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AVBILDANDE RESA TILL NORDKAP

ANDRA DELEN

Innan vi går vidare skall  vi kasta ett  öga på invånarna och
regionens  produktion;  fortsättningsvis  ska  vi  även  notera  vissa
gradvisa  förändringar  allteftersom  vi  närmar  oss  Lapplands
ödemarker. 

Västerbottningarna är vanligtvis långa och välbyggda. Deras
anlete är ädelt, deras ansiktsuttryck stolt och självsäkert, men denna
stolthet  har  ett  varmt  drag  av  tydlig  välvilja,  och  deras  sätt  att
uppträda motsvarar till fullo deras yttre. Männen är mildare till sitt
väsen  än  sina  grannar  Österbottningarna,  och  deras  kvinnor
överträffar  dessas  mycket  i  skönhet.  Detta  uppriktiga,  nyktra  och
anspråkslösa folk utmärker sig genom det mod de visar, må det vara
i krig, björnjakt, eller när de far upp eller ned för forsar etc. Medan
mer utvecklade folk nöjer sig med att sätta namn på olika grader av
dygder, tillämpar Västerbottningarna dem alla, lyckligt ovetande om
de laster som motsvarar dem. 

Det finska språket dominerar från Österbottens gräns, som i
egentlig  mening  skiljer  Finland  från  Sverige,  till  två  eller  tre  mil
väster om Torneå, där svenska talas, och därifrån runt 20 mil norrut,
varefter  nybyggarna  talar  finska och urinvånarna samiska.  Det  är
detta land vi har rest igenom och som det handlar om här. 

Männens  klädedräkt  består  av  en  mössa  i  djupblått  tyg,
kalottformad  med  sömmarna  i  annan  färg;  en  slags  tunika  eller
skjorta i grov, vit sars [tygslag med kypertbindning, ö.a.] som går
ned  till  vaderna;  ett  läderbälte;  långa  knäbyxor;  klacklösa  stövlar
eller  kängor  med  samma  läder  i  sulan  som  i  övriga  skon,  med
sömmar på fotens ovansida som möts vid tåspetsen, vilken avslutas i
form av en böjd näbb. Dessa välgjorda kängor motstår vätan under
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lång tid, och inget kunde vara bättre lämpat för vandringar genom
de våtmarker man så ofta måste korsa vid resor i denna landsända. 

Till  de  främsta  näringsgrenarna  hör  jordbruket,
tjärframställningen, boskapsuppfödningen, jakten och fisket. Jorden
är bördig, och man besår samma fält varje år. Vetet mognar på sju till
åtta veckor; men så strängt är klimatet, att frosten under denna korta
period ofta grusar bondens förhoppningar. Lyckligtvis är folket här
vana att, även efter de rikligaste skördar, till brödet blanda i skuret
strå, vissa växtrötter, eller tallbark; och denna sedvänja hjälpte dem
att klara de hungersnöder som är alltför vanliga. 

Fisket  efter  lax är det  mest betydande,  något  som berörts  i
föregående kapitel. Det finns en annan laxart, kallad  taimen  [finska
för öring, ö.a.],  vars smak är delikat,  men av vilken det inte finns
tillräckligt  för  att  bli  en  handelsvara.  Denna  fisk,  som man även
påträffar i Österbotten, är lite mindre i storlek och fläckigare än än
den vanliga laxen. Soltorkad gädda och sik bidrar också mycket till
invånarnas kost. 

Fåglarna  man  påträffar  i  dessa  trakter  är  desamma  som
nämnts i beskrivningen av jakten i närheten av Uleåborg, förutom
några arter om vilka vi ska tala senare. Av de vilda djuren är mest
anmärkningsvärda: björn18, varg, den vanliga räven, den svarta, vita
och blåaktiga dito (den sistnämnda är mycket ovanlig), järv, bäver,
säl,  utter,  hare,  ekorre,  mård,  hermelin,  vildren,  som i  allt  liknar
tamrenen utom att den har en mörkare färg. 

Vad beträffar fåglar och växtflora skall jag återkomma till dem
i takt med att de dyker upp. Det är framförallt i Lappland och i de
höga bergen man finner växter som är okända i övriga trakter. 

18 Björnen är vanligt förekommande även i större delen av Finland. Ett av dessa 
djur blev, när det simmande skulle ta sig över älven ovanför forsen i Kyro (Pl. 
IV och V), meddragen av strömmen; några bönder hörde dess fasansfulla vrål, 
och såg den för ett ögonblick tumlande i vågorna. Den återfanns senare död 
längs stranden i flodbassängen nedanför fallet. Detta återberättades för mig av 
mycket trovärdiga personer. 
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XVI. Karta över Torne, Muonio och Alta älvars lopp och en bit av Norra
ishavets kust.

https://digitaltmuseum.no/011041096664/kart-over-tornionjoki-muonionjoki-og-altaelva-samt-en-del-av-nordishavet/media?slide=0
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Denna karta, som avbildar loppen av älvarna Torne, Muonio
och Alta, liksom Norra ishavets kuster till Nordkap, är tagen ur herr
baron Hermelins19 och herr Pontoppidans20 kartor, förminskade till
samma skala och korrigerade enligt fältobservationer. De platser jag
haft tillfälle att lägga till består huvudsakligen endast av saker som
särskilt beskrivs i detta verk, såsom berg, forsar etc. Jag har så långt
möjligt  försökt  markera  de  platser  där  skisserna  till  planscherna
ritats; där de saknar namn, finner man dem med hjälp av avståndet
till någon känd plats som är utmärkt. Vår resrutt från Övertorneå till
Nordkap är markerad med punkter till höger om älvarna längs vilka
vi färdats, och vår återfärd till vänster om dem. 

När vi lämnade stugan i Kirkkomäki, nära Hietaniemi kyrka
[orten kallas idag Hedenäset, ö.a.], och det översvämmade slättland
jag tidigare nämnt,  fortsatte  vi  att  följa  Torne älv;  och det är  inte
förrän i Niemis vägen viker av från den. Landskapet, som är ganska
kuperat, erbjuder nästan hela tiden njutbara utsikter. 

Det  var  blomningssäsong.  På  vissa  ställen  föreföll
skogsmarken,  översållad  av  vitsippor  (Anemone  nemorosa),  vara
snötäckt,  på  andra  ställen  gav  andra  anemoner  (A.  hepatica)
[blåsippa,  ö.a.]  marken  en  djupblå  färg.  De  sanka  områdena  var
förgyllda av  Calla  palustris eller  försilvrade av  Rubus  chamaemorus
[hjortron, ö.a.]. Den förstnämnda av dessa växter, på svenska kallad
missne, är till stor nytta för lokalbefolkningen. I tider av nöd gör man
bröd av dess rötter, som plockats upp på våren innan bladen börjat
slå ut och skärs i småbitar som torkas vid eld innan de mals. Om
man kokar detta mjöl med vatten innan tillagning, och sedan blandar
i  vanligt  mjöl,  blir  brödet  mycket  gott  och  närande.  Den  andra
växten, kallad hjortron, har ett gulaktigt bär med intetsägande smak,
men den gör sig utmärkt som sylt, vilken sägs ha en upplivande och
renande  effekt  på  blodet.  Den  ges  till  personer  sjuka  i  feber,
skörbjugg  eller  lunginflammation.  Längs  bäckarna  blommade

19 [Samuel Gustaf Hermelin, bergsråd och kartograf som bl.a. drog igång 
gruvbrytningen i Malmberget. Som kartograf känd för sina kartor över Sverige 
och Finland, ö.a.]

