och av en lärkas storlek; den bor vanligtvis
längs älvkanter och är inte ovanlig varken i Sverige eller Finland.

Slutligen  lämnade  vi  mot  kvällningen  motvilligt  denna
romantiska plats, och begav oss för att sova i Järvenkylä, där vi fann

8 Jag vågar inte gå i god för höjden jag anger. Den var bara en visuell 
uppskattning, och sådana kan kan ibland vara missledande.

9 De latinska artnamnen som används här är alltid Linnés.
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bekvämare logi än vi förväntat oss. Vi blev kvar i några dagar här för
att åter kunna bese forsen, vilken jag tecknade av ur olika perspektiv,
och efter att ha bevarat minnet av denna ensliga tillflyktsort i form
av en skiss, av värde endast för oss själva, återtog vi vår resa tidigt
på morgonen den 1 april. 

Järvenkylä  är  beläget  vid  randen av  Kyroskogen,  vilken  är
tolv  mil  bred  och  som  vi  hoppades  korsa.  Men  i  stället  för  det
utmärkta slädföre vi förväntade oss finna där, var vägen inte banad
och därför inte farbar, detta som en följd av den djupa snö som blir
liggande länge i de stora skogarna. Vi tog därför en annan väg och
passerade som kompensation flera sjöar, något som avsevärt kortade
resan. 

Vi  iakttog  under  resans  gång att  invånarna  i  dessa trakter,
både män och kvinnor, bär en skjorta över kläderna för att skydda
sig  mot  kylan  när  de  färdas  under  vintern.  Det  föreföll  oss  först
roande att se dessa människor iklädda endast skjorta när vi behövde
långrockar,  men  vi  erfor  senare  att  de  var  ordentligt  påklädda
därunder.

Slutligen  genomfor  vi  ett  hörn  av  skogen,  vars
skräckinjagande intryck fördubblades av resterna av en skogsbrand
som  ödelagt  delar  av  den,  och  här  överraskades  vi  av  natten.
Vägarna var mycket hala och bitvis branta, vi nödgades lita oss till
böndernas vägledning, vilka ledde oss ut på en liten å, vars is genom
sitt  knakande  förvarnade  oss  om  sin  svaghet,  något  som  även
hästarna verkade förstå betydelsen av.
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VI. Norrsken. 1 april.

Känslan av fara lämnade snart plats åt nöjet att betrakta det
norrsken vi hade rakt framför oss under vår färd mot norr. Ån var
nästan helt överskuggad av gamla granar som lutade sig från dess
bägge sidor. Horisonten var upplyst av rörliga massor av färgat ljus,
ibland  skapande  lysande  cirklar,  ibland  formlösa  figurer,  medan
stjärnorna  i  zenit  lyste  genom  trädens  toppar  som  bugade  sig  i
vinden.

Det finns tillfällen, då skådespel av detta slag gör ett djupare
intryck  än  i  vanliga  fall.  För  min  egen del  var  det  med sorg  jag
slutligen befann mig på härbärget, där man hade tänt en sprakande
granvedsbrasa. Vi fick till kvällsmål delikat mjölk, och vi lade oss att
sova  på  ren  halm,  att  föredra  framför  de  sängar  som inte  fanns.
Denna dag hade vi tillryggalagt nästan tolv mil, och med undantag
för sjöarna hade vägen varit mycket svår. 

Dagen därpå, efter en tröttande resa på snölösa vägar, fann vi
med glädje Kyro älv, vars is erbjöd oss en lättare väg.

https://digitaltmuseum.no/011041096657/nordlys-grafikk/media?slide=0
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De områden av isen som inte var täckta av snö var fullkomligt
genomskinliga  på  grund  av  vattnets  renhet,  men  dess  färg  var
blåaktigt svart; man såg därigenom tydligt isens tjocklek, såväl som
oräkneliga silverfärgade sprickor, något som fick den att på pricken
likna svart marmor med vita ådror.

VII.  1. Kyro älv.  2. Pörte, finnarnas bostäder. 2 april.

Mot  kvällen  blev  överfarten  mycket  riskfylld  på  grund  av
forsens styrka och tövädret. Vi tvingades vid ett flertal tillfällen att
fara över mycket smala istungor, vid sidan av vilka det skummande
vattnet  hotade att  svepa oss med i  sitt  lopp.  Nära en kvarn,  från
vilken man skymtade Storkyro kyrka, verkade det nästan omöjligt
att passera utan att falla i. Det gick emellertid bra för oss, och denna
lilla  fara  beredde  oss  till  och  med  en  smula  nöje.  Sådan  är
människan; inte sällan tråkar den oavbrutna tryggheten ut henne.
Fälten vid Kyro som vi reste längs är kända för ett mycket blodigt
slag mellan svenskar och ryssar i januari månad år 1714. Denna del
av Finland är kanske den mest uppodlade; befolkningstätheten här
är förvånansvärt hög, landskapet är utpräglat flackt och fullt av byar.