20 [Christian Jochum Pontoppidan, soldat och kunglig dansk kartograf, ö.a.]
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förgätmigej  (Myosotis  scorpioides),  och  ängarnas  livliga  grönska
förstärktes av ett flertal andra blommor, såsom  Cornus suecica med
vita kronblad och svarta ståndare [hönsbär, ö.a.];  Trientalis europaea
[skogsstjärna, ö.a.], en liten stjärnformad blomma som annars endast
återfinns  i  skogen;  Rubus  arcticus [åkerbär,  ö.a.],  en  växt  av
jordgubbens storlek vars mörkrosa blomma är lika vacker som dess
bär är goda. Röda och svarta vinbär,  liksom hallon, växer också i
dessa skogar. 

De  mörka  moln  som  täckt  himlen  sen  gårdagskvällens
stormbyar upplöstes gradvis, och snart fick en angenäm värme oss
att glömma närheten till polcirkeln. 

XVII. Sista bron. Luppioberget. 17 juni. 

För  att  komma  till  Niemis,  sista  skjutshållet,  en  mil  från
Kirkkomäki, korsar man på den sista bron ån Armasjoki, som senare
rinner  ut  i  älven  inte  långt  därifrån.  Vänster  om  ån  reser  sig
Luppioberget,  vilken påminner om ruinerna efter ett  enormt slott.
Detta berg är uppbyggt av horisontella skikt av granit och skiffer,
bergarter som sällan påträffas tillsammans. 

https://digitaltmuseum.no/011041096665/siste-bro-og-luppioberget-grafikk/media?slide=0
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Övertorneå kyrka är en och en kvarts mil från Niemis, och sex
och en halv mil från Torneå. Det är här vägen gradvis upphör, för att
slutligen övergå i  en stig som leder till  kyrkoherdens hus.  Det är
möjligt att färdas dit från Torneå med båt, men eftersom man måste
fara motströms upp för älven saktas färden ned mycket. Där finns
flera  ansenliga  forsar,  såsom  Gyllhäkoski,  Matkakoski,
Vuennonkoski etc. 

När vi ankom till Övertorneå ansåg jag att vi skulle inkvartera
oss i Matarengi by, belägen i omedelbar närhet, för att sedan avlägga
besök hos prosten Sandberg, kyrkoherde i församlingen; men man
sade  mig  att  denne  aktningsvärde  gamling  skulle  bli  mycket
förolämpad  av  en  sådan  handling,  och  betrakta  det  som  ett
ifrågasättande  av  hans  gästfrihet.  Jag  försökte  utan  framgång
förklara att vi var elva personer,  men vi var tvungna att rätta oss
efter sedvänjan, och jag fick tillfälle att ångra mina tvivel efter det
rättframma och hjärtliga mottagande kyrkoherden och hans familj
gav oss. 

Deras boning är trevligt belägen vid älvstranden. Där ligger
en välskött åker vid foten av ett litet berg, från vilket man under
sommarsolståndet  delvis  kan  se  midnattssolen.  Men  vi  löste  det
genom att fara och beskåda den från toppen av Aavasaksa, ett berg
känt från Maupertuis observationer. För att komma dit måste man
färdas en kvarts mil på älven, som till en början är mycket bred, och
vars  klara  vatten  strömmar  så  lugnt  att  endast  roddarna  kunde
märka av det; senare grenar den upp sig och omfamnar flera öar, för
att slutligen återförenas i bergen. 

Himlen var klar och fridfull, och det totala lugnet inspirerade
till en behaglig melankoli. En konstnär som velat avbilda Arkadiens21

idylliska ängar skulle här ha funnit idealmotivet för sin tavla. Älven,
som svällt av bergsbäckarnas tillflöde, nådde upp till ängarnas gräs,
och vilka ängar! Älvens stränder består av grässlätter, buskbeströdda
och täckta av blommor. Berget Aavasaksa fullbordar tavlan på ena

21 [Det grekiska landskapet Arkadien på Peloponnesos, i antikens och 
renässansens herdediktning ofta använt synonymt med pastoral, ö.a.]



44

sidan; dess höjd över havet är 108 svenska famnar [ca. 192 m, ö.a.],
men dess form är inte iögonfallande.

Efter att ha stigit i land på Tengelis strand började vi bestiga,
eller snarare klättra uppför Aavasaksa; lyckligtvis hade vi anlitat en
vägvisare, för det finns få möjliga leder till toppen. Efter att ha gått
genom en snårskog av alar längs älven kom vi in i en mycket tät tall-
och granskog; därefter fann vi en hög av stenblock som fallit  ned
högt uppifrån berget,  mellan vilka björkar här och där vuxit upp;
högre upp är jorden täckt av grönaktig mossa, blandat med renlav
(Lichen rangiferinus), som emellertid inte kan jämföras med den man
finner i Lappland. Träden där är klena och få, men toppen är nästan
övervuxen av gran, tall och vackra björkar, ett bevis på att höjden på
berget, som jag bestigit på 35 minuter, är mycket lägre än de berg
som kallas fjäll, där träd vanligtvis bara växer på upp till en tredjedel
av bergets höjd.

XVIII. Utsikt mot söder från Aavasaksa. 18 juni. 

https://digitaltmuseum.no/011041096667/utsikt-mot-sor-fra-aavasaksa-grafikk/media?slide=0
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Från Aavasaksas topp ser man i söder sammanflödet av Torne
älv och Tengeli  älv, alla dess slätter och öar jag tidigare beskrivit,
Övertorneå kyrka, kyrkoherdens bostad, och bortom dessa en räcka
av  fjärran  berg.  Denna  vy  är  vidsträckt,  och  av  muntert  slag,  i
motsats till de andra. 

XIX. Utsikt mot nordost från Aavasaksa.

När  vi  avancerade  i  nordostlig  riktning,  överraskades  vi
plötsligt av stark nederbörd. Vi fann där till vår stora glädje falkboet
som Maupertuis  hade  sett  år  1736.  Dessa  fåglar,  uppskrämda  av
några stenar vi slängde från bergstoppen, flög kring boet medan de
lät luften genljuda av sina skrik. Vid foten av branten ligger en slätt,
sandig och bevattnad av Tengeli älv, som långt borta kommer ur en
bergsomgiven sjö. Området där denna älv bildar en liten fors, och
där några sågverk kan ses, heter Kristineström. 

https://digitaltmuseum.no/011041096668/utsikt-mot-nordost-fra-aavasaksa-grafikk/media?slide=0
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XX. Utsikt mot norr från Aavasaksa. Midnattssol. 

På Aavasaksas norra sida såg vi också Tengeli älv, vars lugna
vatten endast rördes upp av en fiskebåt som stilla passerade. Bortom
älven ligger en kulle från vilken det steg ett moln av rök, orsakad av
eldarna man tänder för att hålla knotten borta från boskapen. Denna
kulle är överskuggad av en bergskedja, där det ena berget reser sig
över det andra, som Ossa över Pelion22. Mot väster avslutas bilden av
Torne älv, lugn, majestätisk, och omgiven av branta klippor. 

Det var midnatt, och solen tycktes snudda vid toppen av ett
högt  berg  som  skymde  solskivans  nederkant.  Naturen  inväntade
denna himlakropps beslut, om den skulle överge jorden åt nattens
mörker eller återta sin välgörande bana, och fortsätta att lysa upp
den. 

Vi noterade en klippas skugga på en annan för att observera
solens rörelse. Inom några minuter kunde vi se att skuggan sjunkit,
ett bevis på att solen steg. Snart välkomnade fåglarnas gemensamma
körsång en morgon, som inte hade föregåtts av någon natt. 

22 [I grekisk mytologi, om jättebröderna Otos och Ephialtes som staplade bergen 
Ossa och Pelion på varandra; motsvarar ungefär lägga sten på börda, ö.a.]

https://digitaltmuseum.no/011041096669/utsikt-mot-nord-fra-aavasaksa-i-midnattssol-grafikk/media?slide=0
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Olycklig må den okänslige man vara, som inte blir det minsta
rörd vid åsynen av detta skådespel. För egen del ska jag bevara detta
utsökta minne hela livet. 

Vi  lämnade  Övertorneå  den  20  juni,  och  eftersom det  inte
längre  fanns  några  vägar,  började  vi  fara  uppför  älven  i  båtar.
Vinden som blåste mot strömmen drog upp ganska ansenliga vågor.
Vi  avancerade  snabbt  med  seglens  och  årornas  hjälp;  dessa  lätta
båtar, som ser ut att kunna kantra vid minsta påverkan, seglade stolt
över vågorna, till synes utan att vidröra dem. Vad som överraskade
oss än mer, var hur vi för fulla segel tog oss upp för en liten fors med
endast den hårda vindens hjälp. Dessa båtars längd ligger på tio till
tolv alnar [6-7,2 m, ö.a.]: man ser i stora drag deras form på plansch
XXXI.

Eftersom vi skall beskriva en resa på nästan 50 mil, hela tiden
uppför  älven,  är  det  på  sin  plats  att  ge  några  detaljer  om  detta
företag. När strömdraget är stark driver två karlar, den ena i fören
och  den  andra  i  aktern,  försedda  med  långa  stakar  eller  störar,
kallade  berlingar,  båten  framåt  genom  att  bägge  på  samma  sida
pressar  dessa  mot  botten  eller  mot  stranden.  Men  ibland,  när
vattnets kraft i  forsarna får båten att stanna upp, det är då de får
nytta  av  sin  fulla  styrka  och  skicklighet.  Ofta  ser  man  störarna
krökas likt spända bågar,  men det är sällan de brister,  något som
skulle varit mycket farligt. Den stora konsten ligger i att hindra båten
från att vända sig; skulle denna olycka inträffa i en än så obetydlig
fors,  då skulle  man nästan  oundvikligen vara  förlorad.  Stor  vana
krävs för att pressa störarna ända till botten när strömmen är stark,
och  det  finns  tillfällen  då  ett  endaste  missat  staktag  skulle  vara
ödesdigert. Båtkarlarnas lugn inger passagerarna förtroende, och för
övrigt vande man sig snabbt vid farorna. Den modige man som för
första  gången  steg  upp  i  en  vagn  dragen  av  ystra  hästar  skulle
knappast vara lika lugn som en vek och timid kvinna, som genom
vanans makt inte tog någon notis därom. 
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Berget Aavasaksa, vilket vi hade färdats längs med, och som
på avstånd påminde om ett moln, hade slutligen försvunnet ur vår
åsyn, liksom höjderna som omgav det, och vi kom in i ett landskap
som snarare var leende än bildskönt. Älven är ofta mycket bred här,
emellanåt upp till en halv kvartsmil. Man ser på bägge stränder en
mängd småbyar, omgivna av frodiga ängar och små kornåkrar; längs
andra avsnitt  är  älven kantad av snår av vide och björk,  ovanför
vilka reser sig mycket höga och smala tallar. 

Efter  att  ha gått  upp för  forsen  Kauvasaarikoski23 såg vi  i  fjärran
Kattilavaara,  ett  berg som till  utseendet  påminner  om Aavasaksa,
men är lägre i höjd. Vi bytte båtar vid Marjosaari, beläget en mil från
Övertorneå, och eftersom värmen trots den friska vinden var extrem,
badade vi i älven, vars vatten var ganska kallt, men kristallklart. 

XXI. Forsen Kattilakoski, vid polcirkeln. 20 juni.

23 Koski betyder fors, och saari ö. 

https://digitaltmuseum.no/011041096670/kattilakoski-over-polarsirkelen-grafikk/media?slide=0


49

Inte  långt  från  Marjosaari  finner  man  forsen  Kattilakoski,
enligt Maupertuis belägen exakt på polcirkeln. På denna plats var vi
tvungna att gå till fots för att avlasta båtarna, som måste dras i rep
med muskelkraft, med en man kvar i varje båt för att förhindra dem
att  slå  emot  klippblocken.  Stränderna  bär  tydliga spår  av forsens
våldsamma kraft under snösmältningen.

Samtidigt som båtarna drogs gick vi, under passagen av en
skir skogsdunge, i tryckande värme in i polarregionen, varefter vi
återtog färden på älven. När vinden slutligen mojnat blev aftonen
mycket vacker.

Vi  skulle  ha  bytt  båtar  i  Juoksengi,  men  eftersom  våra
båtkarlar inte var trötta fortsatte vi till Turtola, totalt en sträcka på
två och en kvarts  mil.  Bergen i  Kattilakoskis  omgivningar  doldes
snart  av mängder av rök som förmörkade horisonten,  kommande
från  eldarna  man  tänder  för  att  fördriva  knotten,  liksom från  de
tjärgropar för tjärframställning man träffar på här och var. Vattnet
tycktes dra till sig röken, som steg ned längs älvbankarna och bredde
ut sig som en lätt dimma till den täckte hela älvens lopp. I Turtolas
omgivningar  är  älven  mycket  bred,  och  dess  stränder  utgörs
mestadels  av befolkade slätter.  Mot nordväst  ser man berg,  bland
vilka utmärker sig Pullinki, det högsta av dem alla. På samma sida
älven  ligger  Svansteins  järnbruk,  tillhörande  det  i  Kengis,  vilket
kommer att beskrivas senare. 

Med tanke på den korta tiden sedan landskapet täcktes av snö
och is,  förvånades vi  av gräsets  och kornets  höjd.  Orsaken därtill
ligger  utan  tvekan i  den  oupphörligt  glödande  solen,  som under
denna  säsong  skiner  hela  natten;  kanske  också  att  solen,  vars
produktiva  förmåga  legat  vilande  under  regionens  långa  vinter,
utvecklar så mycket mer kraft när sommarens plötsliga ankomst ger
den möjligheten. 
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Träden motsvarar inte den frodiga växtligheten; björkarna är
långt ifrån lika höga som normalt,  granarna är mycket klena,  och
deras obeliskform ger landskapet en säregen karaktär;  tallarna ger
sken,  utan  att  ha  den majestätiska  höjd  som kännetecknar  dem i
Sveriges  vidsträckta  skogar,  av  att  vara  starka  och  livskraftiga;
häggen  (Prunus  padus),  enen,  viden  och  pilen  (Salix)  visar  inga
förändringar  på  grund  av  klimatet.  Det  finns  i  Västerbotten  och
Lappland 23 salixarter,  till  största delen okända på andra platser;
asparna som man ser här och var är inte stora, men deras lövverk är
vackert; detsamma gäller alarna. Vad beträffar ekarna är det känt att
de  inte  finns  ovanför  Gävletrakten,  en  stad  17  mil  norr  om
Stockholm. Det är mer eller mindre vad som kan sägas om träden i
denna region; senare återkommer jag till detta ämne för att observera
förändringarna i takt med att vi färdas längre norrut. 