Dessa  bönders  bostäder  vittnar  inte  om  överflöd;  tvärtom
finner man där, redan på långt avstånd, en extrem smutsighet och ett
intryck av fattigdom. En sådan bostad heter på landets språk pörte, i

https://digitaltmuseum.no/011041096656/kyronjoki-roykstue-grafikk/media?slide=0
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dessa återfinner man en härd,  eller  snarare  en  slags  eldstad utan
skorsten, där röken stiger ut via en öppning i taket. I stället för ljus
tänder man här långa, torra trästickor, vilka bidrar till röken. Nära
taket  ser  man  brödkakor  upphängda  på  tork,  ibland  var  detta
kornbröd. Allt från tvätt till kläder är svart och smutsigt; lägg därtill
en kvävande hetta så får ni en uppfattning om bostäderna hos ett
folk,  kanske  det  mest  robusta  på  denna  jord,  vilket  med  lätthet
trotsar den extrema kylan i dessa klimat. Vi åsåg med nöje i en av
dessa  bostäder  två  bönder  som  sjöng  en  runa.  Medan  de  som
brukligt höll varandras händer,  bugade och sträckte de på sig om
vartannat, och sjöng versen omväxlande solo och i duett, men hela
tiden unisont.

Finnarnas bad är än mer remarkabla. Föreställ er en badstuga
med en maximalt upphettad eldstad. Männen går in komplett nakna,
kvinnorna med ett linne. Männen sätter sig på ett ett slags läktare
nära taket, medan kvinnorna häller kokhett vatten på kaminen, från
vilken  stiger  ånga  som  fyller  rummet  och  inom  någon  minut
framkallar extrema svettningar. Den normala temperaturen ligger på
mellan 70 till 80 grader Celsius, 56 till 64 grader Réamur10, och 158
till 176 grader Fahrenheit. Det är omöjligt för en ovan person att gå
in utan att flera gånger stiga tillbaka för att dra andan, men så snart
svettningen  kommer  igång  blir  hettan  uthärdlig.  Männen  stiger
slutligen ned från läktaren för att bli tvättade med ljummet vatten,
och det är kvinnorna som frotterar hela deras kroppar, varefter de
blir  lätt  slagna  med  björkris,  något  som  är  angenämare  under
sommaren  på  grund  av  löven.  Innan  de  klär  på  sig  rullar  sig
männen,  i  snön på vintern och i  gräset  på  sommaren.  Kvinnorna
avslutar  sedan  badet  på  samma  vis,  med  undantag  för  det  sista
momentet.  Det  måste  påpekas  att,  trots  nakenheten,  inget  händer
som skulle kunna störa den mest stränga prydhet. En kvinna, som
annars inte snålade med sina behag, tolererade inte minsta friheter
under badet.

10 [Réamur är en föråldrad temperaturenhet som inte längre används, ö.a.]



18

Den finne,  som i  sitt  hemland inte  finge  njuta  av  sitt  bad,
åtminstone  varje  lördagskväll,  vore  mycket  olycklig.  Efter  de
oerhörda vedermödor som dessa människor genomgår, må så vara i
form av resor  eller  transport  av timmer från avlägsna skogar där
snön ligger en till  två alnar tjock [0,6-1,2 m, ö.a.],  återställer badet
deras uttömda krafter och gör dem friska och redo att ånyo ta sig an
arbetet.

För  att  ge  en  bild  av  österbottningarnas  stolthet  och
anspråkslöshet måste jag delge ett  typiskt karaktärsdrag. Jag hade
givit en bonde som betalning för hästarna en sedel som var några
ören för mycket, jag såg att han var mycket missnöjd, och han gjorde
mig  mållös  med  ett  ansiktsuttryck  jag  inte  riktigt  kunde  tolka.
Genom ingripandet av en soldat som kunde svenska, fick jag honom
att förstå att min avsikt var låta honom behålla hela summan, varpå
han i samma tonläge svarade mig: "Jag tackar Er, men detta är inte
korrekt, och jag behöver det inte", varpå han avlägsnade sig med ett
hånflin. Det finns inte många länder där en liknande dispyt med en
spannryttare skulle uppstå; vi noterade att väl i Finland dricks inte
längre kommer i fråga, något man förväntas ge i nästan alla andra
länder.

Lättheten med vilken man reser i Finland utan att behärska
språket  är  anmärkningsvärd.  Den  enda  försiktighetsåtgärd  man
måste vidta  är  att,  när  man lämnar en stad,  meddela  körsvennen
namnet  på  platsen  dit  man  ämnar  åka.  Vid  ankomsten  till  nästa
skjutsstation instruerar de varandra om din destination, och om man
gjort sig förtjänt av det genom sitt goda uppförande, sade de  hywä
herra (gentlemän), och man var säker på att bli behandlad med all
upptänklig välvilja. Å andra sidan sägs det vara farligt att förolämpa
de finska bönderna; själv erfor jag aldrig detta,  kanske snarare på
grund av min fridsamma natur än den hämndlystna läggning man
förebrår dem. När allt kommer omkring, vilket nöje har man av att
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resa som fiende till de personer vars hjälp man är beroende av? Jag
tror snarast att det är resenärernas uppförande som är orsaken till
det  dåliga humör man förebrår  kördrängar och spannryttare  i  de
mest välbesökta länderna.

Vi ankom till Vasa den 5 april efter att ha tillbringat två dagar
i Sillanpää, en gästgiverigård två mil från staden, för att uppdatera
våra  dagboksanteckningar,  en  försiktighetsåtgärd  jag
rekommenderar iakttagande resenärer; för i städerna översvämmas
man av artigheter som stjäl ens tid och skingrar uppmärksamheten.
Det må i rättvisans namn sägas att Finland är ett av de länder där
gästvänlighet praktiseras mest. Resenärer, kända eller inte, inhyses
vanligtvis  hos  prästerna,  där  de  alltid  mottas  väl  och  ofta  blir
storslaget trakterade.