Vi tillbringade natten i Turtola, där vi bjöds på nyfångad lax,
delikat mjölk och soltorkat renkött till kvällsmat. Smöret är utsökt i
denna landsdel, men de har endast bröd av kornmjöl blandat med
skuret strå, vars smak är kärv och oangenäm; lyckligtvis hade vi en
rejäl  reservportion bröd från Torneå.  I  området såg vi  flera av de
slädar kallade  ackja eller  pulka,  vilka samerna använder sig av. De
liknar till formen en kölbåt och har bara plats för en enda person. Vi
återkommer till en mer detaljerad beskrivning av dessa när vi talar
om samernas sedvänjor. 

Färden den 21 var mer anmärkningsvärd än föregående dags
på  grund  av  strömstyrkan  hos  älven,  vars  stränder  bestod  av
urholkade klippblock, ibland övervuxna av granar i djupt mörkgrön
ton. Värmen var extrem; inga fåglar sjöng i skogarna, där en ödslig
tystnad  rådde.  Desto  tydligare  hörde  vi  forsarnas  dån,  ett
öronbedövande oljud när man befinner sig mitt i deras skummande
vågor;  allt  på denna plats  bidrog till  att  förhöja  naturens  hotfulla
intryck. 

Innan ankomsten till Pello finner man sträckor där älven blir
bredare och dess flöde jämnare. Det blåste en stark vind, vi färdades
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med seglens och årornas hjälp längs den vänstra stranden; till slut
var vi  tvungna att  korsa älven för att  göra ett  slag,  och vid detta
tillfälle  var  båten  med  vårt  tjänstefolk  så  nära  att  kantra,  att  vi
beredde  oss  på  att  rädda  männen.  Vi  noterade  då  hur  illa
konstruerade dessa båtar var att gå för segel. 

Det är två mil mellan Turtola och Pello by, som är belägen
exakt en grad norr om klockstapeln i Torneå, detta enligt Maupertuis
gradmätning. Därifrån syns Kittisvaara och Kokkavaara, två berg av
mindre storlek än Aavasaksa. Ett stycke bortom Pello består älven av
en serie forsar av varierande storlek ända till Kardis, beläget två och
en halv mil bort. I en av dessa forsar stannade vår båt upp på ett dolt
klippblock, och en våg vattenfyllde den till hälften, men båtkarlarnas
extrema ansträngningar räddade oss från denna fara. Kort därefter
lugnade sig vinden, och efter ett uppfriskande regn fick vi en vacker
afton och en ännu vackrare natt, om det nu kan kallas natt när solen
skiner. 

I  närheten  av  Kardis  blir  träden  mycket  större  än  tidigare.
Älven, inklämd mellan ovanligt höga bankar, är starkare än den syns
vara, med en jämn lutning av älvbotten. Vid ankomsten till denna
boning,  belägen  på  toppen  av  en  mycket  hög  kulle,  såg  vi  vid
midnatt  nästan  hela  solskivan.  Efter  att  ha  väntat  på  båtarna  till
klockan halv tre, fortsatte vi vår färd.

Torne älv är inte längre den stilla och leende älv vi fann så
gemytlig, trots dess nycker. Nu ständigt vred och rytande, verkade
den vilja förhindra resande att  tränga längre in på dess domäner.
Slutligen anlände vi klockan tio på förmiddagen till Kengis, där vår
ankomst hade meddelats i förväg av våra vänner i Stockholm. 

Kengis,  det nordligast belägna järnbruket,  ligger ungefär 17
mil från Torneå, på stranden till älven med samma namn, ett stycke
ovanför sammanflödet med Muonio älv. Två bröder, Abraham och
Jakob Reenstierna, hade modet att grunda detta bruk i ett  land så
fjärran och öde; de erhöll rättigheterna år 1643. I Kengis smider man
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tusen skeppund järn, och i Svanstein, som hör till det, femhundra [1
skeppund  motsvarar  ca.  170  kg,  ö.a.].  Detta  järn  kommer  från
gruvorna  i  Junosuando,  sju  och  en  halv  mil  därifrån,  och  gjuts  i
Tornefors,  nära  Torneträsk,  där  älven  med  samma  namn  har  sin
källa. 

Skogarnas vidsträckthet och enkelheten att transportera är de
huvudsakliga fördelarna med järnbruket i Kengis. En båt lastad med
sju skeppund järn [knappt 1,2 ton, ö.a.] åker nedför älven till Torneå
stad,  och  åker  sedan  åter  upp  för  älven  med  en  lättare  last  av
proviant  etc.  Man  transporterar  på  samma  vis  malmen  från
Junosuando till  Tornefors och därifrån till  Kengis. Vintertid är det
renarna  som står  för  transporterna;  men eftersom dessa  djur  inte
klarar att dra mer än 10 till 12 lispund [85-102 kg, ö.a.], blir dessa
transporter dyra. 

XXII. Kengis bruk. 24 juni. 

Denna gravyr föreställer järnbruket i Kengis och ett vattenfall
i  Torne  älv,  vilket  delas  i  två  delar  av  en  klippa.  I  fjärran  syns
kapellet  i  Pajala.  Brukets  omgivningar  är  granna;  höjderna där är

https://digitaltmuseum.no/011041096670/kattilakoski-over-polarsirkelen-grafikk/media?slide=0
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täckta  av  en  underbar  grönska  och  kröns  av  dungar  av  mycket
välväxt asp.  Det trista och vilda utseendet  på de områden vi  just
lämnat förhöjde detta landskaps skönhet, värd att beundra oavsett
land. 

En av ägarna till Kengis, herr Ekström, en bonde aktad för att
genom sin talang ha stigit över sitt stånd, och för att av egen vilja ha
behållit sitt yttre och sina enkla vanor, tillbringade sommaren i detta
område, och sysselsatte sig med nödvändiga åtgärder för att förfina
smältningen av järnet, underlätta transporterna av det och att blåsa
liv  i  lokalbornas  näringsliv  genom att  passa  ihop deras  intressen
med ägarnas. Utan tvivel kommer ortsborna med tiden att åtnjuta
fördelarna av att kunna sälja sina produkter och köpa förnödenheter
på så långt avstånd från städerna. 

Vi  blev mottagna med all  upptänklig välvilja,  och vår värd
sparade ingen möda på att få oss nöjda; det är verkligen ett nöje att
skämmas bort på detta vis, mitt i  en så ansträngande resa. Dagen
efter vår ankomst inföll midsommardagen, en helgdag som firas i
hela Sverige med att smycka kyrkor och stugor med blommor och
löv, och med att på kvällen dansa runt en majstång. 