Vasas läge har inget av intresse för en resa vars syfte är att
avbilda.  I  övrigt  utmärker  sig  denna stad av  parlamentet  som är
beläget där. Rågen i Vasa, ansedd som ett utmärkt utsäde, utgör den
huvudsakliga exportvaran, som i övrigt består av tjära,  smör, fisk,
virke  etc.  Hamnen,  tidigare  en  utomordentlig  sådan,  är  numera
nästan obrukbar, och det är med blotta ögat synligt att vattennivån
sjunker på denna sidan av havsviken.

Stadens ledande personer gav oss ett mottagande som fick oss
att beklaga att vi var tvungna att lämna dem så snart; vi hade inte en
dag att förlora om vi ville dra nytta av slädföret i Lappland, alltså
lämnade vi Vasa tidigt morgonen den 7. 

På  vintern  är  gästgiverierna  inte  desamma  som  under
sommaren. För att komma till  Uleåborg, en resa på 37 mil, färdas
man nästan hela tiden på Bottniska vikens is längs kusten, där man
med två till tre mils avstånd finner härbärgen. På vår vänstra sida
hade vi öppet hav så långt ögat nådde, till höger ett platt landskap
täckt  av  snårskog,  vilket  var  allt  annat  än  bildskönt.  Ofta
överraskades vi av att befinna oss omgivna av skepp med två, eller
till och med tre master, inpackade av isen. Kustens bönder bygger
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själva  dessa  skepp,  och  bedriver  en  betydande  handel  med
spannmål, tjära, smör etc. Framförallt tjäran är deras huvudsakliga
industriprodukt.

Dagarnas  längd  hade  ökat  märkbart.  Den  9  april,  under
färden på isen, läste jag utan svårigheter till  efter klockan åtta på
kvällen, trots att himlen var täckt av moln.

Till sist, efter att ha sett Gamla Karleby och Brahestad, ganska
vackra  små  städer,  ankom  vi  den  11  till  Uleåborg,  Österbottens
huvudstad och residensstad för landskapets guvernör.

Det var här vi blev tvungna att stanna i mer än två månader
på grund av det starka töväder som gjorde vägarna och isarna nära
nog oframkomliga. Vägen från Uleåborg till  Torneå korsas av nio
stora  älvar,  och  eftersom  alla  broar  hade  förstörts  i  förra  årets
töväder skulle vi ha stött på stora svårigheter. Uleåborgs innevånare,
varav  många  hade  gjort  resor  till  Lappland,  försäkrade  oss  att
dalarna  mellan  de  höga  bergen  under  denna  årstid  är
översvämmade av vatten. Slutligen, övertygade om de svårigheter vi
hade att vänta och av de bekvämligheter vi erbjöds, bejakade vi med
glädje denna försening, och vi fick därmed fördelen att bevittna ett
så föga känt landskap under den vackraste årstiden.

Uleåborg är beläget på 65 grader och 5 minuters breddgrad,
och  7  graders  och  5  minuters  östlig  längdgrad  från  Stockholms
meridian, på Bottniska vikens kust vid mynningen av Ule älv, som i
stadens närhet bildar ganska betydande forsar.  Under årstiden då
vattenståndet är högt ses många båtar lastade med tjära etc. färdas
nedför forsarna, en mycket svår manöver som ska beskrivas senare.
Ruinerna av Uleåborgs slott är fortfarande synliga på en ö skapad
mellan två  flodfåror,  men dessa oansenliga  återstoder  bjuder  inte
längre någon pittoresk bild efter att en stor mängd krut, antänd av
blixten,  sprängt allt  som fortfarande återstod av valv och murar i
luften.  Det  omgivande  landskapet  är  platt,  sandigt  och  täckt  av
småvuxen skog,  eller  snarare snårskog,  men här och var  ser  man
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uppodlade och ganska bördiga åkrar.  Hamnen är i liknande skick
som  den  i  Vasa,  och  skeppen  ankrar  på  redden,  en  mil  utanför.
Handeln är för övrigt blomstrande, och Uleåborg är, efter Åbo, den
näst  livligaste  handelsstaden  i  hela  Finland.  Den  årliga  exporten
uppgår  till  30.000  lispund11 smör  [255  ton,  ö.a.],  6.000  till  7.000
lispund talg [51-60 ton, ö.a.], 4.000 till 5.000 lispund soltorkad gädda
[34-42 ton, ö.a.], 600 till 2.000 tunnor lax, 30.000 tunnor tjära, 3.000
tunnor beck, en mindre kvantitet brädor, och ibland spannmål. Det
finns några rika köpmän, och befolkningen uppgår till ungefär 4.000
själar. Under vår vistelse i Uleåborg såg vi nio skepp lämna varven,
alla byggda av invånare från trakten.

För att beskriva klimatet i Uleåborg bifogar jag här ett urval
av de mätningar herr Julin,  stadens apotekare,  vidarebefordrat  till
Vetenskapsakademien  i  Stockholm,  i  vilken  han själv  är  medlem.
Dessa observationer, utförda med största möjliga noggrannhet under
tolv års tid, är enligt Celsius temperaturskala, uppmätta i skuggan
på nordsidan av ett hus, och eftersom olika länders vetenskapsmän
ännu  inte  enats  om  en  enhetlig  temperaturskala,  har  jag  bifogat
temperaturerna i Réamur och Fahrenheit för plusgrader, men endast
för  Réamur  gällande  frysgrader,  för  i  detta  fall  rör  det  sig  om
temperaturer som ligger under Fahrenheitskalan. Det bör noteras att
i Celsius och Réamur ligger fryspunkten vid noll grader, i Fahrenheit
vid 32 grader. I Celsius ligger vattnets kokpunkt vid 100, i Réamur
vid 80,  i  Fahrenheit  vid  212.  Celsius  temperaturskala  har  nyligen
börjat användas i Frankrike.

När 29 till 30 grader minus uppmätts i Stockholm, något som
är  mycket  ovanligt,  kunde  man  tro  att  40  grader  minus  borde
utsläcka allt liv. Emellertid utstod även männen uppvuxna i södra
Europa utan problem en sådan kyla under resan. Det föreföll som
om den rena luften man inandas i dessa klimat ger människan kraft
att uthärda vintrarnas stränghet och årstidernas extrema växlingar.

11 Ett lispund motsvarar 20 svenska skålpund. 
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Lägsta temperatur Högsta temperatur

Årtal Grader
Celsius

Grader
Réaumur

Grader
Celsius

Grader
Réaumur

Grader
Fahrenheit

1776 -29 -23 21 17 70

1777 -27 22 18 72

1778 -28 -22 22 18 72

1779 -27 20 16 68

1780 -29 -23 20 16 68

1781 -40 -32 20 16 68

1782 -34 -27 23 18 73

1783 -31 -25 20 16 68

1784 -30 -24 17 14 65

1785 -30 -24 25 20 77

1786 -32 -26 27 22 81

1787 -31 -25 25 20 71

Övergången från vinter till sommar var inte lika snabb som
vanligt  detta år,  och eftersom isen smälte av solens strålar nästan
utan regn, var skådespelet inte fullt lika spektakulärt som vi fått det
beskrivet för oss. 

Under det att vi inväntade den vackrare årstiden, delade vi
vår fritid mellan jakt och musik. Man må förvånas av det faktum att
vi, i en stad på 65:e breddgraden, utan svårigheter fann sällskapet av
en kvartett,  en erfaren kompositör och en stämma man med stort
nöje hade kunnat lyssna till varsomhelst.

Vad beträffar  jakten  blev  den,  såvitt  man hade den minsta
böjelse före den, en passion så snart vattenfåglarna, som kom från
sydligare länder, samlades på stränderna för att där uppvakta sina
käresta.  Vid  denna  tid  ser  man  här  svanar,  vildgäss,  alla  sorters
beckasiner  och  snäppor;  såsom  Scolopax  arcuata,  fusca,  phaeopus,
Haematopus ostralegus [storspov, svartsnäppa, småspov, strandskata,
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ö.a.]; rader av vildänder av olika arter, ibland strykande vattenytan,
ibland  modigt  simmande  nära  den  delvis  smälta  isen  som  snart
skulle  ge  dem mer  plats.  Bland  änderna  utmärkte  sig  Anas  acuta
[stjärtand, ö.a.], den vackraste i sitt slag, som flög högre än de andra,
i stora cirklar i luften, och tycks undvika jägarens sikte genom sin
flykts  hastighet.  Moln  av  brushanar  (Tringa  pugnax)  förmörkade
skyarna, landade på flytande isblock eller på de sandiga stränderna,
fick himlen att genljuda av sina läten, parande sig under slagsmål
likt  våra  förfäder.  Bland  hundratals  av  dem  finns  inte  två  med
samma färg. När man avlägsnar sig från havet, ser man på slätterna
tranor  och  en  mängd  vipor,  på  svenska  åkerhöns (Charadrius
apricarius)  [C. apricarius  är egentligen ljungpipare, ö.a.].  I  skogarna
hör man ibland mitt i natten det gälla skriket av Scolopax gallinago (på
svenska  Horsgök)  [numera enkelbeckasin, ö.a.],  en beckasinart  som
sitter i träden, och  Tetrao lagopus (snöripa) [T. lagopus är egentligen
dalripa, ö.a.], som ibland skrämdes med sitt hesa läte, påminnande
om en gammal kvinna eller en get. Dessa fåglar är vita på vintern,
brunspräckliga på våren, och helt bruna på sommaren. De är något
större än järpen. I gryningen hörs det svaga lätet av tjädern, kungen
bland fåglar i  dessa skogar.  Haren är allmän i  dessa trakter,  men
jakthundar är sällsynta och blir ofta vargens rov.

Jag skulle aldrig kunna sluta om jag nämnde allt vilt som vid
denna  årstid  väcker  jägarens  entusiasm.  Men  snart  kommer
sjöfåglarna att dra sig tillbaka till Lapplands sanka ödemarker, och
en dyster tystnad kommer att ersätta strändernas eviga smatter.
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VIII. Ule Älv. 2 juni.

Under min vistelse i Uleåborg gjorde jag en utflykt för att bese
omgivningarna, och särskilt Ule älvs stränder. I närheten av Muhos
kyrka är landskapet mycket bildskönt. Älven är kantad av ett flertal
boningar,  men så  snart  man lämnar  dess  strand finner  man bara
ödemark.

Slutligen, när passagen över älven var öppen, lämnade vi den
11 juni Uleåborg. Eftersom det var osannolikt att jag efter min avfärd
skulle få nöjet att återse byns innevånare, tog jag tillfället i akt att
betyga med vilken sorg jag lämnade dem, och med vilken ömhet jag
skulle  bevara  deras  gästfrihet  och  vänskap  i  minnet.  När  jag
avlägsnade mig mindes jag starkt dessa vackra rader av Vergilius:

Vivite felices quibus est fortuna peracta
Jam sua: nos alia ex aliis in fata vocamur.