På morgonen var vi i kapellet, där predikan hålls på svenska
efter att att den hållits på finska. Orsaken till detta är att flertalet av
brukets arbetare är svenskar. Mot kvällen hade vi slagit upp ett tält
mellan  aspdungarna  på  kullen,  och  traktens  ungdomar  samlades
där.  Brukets inspektör lät  släppa in de vackraste flickorna i tältet,
vilka satte sig bredvid oss och fick oss att beklaga att vi inte förstod
språket, med tanke på de många kvickheters skull som vi antog att
de sade, att döma av de oupphörliga skratt de utbrast i. Medan de
väntade stack pojkarna, nyfikna på vad som hände i tältet, in sina
huvuden under tältduken, och utan att ha lagt märke till detta såg vi
oss  plötsligt  omringade  av  huvuden.  Detta  spektakel  och  vår
förvåning  lockade  fram rungande  skrattsalvor  hos  flickorna,  som
inte blev det ringaste reserverade när de såg sig betittade av sina
bröder, nära anhöriga eller älskade. Kärleken utövar utan tvekan sin
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makt  även  i  dessa  trakter,  men  dess  karaktärsdrag  är  en  smula
frostiga. Giftermålen här består endast av konvenansäktenskap, och
fäderna sköter urvalet. Den extrema frihet som råder mellan flickor
och pojkar orsakar mindre osedlighet här än återhållsamheten i mer
civiliserade trakter.

Vi  tillbringade  kvällen  mycket  angenämt  med  att  se
ungdomarna dansa; och när vi kommit tillbaka till huset stämde vår
charmerande värd, för att locka oss att dricka, upp i en mycket fin
sång, och vi svarade i  kör med refrängen: "Låt oss dricka i  afton,
imorgon bär det av". Faktiskt hade vi, trots hans vädjanden, bestämt
vår avresa till morgonen därpå. 

Så snart sällskapet hade dragit sig tillbaka, skyndade jag mig
ut för att från höjden av ett intilliggande berg, kallat Renberget, se
midnattssolen, och mina förväntningar kom inte på skam. Solklotet
stannade på ett  skenbart  avstånd av två till  tre  soldiametrar  från
horisonten; efter en stunds vila, även den skenbar, återtog den sin
bana på himlavalvet; ett storslaget och förtrollande skådespel. 

På morgonen tog vi, efter att ha intagit en god frukost, farväl
av vår värd, inspektören och hans unga maka, ett intressant par som
nyligen ingått äktenskap, och till sist av en del av vårt resesällskap
som lämnade oss här. Herr A** och jag, tillsammans med tolken och
en  dräng,  återupptog  resan  genom  att  åka  nedför  Torne  älv  till
sammanflödet med Muonio älv, vilken vi började färdas uppför. 

Platsen vi just hade lämnat var det sista innan Norra ishavet
som vi skulle finna bebodd av civiliserade människor. Från att ha
varit elva personer var vår grupp nu reducerad till fyra. Herr B**,
mycket ung och av en ganska svag konstitution, hade gett efter för
sin  kompanjons  råd  och  återvänt  till  Uleåborg,  detta  trots  hans
extremt starka önskan att följa oss till resans slut. 

Under vår vistelse i Kengis hade älvens vatten stigit avsevärt,
och forsarnas hotfulla dån hade kontinuerligt ökat. Vi tog oss först
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upp för  forsen i  Ääverkoski,  vilken  föreföll  oss  vådlig,  men flera
andra fick oss snart att glömma den, till exempel Ämbarikoski. Efter
att  ha  passerat  ännu  ett  antal,  där  det  föreföll  osäkert  om
båtkarlarnas kraft  skulle  räcka till  för att  övervinna dem, hade vi
nöjet att finna platser där älven, likt en spegel, reflekterade stränder
övervuxna av träddungar,  där  Prunus  padus i  blom fröjdade ögat
[hägg, ö.a.],  medan fåglar,  återuppväckta av regnet som just fallit,
hänförde  våra  öron  med  för  oss  okänd  sång.  Det  är  som  i
människans  liv,  smärta  och  njutning  avlöser  varandra.  Denna
sträcka  hade  varit  förtjusande  om det  inte  varit  för  knotten  som
började göra sig påminda, men det var intet i jämförelse med hur vi
skulle  komma  att  få  lida  av  dessa  insekters  mängd  inom  några
dagar. 

Under  resans  lopp  hade  vi  observerat  att  vissa  andarter,
såsom Anas fusca (svärta) och Anas clangula (knipa), bygger sina bon i
träden, och framförallt i tallarna. Älvsträndernas invånare besparar
dem  besväret  att  bygga  dessa  bon  genom  att  i  träden  fästa
vedstycken, ihåliga och med en form som passar fåglarna. I utbyte
tar man en del av deras ägg, något som ersätter hönsägg, som inte
går att uppbringa i dessa trakter. 

Till slut ankom vi till Kolari, en liten by på ön Yllässaari, tre
och  trekvarts  mil  från  Kengis,  och  tjugo  och  trekvarts  mil  från
Torneå. En av de unga flickor som besökt oss i vårt tält i Kengis var
där, och hälsade oss mycket artigt välkomna. Vi fick efteråt veta att
hennes  mor,  änkan  efter  en  rik  nybyggare,  var  ställets  ägare.
Christina från Kolari var en ung skönhet, mycket fräsch och med en
amasons figur; vi såg snart att hennes kroppskrafter inte var mindre
imponerande än hennes kroppsstorlek. Hon älskade att munhuggas
till  en  viss  gräns,  men  det  minsta  man  överskred  den  slog  hon
tillbaka med en oanad kraft, och hon missade inget tillfälle att fira
sin  seger  med ett  gott  skratt.  På  morgonen  tog  jag  ett  60  grader
varmt bad för att få nöjet att bli ompysslad av henne; ty sådan är
seden,  att  om en främling tar  ett  bad måste byns vackraste flicka
närvara vid ceremonin. Chistina var förtjusande i sin lätta klädnad,
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och fullgjorde alla sina plikter med en grace och blygsamhet som
bara ökade hennes lockelse. Vi avreste en stund senare, vid halv tio.
Christina, som hade klätt sig helt propert, tog ett litet paket med våra
saker, och under förevändning att bära det till stranden där vi skulle
gå ombord, en halv kvartsmil från byn, följde hon oss, fortfarande
skämtande och road av sin charms inverkan. Det var inte förrän i
den stund vi lämnade som hon, med ett förändrat ansiktsuttryck, tog
farväl  av  oss  med  ett  tonfall  och  en  blick  full  av  ömhet.  När  vi
avlägsnade oss  från stranden såg vi  bilden av Christina,  med sitt
blonda  hårsvall  och  sin  scharlakansröda  mössa,  speglas  i  vattnet.
Hon gjorde en nätt liten nigning och försvann, men jag medger att
jag tyckte mig se henne ännu efter det att hon inte längre stod där. 

Läsaren  kommer  sannolikt  notera  den  ringa  betydelsen  av
vissa  episoder  jag  infogat  för  att  liva  upp  den  monotona
redogörelsen för en lång färd, alltid i båt, från fors till fors, mellan
stränder av så liten variation. Det måste beaktas att jag inte skriver
någon roman, och att jag inte tillåter mig att hitta på händelser efter
min fantasi. 

De båtkarlar vi anlitat i Kolari skulle ta oss till Muonio [förr
kallat Muonioniska, ö.a.]. Den första rasten tog vi i Kihlanki efter att
ha  tillryggalagt  tre  mil.  Värmen  var  outhärdlig,  och  eftersom det
heta  bad  jag  hade  tagit  bidrog  därtill,  doppade  jag  mig  i  älvens
vatten, som blir kallare i takt med att man närmar sig Skanderna, där
den har sin källa. Man har börjat ifrågasätta hälsofördelarna av kalla
bad. För egen del är jag innerligt övertygad om dess fördelar, särskilt
efter de dagliga erfarenheter av sådana jag gjort under denna resa. 
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XXIII. Muonio älv nära Kihlanki. 26 juni. 