["Må ni ej överges av lyckan som redan ni vunnit, medan vi andra kastas
alltjämt  från  ett  öde  till  nästa."  Ur  Aeneiden,  i Ingvar  Björkesons
översättning, ö.a.]

https://digitaltmuseum.no/011041096658/oulujoki-grafikk/media?slide=0
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Det var midnatt; frånvaron av sol var mycket kort; moln, som
hade hindrat oss att se solnedgången skymde även soluppgången,
men fåglarnas pånyttfödda sång varskodde oss om den. Nära byn är
vägarna sandiga; längre bort är de överväxta, ett bevis på att de är
föga  trafikerade.  Vägkanterna  var  fyllda  av  blommor  av  Rubus
arcticus,  en  växt  vars  frukter,  på  svenska  åkerbär,  överträffar
jordgubbar och hallon, särskilt som sylt. Man finner knappast denna
växt på andra platser än kring polarcirkeln; 20 till  30 legua längre
upp i Lappland sökte vi den förgäves [1 legua motsvarar 3898 - 4872
m, ö.a.].

Under  färden,  som varade  hela  natten  och  påföljande  dag,
följde vi nästan hela tiden Bottenvikens kust,  som vi hade på vår
vänstra  sida.  Landskapet  är  mycket  platt,  ofta sankt och till  stora
delar  täckt  av  tall,  gran  och  björk,  något  högre  vuxna  än  i
Uleåborgstrakten. Bosättningar är sällsynta,  men man ser prydliga
sådana och uppodlade åkrar.

Under denna resa korsade vi med färja Ule älv, samt älvarna
Haukipudas, Ijo, Kuivaniemi och Simo.
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IX. Kemi älv. 12 juni.

Denna  älv  var  översvämmad  av  smältvatten  från  bergen  i
Lappland,  i  vilka  dess  källa  ligger  på  ungefär  68  graders  och  45
minuters  latitud.  Det  började  regna,  en  tät  dimma  svepte  in
landskapet, och en vind motsatt älvens strömriktning bidrog till att
göra denna sträcka av resan mycket mödosam. Vi måste först kämpa
oss mot strömdraget,  därefter med årornas hjälp korsa älven;  och
eftersom vi blev förflyttade långt nedströms under själva överfarten,
måste vi ta oss upp samma sträcka för att nå den avsedda platsen på
andra sidan. Övervinnadet av dessa svårigheter fick oss att beundra
båtkarlarnas styrka och skicklighet. Högre upp fick vi se ett strandat
fartyg, byggt ovanför älvens stora forsar av två fattiga officerare som
tagit avsked från tjänsten, i hopp om att därigenom kunna tjäna en
slant och hålla nöden borta. Fartyget, bemannat av tjugo man samt
en av officerarna, klarade sig lyckligtvis genom forsarna, varav den
ena har en längd på en och en halv mil. Ofta skymde vågorna och
skummet  åsynen  av  fartyget  fullständigt  för  åskådarna;  men  när
vattenståndet plötsligt sjönk strandade hon på en sandbank, där hon
blev stående trots församlingsbornas ansträngningar att dra henne

https://digitaltmuseum.no/011041096660/kemijoki-grafikk/media?slide=0
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av grundet 12. På detta vis förflyktigades hoppet hos dessa män, vars
aktiviteter och mod förtjänat ett bättre öde.

När man betänker hur människors levnadsväg gestaltar sig,
finner man alltför ofta exempel på en slags ödesbestämmelse som
förföljer  vissa  olycksdrabbade  individer.  Efter  denna  sorgsna
eftertanke är  det  trösterikt  att  minnas  Kemibornas  generositet,  de
som vägrade att ta emot någon som helst ersättning för det arbete
man förgäves utfört för att rädda fartyget.

Kyrkan i  Kemi  var  byggd efter  en  elegant  planritning,  och
man blir förvånad att se en fasad utsmyckad med kolonner mitt i ett
så vilt landskap; olyckligtvis är utförandet bristfälligt, och det skulle
kräva  stora  utlägg  för  att  åtgärda  dessa  brister.  Invånarna  i
församlingen kännetecknas av sin resliga kroppslängd och sitt sunda
utseende. När man behandlar dem väl är de mycket milda, men de
förlåter aldrig en oförrätt och ofta är deras hämnd blodig. 

Kontraktsprosten13 Castrén, kyrkoherde i denna kyrka, hade
följt med herr A** som åkt i förväg mot Torneå. Trots hans frånvaro
blev vi välkomnade i hans hus med den gästfrihet som kännetecknar
lantprästerna. Dagen därpå, den 13 juni, avfor vi mot Torneå, som
ligger två och en halv mil från Kemi. 

Under denna resa for vi in i Västerbotten, ett landskap mer
vidsträckt än befolkat, ehuru mycket givande för en bildkonstnär.

12 Vi blev glada att höra att fartyget nästa år dragits flott av ett större högvatten, 
detta utan ha tagit någon som helst skada. 

13 Probst, en titel till vilken är knuten tillsynen av några intilliggande 
församlingar. 
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X. Kaakamojoki. 13 juni.

Det finns få platser på jorden där en så begränsad yta erbjuder
lika många vackra vyer som omgivningarna söder om Torneå. Där
finner  man  leende  kullar  och  slätter  genomskurna  av  Torne  älvs
många biälvar, vars bankar är prydda av byar14 och dungar av asp, al
och björk. Föregående natts regn hade friskat upp grönskan, som på
våren  i  dessa trakter  överträffar  allt  vad man kan föreställa  sig  i
skönhet. Det rådde dödstystnad, och ibland syntes älven ligga stilla
som en insjö, ibland syntes dess upprörda vågor slå emot raserade
broar, likt i  triumf över att ha besegrat de hinder människan i sin
hjälplöshet försökt sätta upp för att motstå deras vredesutbrott. 

Efter att  ha genomkorsat ett  så vackert landskap och korsat
fyra älvar med färja, ankom vi mot kvällningen den 13 till Torneå,
känd för sitt läge som den sista stad resande mot Lappland möter.
Denna stad är mindre viktig än man skulle kunnat tro; emellertid
finns en viss handel, där varorna är desamma som i Uleåborg. 

14 Husens utseende här liknade dem vi fortsättningsvis överallt fann prov på; 
smala vid grunden och bredare uppåt taket. 

https://digitaltmuseum.no/011041096659/kaakamajoki-grafikk/media?slide=0
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XI. Midnattssol över Torneå. 15 juni.

Staden  Torneå  är  belägen  på  65  graders  och  51  minuters
latitud, på en halvö i älven med samma namn, nära dess mynning i
Bottenvikens  allra  nordligaste  del.  Den  är  i  norr  förbunden  med
landmassan  via  en  landtunga,  så  låglänt  att  den  försvinner  vid
minsta höjning av vattenståndet. Här ligger en gammal kyrka, den
första  platsen för Maupertuis  observationer.  På andra sidan älven
ligger Nedertorneå församlingskyrka; uppe i dess kyrktorn har man
utsikt över staden, omgiven av älven och ett charmerande landskap.
Under sommarsolståndet kan man härifrån vid midnatt fortfarande
se övre halvan av solskivan. 

https://digitaltmuseum.no/011042448923/midnattssol-over-tornio-grafikk/media?slide=0
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XII. Torne älvs mynning. 15 juni.

Uppe i  samma torn såg vi i  söder Torne älvs mynning och
Bottenviken; älven var full av båtar lastade med tjära och saltad lax
som man fraktade till ett fartyg ankrat på redden, redo att segla mot
Medelhavet. Havets uppgrundning hindrade här, liksom i Uleåborg,
fartyg över en viss storlek från att närma sig staden. Denna hamn var
förr i tiden utmärkt. 

Vi  träffade  i  Torneå  herr  Svanberg,  sekreterare  i
Vetenskapsakademien i Stockholm. Han reste för att för Akademiens
räkning  undersöka  om  det  var  värt  besväret  att,  med  nya
observationer, bekräfta gradmätningarna av meridianen som korsar
polcirkeln, uppmätta av de Maupertuis och hans medhjälpare 1736.
Experter  hade  sedan  länge  tvivlat  på  precisionen  i  de  franska
akademikernas  mätningar,  och  herr  Svanberg  hade  just  bekräftat
dessa  misstankar  av  nytillkomna  skäl.  Akademien  i  Stockholm
trodde  att  man,  genom  att  använda  observationsmetoder  vida
överlägsna de man kände till  vid förra  seklets  början,  och genom
användandet  av  instrument  med  mycket  större  precision  än

https://digitaltmuseum.no/011041096661/munningen-av-tornionjoki-grafikk/media?slide=0
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dåtidens, slutligen kunnat lösa den viktiga frågan om jordens form,
vilken givit upphov till de Maupertuis expedition15.

Det skulle ha glatt oss mycket att  få åtnjuta herr Svanbergs
sällskap,  åtminstone  så  långt  hans  resväg  sträckte  sig.  Men  vårt
huvudsakliga mål var att nå Nordkap, ett måhända omöjligt företag
så sent  på säsongen,  och eftersom herr  Svanberg  var  tvungen att
göra  många  stopp  för  observationer,  såg  vi  oss  med  stor  vånda
nödgade att resa vidare utan honom. 

De  meteorologiska  observationer  vi  kunnat  göra  under  vår
vistelse i Torneå tjänade inte till att beskriva klimatet, eftersom de
gjordes under en tempererad och mild säsong. Jag har senare gjort
efterforskningar i detta ämne, och jag fann i minnesanteckningarna
från Vetenskapsakademien i  Stockholm några observationer av en
herr Hellant, vilka ger en idé om vintrarnas stränghet.

I Torneå, klockan sju på morgonen den 23 januari år 1760, var
det 42 1/2 grader Celsius kallt, 34 grader Réaumur. Klockan nio på
kvällen var det 50 1/2 grader Celsius, 40 1/2 grader Réaumur, och
vid  midnatt  69  grader  Celsius,  55  1/2  grader  Réaumur.  Nordlig
vind,  nästan  stilla,  norrsken.  Samma  dag,  i  Jukkasjärvi,  beläget
ytterligare två breddgrader norrut och en halv längdgrad västerut,
var det 51 1/2 grader Celsius kallt, 41 1/4 grader Réaumur; medan i
Utsjoki,  beläget  ytterligare  två  breddgrader  norrut  och  nästan  3
längdgrader  öster  om  Torneå,  hade  kvicksilvret  helt  gått  ned  i
botten. Termometern i fråga var graderad ned till 89 minusgrader. 