Under den andra vilopausen, mellan Kihlanki och Parkajoki,
tecknade  jag  av  Muonioälven  som  här  flyter  stilla  mellan  sina
stränder, vilkas skönhet är lika stor som vattnets. En ö, smyckad av
täta dungar och överskuggad av höga och smala tallar,  bidrar till
landskapets måleriska karaktär. Här ser man, som överallt i  dessa
trakter,  boskap samlad runt eldarna,  vars rök skyddade dem från
knotten. 

Efter att ha vilat i några timmar fortsatte vi till Parkajoki, fyra
mil från Kihlanki och tjugosju och trekvarts mil från Torneå; vi hade
avverkat  denna sträcka från kvällen den 26 till  middagstid dagen
därpå. 

Invånarna  i  denna  lilla  by,  liksom  i  de  vi  hade  passerat,
anförtrodde sina renhjordar åt en samefamilj att ta dem på bete. Just
då var de för långt borta för att vi skulle kunna beskåda dem utan
alltför mycket besvär, och vi förväntade oss för övrigt att snart finna

https://digitaltmuseum.no/011041096671/muonionjoki-ved-kihlanki-grafikk/media?slide=0
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fler  av  dem,  och  av  mindre  civiliserade  samefamiljer  i  sitt  eget
hemland, vilket vi närmade oss. 

Dessa  småbyar  uppvisade  ett  visst  välstånd;  här  finns  ett
överflöd av mjölk, smör, lax, och ibland soltorkat renkött, liksom ost
av ko- eller renmjölk. Invånarna har vanligtvis en air av hälsa och
oberoende, något som gläder själen, då det vittnar om lyckan hos ett
folk som förtjänar den. 

XXIV. Byn Parkajoki vid Muonio älv. 27 juni. 

Jag  klättrade  uppför  den  högsta  höjden  för  att  skissa  det
bergiga  landskapet  i  Parkajokis  omgivningar.  Muonio  älv  är  här
mycket djup; dess flodbädd avsmalnande,  och dess vatten tycktes
vara helt svart. Efter att länge ha varit dold av en slingrig väg genom
mörka granskogar, framträdde den till slut i fjärran, och gladde ögat
genom att spegla himlens ljus, som tidigare hindrats från att nå den
av de omkringliggande bergen. Berget Saitavaara utmärkte sig som
det högsta. Hela scenen hade en dyster färgton och en ytterst vild
karaktär. 

https://digitaltmuseum.no/011041096673/landsbyen-parkajoki-ved-muonionjoki-grafikk/media?slide=0
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Bosättningarna jag just nämnt är de enda man ser längs älvens
stränder; i landets inre finns det inga alls. 

Eftersom  en  av  våra  båtkarlar  var  indisponerad  eller
utmattad, något som händer sällan i dessa trakter, städslade vi en
annan och fortsatte vår färd. Efter att länge ha följt älvens slingrande
lopp mellan ganska vackra men enahanda stränder,  blev  utsikten
plötsligt  imponerande.  Berget  Pallas,  ett  egenartat  namn  i  dessa
trakter, och som jag lät dem upprepa för mig flera gånger på plats
för att  vara säker,  och vars etymologi jag förgäves sökt24,  tornade
upp  sig  vid  horisonten  likt  ett  hotfullt  moln.  Samtidigt  mullrade
åskan, och skurar av regn slog emot oss. Älven, som utvidgade sig
till att likna en sjö, omfamnade flera öar, vars skira dungar och friska
växtlighet  kontrasterade  mot  himlens  mörka  utseende.  Strax
klarnade skyn upp i norr, men i söder mullrade åskan mellan tunga
moln,  vars  ovansidor  var  svarta  som  natten,  medan  de  längs
horisonten såg ut som enorma snödrivor. 

Vid  betraktandet  av  denna  storslagna  scen,  erfor  jag  den
smärtsamma  känslan  hos  konstnären  som  ser  saker  vilka  ligger
bortom  hans  förmåga,  och  suckande  tillstår  sin  begåvnings
otillräcklighet.  För övrigt hindrade mig det häftiga regnet från att
teckna. 

Slutligen  landade  vi  vid  en  hydda,  vilken  föreföll  vara  ett
tillhåll  för  misär  och  uppgivenhet.  Männen  hade  begett  sig  till
avlägsna sjöar på fiske; där fanns endast två kvinnor med två barn
kvar.  En  liten  kornåker  och  fyra  kor  livnärde  dessa  stackars
nybyggare,  som  vår  tolk,  när  han  förra  vintern  reste  med  några
köpmän, hade funnit nästan ihjälsvultna; en fruktansvärd situation i
ett  så kargt land, och det under en årstid då resor ofta är mycket
svåra  på  grund  av  snödjupet.  Å  andra  sidan  antydde  de  rika,
naturliga grässlätter som omgav bosättningen att dessa människor
med lite flit borde kunna hålla nöden borta. 

24 Jag har senare erfarit att Pallas på samiska är namnet på en fiskart, Pleuronectes 
flesus (Linné) [skrubbskädda, ö.a.].
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Inte  långt  från  denna  bosättning  ligger  den  fruktansvärda
forsen i Muonio, som är en mil lång. Vattnets raseri har satt sina spår
i  älvbrinkarnas  utseende.  Där  finns  inget  annat  att  se  än  håliga
klippor, på vilka växer några ynkliga tallar och granar, vars klena
grenar  är  täckta  av  helsvarta  lavar,  hängande  i  fransar  likt  den
kräppväv som vid begravningar smyckar fanor och vapensköldar av
gamla krigare vars stoft vilar i våra kyrkor. Dånet från denna fors
påminner  om ett  oupphörligt  åskväder.  Vi  var  tvungna att  korsa
älven  på  det  ställe  där  vattnet  var  våldsamt  upprört  av  de  stora
vattenmassor som störtar ned där.  Till  sist  steg vi  iland på andra
sidans strand, där en av båtarna drogs upp på torra land. All vår
packning lastades i den andra, som drogs med muskelkraft i rep upp
till  en  viss  punkt  i  forsen.  Ovanför  den  hade  det  varit  omöjligt
komma vidare utan att båten hade slagits i tusen bitar. Emellertid
kan man färdas nedför denna fors, och i Muonio finns en gamling
som i 30 år tjänat som guide på denna plats, utan att någon olycka
hänt honom.