Herr  Maupertuis  hade  i  Torneå  observerat  37  minusgrader
Réaumur,  minus  46  grader  Celsius,  och  enligt  herr  de  l'Isle
(minnesanteckningar  från  Vetenskapsakademien  i  Paris)  hade
kölden den 14 November år 1749 i Jenisejsk i Sibirien varit 70 grader
Réaumur, 87 1/2 grader Celsius. 

15 [Denna fotnot har av utrymmesskäl flyttats till slutet av detta kapitel, ö.a.]
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Efter att ha funnit en tolk och gjort inköp av framförallt bröd,
något  man  inte  finner  i  Lappland,  och  av  akvavit,  en  starkdryck
nödvändig  för  att  vinna  samernas  förtroende,  lämnade  vi  Torneå
den  16  klockan  ett  på  eftermiddagen.  Vår  grupp  bestod  av  elva
personer:  herr  Julin  från  Uleåborg,  vars  meteorologiska
observationer  jag  infogat,  och  hans  son;  herr  Deutch,  läkare  i
landskapet  Västerbotten;  prosten  i  Kemi,  alla  kunniga
naturvetenskapsmän; herrarna A** och B**; tolken och jag, samt tre
lokalbor som åkte före oss för att beställa hästar i Övertorneå, där
vägarna  slutar.  Denna  resa,  som  endast  är  sex  mil,  gjordes  på
böndernas hästkärror och på schäs med endast en häst [en lättare
vagnstyp, ö.a.]. 

XIII. Karungi kyrka. 16 juni.

Landet norr om staden är inte lika vackert som på den södra
sidan, men i närheten av Karl Gustavs kyrka, som invånarna kallar
Karungi, bildar Torne älv och berget Nivavaara (en av Maupertuis
stationer) ett tämligen bildskönt landskap. Det var det första berget
av någorlunda höjd vi såg sedan vår avfärd från Stockholm.

https://digitaltmuseum.no/011041096662/karungi-kirke-grafikk/media?slide=0
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Ett stycke därifrån slogs vi av dånet från en fors, och trots att
det  hade börjat  regna,  kunde herr A** och jag inte  övervinna vår
nyfikenhet  att  se  efter  vad  det  var.  Resten  av  sällskapet  fortsatte
resan. Vi, som hade träffat på en gammal soldat som erbjöd sig att
visa  oss  vägen,  följde  en  liten  stig  till  höger  om vägen  och  blev
belönade för våra ansträngningar med en utsikt jag ska beskriva.

XIV. Laxfiske i Vuennonkoski. 16 juni.

Denna fors i Torne älv heter Vuennonkoski. Vattnets flöde är
extremt snabbt, men jämnt. Forsens bredd och dess bankars höjd har
något mycket imponerande över sig.  Vi såg människor sysselsatta
med laxfiske, några fler detaljer om det här.

När  islossningen  är  över,  placeras  på  botten  två  parallella
rader pålar med tre till fyra alnars mellanrum [1,8-2,4 m, ö.a.]. När
pålarna väl fixerats, ett mycket farligt företag varpå blotta tanken får
en  att  rysa,  täcks  de  av  av  ett  slags  tak  av  trädgrenar  eller
vedstycken; på detta sätt arbetar man sig ut i forsen 15 till 20 famnar
från stranden [27-36 m, ö.a.]. Det är mellan dessa pålar man placerar
videmattor  med  nät  för  att  fånga  laxen,  som  med  oanad  styrka

https://digitaltmuseum.no/011041096663/sikfiske-i-kukkolaforsen-grafikk/media?slide=0
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vandrar upp i forsarna, och när de möter lodräta hinder gör enorma
hopp för  att  övervinna dessa.  De låter sig sedan lugnt föras med
strömmen och  fastnar  vanligtvis  i  fällan.  Fiskarna  var  sysselsatta
med  att  dra  upp  ett  av  dessa  nät  ur  vattnet,  på  sidan  av
konstruktionen. Vi gick dit för att närmare beskåda manövern. Allt
rörde  sig  under  våra  fötter,  och  det  var  omöjligt  att  betrakta
strömmen utan att känna en viss svindel, något som är mycket farligt
i sådana situationer. När vi var där fångade de flera laxar som vägde
uppemot 40 skålpund [ca. 17 kg, ö.a.].

Regnet  tilltog  och  ett  stort,  svart  ovädersmoln  spred  en
skräckinjagande  känsla  över  scenen,  som  endast  kunde  skänka
bildkonstnärer  eller  poeter,  eller  den  som  önskade  sig  vara  det,
någon som helst njutning.

På vår återväg gick vi in i ett stall där det stod ett dussintal
helt  vita  kor med bruna eller  askgrå  fläckar.  Sådan är  boskapens
färgteckning i dessa trakter, och under resten av resan såg vi inga av
annat utseende.

Efter  att  ha funnit  vår  schäs  återupptog  vi  vår  resa  för  att
hinna  ikapp  våra  kompanjoner,  som  hade  skaffat  sig  ett  stort
försprång.  Det  dåliga  vädret  försämrades  ordentligt,  och  det
uppstod av och till  stormbyar och regnskurar  blandat  med hagel,
vilka  slog  oss  i  ansiktet  från  höger  och  blötte  ner  oss  inpå  bara
kroppen.  Detta  hindrade  oss  från  att  tydligt  kunna se  Torne älv,
längs vilken vi färdades, och det bergiga landskap som omger den.