XXV. Forsen Äijakoski i Muonio älv. 28 juni.

https://digitaltmuseum.no/011041096675/elvestryk-ved-muonio-grafikk/media?slide=0
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Den  farligaste  delen  av  Muonios  forsar  heter  Äijakoski.
Medan man transporterade båten och vårt bagage på land hade jag
tid att  från en klipphöjd skissa  av den skräckinjagande scenen så
exakt så möjligt. Ett par dolda klippblock i älvens mitt bildade två
enorma vågformationer, vilka syns i förgrunden av gravyren. Jag har
där lagt till våra båtar, såsom de såg ut på vår återresa när vi åkte
nedför älven, med gamlingen jag tidigare nämnt som förare. Forsens
extrema snabbhet,  den ristande båten,  som ofta kastas i  luften av
vågtopparna för att plötsligt dyka ned i vågskummet, det ohyggliga
dånet av vattnet så nära öronen, de plötsliga kursändringarna för att
undvika  hinder,  vilka  vid  minsta  grundstötning  skulle  orsakat
oundviklig  förlust,  roddarnas  ansträngningar,  som  under  dyster
tystnad  och  med  blicken  fixerade  på  styrmannen  utförde  hans
befallningar med en snabbhet på vilken deras och passagerarnas liv
hänger;  alla  dessa  händelser  avlöste  varandra  likt  förvirrande
drömsyner, samtidigt som vi färdades upp till en mil på en kvart, en
sträcka en häst i full trav inte hade klarat på mindre än en timme.
Styrmannen,  hela  tiden  stående  och  uppmärksamt  betraktande
vattnets rörelser, genom vilka han lärt sig att uppskatta vattendjupet,
styrde båtens  kurs med en stor  styråra,  fäst  med ett  rep av vide.
Ibland styr  han på långt avstånd förbi  ett  klippblock;  efter  att  ha
passerat det ändrar han plötsligt kurs för att undvika andra grund,
dolda under vågornas yta. För att båten ska lyda styråran måste den
åka  snabbare  än  vattnet,  och  ju  snabbare  vattenflöde,  desto  mer
ansträngde  sig  roddarna  för  att  vara  ännu  snabbare.  Jag  har  här
infogat beskrivningen av denna passage, vilken inte gjordes förrän
vid vår hemresa, detta eftersom denna bok avslutas i Enontekis, där
vi åter anslöt till Muonio älv, varefter vi följde samma rutt som på
ditresan.

Man ser  från denna plats  även forsens övre del  och berget
Pallas  framträdande  i  fjärran.  Snart  såg  vi  på  närmare  håll  detta
majestätiska berg, som fortfarande liknade ett moln. 
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En timme efter midnatt satte de igång att släpa båten på land,
och  vi  kom  inte  fram  till  Muonio  förrän  klockan  halv  tio  på
morgonen;  ändå  var  sträckan  inte  längre  än  en  mil.  Den
förvånansvärda styrkan hos dessa båtkarlar, som hade tagit oss elva
mil,  förnekade  sig  aldrig  trots  de  oerhörda  vedermödor  de  hade
behövt  genomlida.  Dessa  män,  som  huvudsakligen  livnär  sig  på
mjölk,  dricker  mycket  måttligt  med  akvavit,  ett  bevis  på  att
nykterhet och avhållsamhet bättre upprätthåller människans krafter
än  de  spritdrycker  och  läckra  maträtter,  med  vilka  civiliserade
människor förgäves söker återställa sina tynande krafter. 

Muonios församling , som med sina sex mils längd och mer än
fem mils bredd endast har 35 små byar, utgörande totalt tre hemman,
ett landområde som betalar en särskild skatt till kronan, och i vilka
man  indelar  Sveriges  territorium.  Dessa  tre  hemman,  varav  det
första  grundades  år  1625,  håller  Västerbottens  regemente  med tre
soldater. Härifrån sker årligen en betydande utvandring, orsakad av
de stora  förmåner  nybyggare  som bosätter  sig  i  norska Lappland
åtnjuter, något jag kommer att tala mer om senare. Av de 400 själar
som fanns i denna församling för tio år sedan, återstår idag endast
200. Detta klimat är mycket hälsosamt, jorden är bördig och skulle
kunna föda ett stort antal boskap. År 1792 begravde man en same
som var 110 år gammal. Den enda kända sjukdomen i dessa distrikt
är en kraftig feber som ibland är dödlig. Sedvänjorna är ännu ytterst
fläckfria,  avhållsamheten  och  den  äktenskapliga  troheten  är  så
allmänt utbredda att man knappast kan kalla dem dygder. Trots att
det finns få exempel på romantiska kärleksaffärer, finns det en del på
förskräcklig svartsjuka. Det var inte länge sedan som en ung kvinna
började  tvivla  på  sin  makes  trohet,  tappade  fattningen,  och  i  ett
anfall av raseri, likt en nutida Medea, dödade sitt eget barn. I övrigt
begås här knappast några mord, men självmord inträffar ibland. Alla
dessa upplysningar gavs till mig av församlingens präst. 
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XXVI. Muonio. 29 juni.

Muonio by är belägen nära älven, som på denna plats bildar
en  sjö  prydd av några  behagliga öar.  Man kunde där se  en liten
skock kor samlad kring en eld för att skydda sig mot knott och andra
insekter som plågade dem under denna årstid. Denna by ligger elva
mil från Kengis och trettiotvå från Torneå. 

Efter att ha vilat en dag, under vilken jag fullbordade bilden
på  forsen  Äijakoski,  gjorde  herr  A**  och  jag  vid  tvåtiden  på
eftermiddagen den 30 en utflykt på två och en halv mil, för att på
närmare  håll  betrakta  Pallastunturi  (tunturi  betyder  fjäll).  Vi
vandrade  dit  längs  den  lilla  ån  från  Jerisjärvi,  som  utmynnar  i
Muonio älv efter att ha passerat ett antal sjöar av olika storlek. Det
finns  i  denna  å  en  mängd  pärlmusslor;  stränderna  är  behagligt
skuggade av ett fagert lövverk. Det var ett sant nöje att gå förbi små
forsar  som  förgäves  försökte  fördubbla  sitt  sorl  för  att  skrämma
resande, som hade konfronterat andra, långt mycket värre. Nära den
tredje sjöns mynning är landskapet förtrollande. Ån delas av små öar
övertäckta av träd, vars grenverk tillsammans med dem på bankarna

https://digitaltmuseum.no/011041096674/muonio-grafikk/media?slide=0
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bildade valv. Blommorna hos Prunus padus [hägg, ö.a.], påminnande
om snöbollar, blandade sig med buskarnas friska grönska. Vattnet
rann ömsom lugnt, ömsom snabbare och skummande runt de stenar
som hindrade dess lopp, men dess sorl hindrade oss inte att höra
sången av Motacilla suecica, av invånarna kallad satakieli, eller hundra
tungor,  på grund av variationen hos dess sång [troligt  misstag av
författaren;  M. suecica är  blåhake,  satakieli är  finska  för  näktergal,
ö.a.]. Denna fågel, av en sädesärlas storlek, är extremt vacker. Dess
färgteckning är mörkbrun, och på halsen har den en azurblå fläck,
skiftande i violett.

Vattenytan befolkades av olika arter av vildänder, och en av
andhonorna  gav  ett  slående  exempel  på  moderskärlek.  När  de
passerade oss  i  flykten,  nästan utom skotthåll,  sköt  en  av  oss  ett
gevärsskott,  av  vilket  fågeln  föreföll  svårt  skadeskjuten,  ändrade
kurs, närmade sig vattnet och slog i det flera gånger, som om den
inte  hade kraft  nog att  flyga högre.  Vi  följde efter  den  medan vi
prisade det lyckosamma skottet. Slutligen, efter att på detta sätt ha
fört oss ett gott stycke längre bort, lyfte hon plötsligt i djärv flykt och
återfann sina ungar, som hon räddat genom denna beundransvärda
avledningsmanöver.  Vi  såg  den  strax  slå  sig  ned  på  den  sida  vi
kommit ifrån och omges av sina ungar, som kom fram ur vassen där
de hållit sig gömda. Är det instinkt, eller är det känslans makt, som
ger upphov till denna förvånansvärda klokhet? Må den människa,
som skryter med sitt förstånd, rodna av att ha lurats av ett djur, och
må den som emellanåt åsidosätter  sina heligaste  plikter,  rodna så
mycket  mer  vid  åsynen  av  denna  mor,  som  trots  sin  medfödda
rädsla utsätter sig för så stor fara för att rädda sina ungar. 