Till sist ankom vi till byn Vitsaniemi, där vi efter att ha ställt
häst och schäs i skydd, gick in i flera kojor utan att se några ortsbor;
till sist fann vi den där de alla var samlade. Det satt ett dussin eller
femtontal män i ett hörn och några kvinnor i ett annat, vilka totalt
passivt  inväntade ovädrets  slut.  Efter  att  ha funnit  en soldat  som
talade svenska, och efter att ha vunnit dessa människors förtroende
genom att erbjuda dem tobak, kom vi i samspråk. De översköljde oss
med  frågor,  och  när  de  erfor  att  herr  A**  kom  från  ett  land
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hundratals  mil  bort  kunde  inget  överträffa  deras  förvåning.  De
uttryckte emellertid ett visst förakt för män som gjorde sig ett så stort
besvär för att se ett land i vilket de själva inte såg något som helst
extraordinärt.

När  regnet  väl  hade  upphört  gick  jag  ut  för  att  teckna  av
omgivningarna,  men  scenens  inneboende  skönhet  berövade  mig
kraften att göra detta. Solen, på väg mot sin nedgång, lyste genom en
tät  dimma,  stigen  från  de  av  älven  översvämmade slätterna,  och
förblev  hängande  kring  bergstopparna.  Hela  bilden  fick  en
eldliknande  färgton  av  solens  falnande  strålar  -  "Åh,  Claude
Lorrain!" suckade jag när jag stängde min portfölj16.

Det var midnatt. Vi såg ortsborna ta ett 60 grader varmt bad,
varefter  vi  gav oss  av mot  våra  stugor  i  Hietaniemi,  beläget  inte
längre än trekvarts mil bort. 

Mitt ressällskap sov redan. För egen del, med sinnet uppfyllt
av scenen jag nyss beskrivit, tog jag en bössa och min portfölj och
gick åter ut för att bestiga det högsta berget,  i  hopp om att än en
gång få beskåda detta förtrollande landskap. 

16 [Claude Lorrain var en fransk 1600-talskonstnär, berömd för sina målningar av 
pastorala landskap och antika motiv i skymningsljus, ö.a.]
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XV. Slätt översvämmad av Torne älv. 17 juni.

Efter  att  med  mycken  möda  ha  nått  den  högst  liggande
toppen,  såg  jag  slätten  översvämmad  av  Torne  älv,  och  samma
bergskedja, bland annat Huitaperi17, bildade ett landskap måhända
ännu vackrare än det som så frapperat  mig så genom effekten av
solstrålarna  som  reflekterades  i  atmosfären.  Jag  såg  i  förgrunden
Hietaniemi  kyrka  och  många  små  öar  skapade  av  älvens
översvämning. Gårdagsnattens dimmor hade samlats i stora moln,
vilka  på  ena  sidan  kastade  en  djup  skugga  över  älven  och  dess
omgivande berg. Luften var stilla, och ett milt sken nära horisonten
förebådade redan det vackra väder vi skulle få njuta av under resten
av  resan.  Det  bergiga  landskap  som  omger  Övertorneå  kyrka
utgjorde i fjärran tavlans bakgrund. 

SLUT PÅ FÖRSTA DELEN

17 Detta namn kommer från svenskans vita berget. 

https://digitaltmuseum.no/011041096666/slette-oversvommet-av-tornionjoki-grafikk/media?slide=0
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Fotnoter utbrutna från första delen. 

Fotnot nr. 5:

Man  räknar  med  ett  avstånd  på  10  1/2  svenska  mil.  Här  följer  en  mer  exakt
beräkning.  Avståndet från ekvatorn till  polen är  935 30944/100000 svenska mil
eller  5130740  franska  famnar:  och  eftersom  det  finns  en  skillnad  mellan
breddgraderna vid ekvatorn och polerna, måste man ta ett genomsnitt. På så vis
kommer man fram till  att  10,39544933 svenska mil  motsvarar  en genomsnittlig
grad. En svensk mil är på 6000 svenska famnar eller på 5484 franska. Som en följd
därav är förhållandet mellan den svenska milen och den franska 5484 till 2282, till
den tyska milen 6000 till 4176, och till den engelska dito 6000 till 903 56/100. 

Fotnot nr. 15:

Denna  nya  mätning  av  en  meridianbåge  har  senare  utförts  på  uppdrag  av
Konungen, av den redan kände astronomen herr Svanberg och förste ingenjören
herr Öfverbom, ett projekt som kostat tre år av svårt arbete och kastat nytt ljus på
detta viktiga fenomen. Resultatet av dessa herrars observationer var: på latitud 60°
20′ 12″ är meridiangradens längd = 57198,83 famnar [1 famn är 1,78 m, ö.a.]; och att
jordens tillplattning vid polerna därför är betydligt mindre än vad som antagits
efter observationerna år 1736. Vid en jämförelse av dessa nya mätresultat med dem
av  Bouguer  och  Condamine,  utförda  vid  ekvatorn,  finner  man  att  axeln  som
genomkorsar polerna är 1/320 kortare än den genom ekvatorn. Detta förhållande,
som mycket väl överensstämmer med teorin, har emottagits med stor entusiasm
av vetenskapsmännen; och astronomer förväntar sig att få ta del av detaljer och
beräkningar från observationerna, vilka snart ska publiceras på franska. 