På  högra  sidan om ån stod en  av  dessa  avgudabilder  som
samerna  har,  bestående  av  en  grovhuggen  sten.  Några  renhorn
vittnade  om  dessa  vildars  vidskepelse,  vilka  förr  i  tiden  genom
dylika  offergåvor  trodde  sig  kunna  göra  avgudabilden
lyckobringande, varefter enligt deras tro vargarna inte längre vågade
närma sig deras renar, och fisken i stimvis skulle fastna i deras nät.
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De  ociviliserade  folkslagens  vidskepelse  förtjänar  endast
förbarmande, medan de civiliserade folkens dito, driven av girighet
och ärelystnad, borde väcka varje tänkande människas harm. 

När vi slutligen kring midnatt anlände till sjön Jerisjärvi, såg
vi  bergen  resa  sig  majestätiskt  längs  dess  stränder.  Det  beläget
närmast ån heter Keimiötunturi, och när man försäkrade oss att man
från dess topp hade utsikt mot berget Pallas, beslutade vi oss att gå
dit upp. Till en början påminner bestigningen om den av Aavasaksa.
Efter att länge ha klättrat genom skogar och snår nådde vi foten av
den  högsta  toppen,  som  är  helt  befriad  från  träd  och  grönska.
Bönderna som vägledde oss, påstod att åskblixtar hade förtärt alla
växter där, men vi visste sedan tidigare att det alltid ser så ut på den
höjden. Här och var fanns små buskar av dvärgbjörk, kallad Betula
nana. Det sägs att engelsmännen importerar denna buskes blad och
blandar  den  med  vanligt  te.  Jag  vågar  inte  gå  i  god  för  detta
påstående. Vi fann också några av dessa nästan omärkbara blommor
som  uteslutande  växer  på  Lapplands  högsta  berg,  exempelvis
Andromeda  caerulea [lappljung,  ö.a.]  och  polyfolia [rosling,  ö.a.],
Diapensia laponica [fjällgröna, ö.a.], Azalia procumbens [krypljung, ö.a.]
etc.  Där  fanns  även  Trientalis  europaea [skogsstjärna,  ö.a.],  men  i
mycket små mängder och företrädesvis vid bergets fot. 
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XXVII. Utsikt mot söder från berget Keimiötunturi. 31 juni.

När vi slutligen nått toppen av Keimiötunturi hade vi utsikt i
alla  riktningar,  och  vi  blev  rikligt  belönade  för  alla  de  mödor  vi
utstått för att komma dit upp. Det stämmer att man åt alla håll inte
ser annat än ödemark; men bergens form, sjöarna, öarna, slutligen är
allt  iögonfallande här.  Det är framförallt  mot syd som utsikten är
storslagen. Man ser där sjön vid bergets fot, nästan översållad av öar,
vars sällsamma former får  dem att  påminna om valar eller andra
havsvidunder som simmar i vattenytan. Dessa öar tycks i fjärran bli
fler och fler i all oändlighet, tills tavlan slutligen avslutas av en hög
bergskedja. 

https://digitaltmuseum.no/011041096677/utsikt-mot-sor-fra-keimiotunturi-grafikk/media?slide=0
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XXVIII. Utsikt mot norr från berget Keimiötunturi. 31 juni.

När man vänder blicken mot norr, ser man ett landskap av en
totalt annan karaktär. Berget Pallas, med fläckar av snö, står ut som
en enorm koloss vars huvud skyms av molnen. Det är omgivet av
lägre  berg,  och  dess  fot  badar  i  en  sjö,  belägen  längst  ned  i  en
avgrundsliknande dal. Ingen stormby hade någonsin upprört dess
vatten,  vars  yta  speglade  omgivningen;  oss  däremot  hindrade
vinden nästan från att stå upprätt på höjden där vi befann oss, och vi
genomborrades av kyla. Ett stycke is flöt fortfarande på sjön, något
som visade att solens strålar skymdes av de omgivande höjderna.
Bortom  sjön  bredde  så  långt  ögat  nådde  ett  vidsträckt  och  öde
landskap ut sig, vars dystra och dunkla åsyn injagade fruktan. När
solen ibland skymdes, fick mig utsikten att dra mig följande rader av
Milton till minnes [citat ur John Miltons epos Paradise Lost, ö.a.]:

No light, but rather darkness visible
Serv'd only to discover sights of woe
Regions of sorrow etc.

https://digitaltmuseum.no/011041096676/utsikt-mot-nord-fra-keimiotunturi-grafikk/media?slide=0
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Här och var  skymtade vi  vattendrag,  som när  de speglade
himlens ljus endast svagt lyste upp en bit av ödemarken. Ett av dessa
vattendrag var Ounasjoki, vilket är namnet på Kemi älv nära dess
källa, där den rinner genom Lappland från Kittilä. Denna älv flyter
därifrån till sin mynning i Bottenviken, i en linje nästan parallell med
loppet  av av  Muonio  älv,  och  efter  deras  sammanflöde,  parallellt
med Torne älv. Solen, som uppenbarade sig över berget Pallas topp,
skymdes  av  ett  moln.  Våra  ansträngningar  till  trots  var  det  först
några  minuter  efter  midnatt  vi  nådde  toppen;  de  hade  förflutit
medan vi var upptagna med att bestiga berget. 

Herr  A**  såg  en  av  dessa  fåglar  som  på  svenska  kallas
fjällripor,  möjligen en variant av  Tetrao lagopus [dalripa,  ö.a.],  men
han lyckades inte träffa den. Medan jag skissade hade jag lånat ut
min  bössa  till  prästen  som  åtföljde  oss,  då  plötsligt  en  för  mig
obekant rödaktig fågel av en rapphönas storlek satte sig helt nära
mig.  Efter  några  minuters  vila  flög  den  iväg  och  vi  kunde  inte
återfinna den. Jag förmodar att det var en sorts pipare som lever i de
högsta  bergen,  möjligen  Charadrius  morinellus [fjällpipare,  ö.a.].  Vi
hade ägnat mer än en timme åt att bestiga Keimiötunturis topp, en
vandring på ungefär en halv mil. Detta berg är mer än dubbelt så
högt som Aavasaksa, och Pallas är ännu högre. 

Till  sist  gick  vi  genomfrusna  av  kylan  åter  nedför  berget,
följande en stig upptrampad av vildrenar, som ibland för att undvika
knotten eller hitta vatten, löpte i långa rader genom skogen. Vi hade
inte turen att se någon vildren. På bergstoppen fanns inte ett enda
knott, men det fanns desto fler vid bergets fot och längs sjön, där en
tryckande hetta rådde. 

När  vi  korsade  sjön  hörde  vi  åskan,  vilken  tycktes  mullra
under  våra  fötter  samtidigt  som himlen  var  klar  och  fridfull.  Jag
trodde först att det var ett oljud från underjorden, och tanken på ett
vulkanutbrott  slog  mig,  men  jag  erfor  senare  att  man  på  platser
omgivna av höga berg ofta hör åskans dån som om det kom från
marken. Uttröttade av denna nattliga utflykt föll vi strax till sömns i
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båtarna,  och  vaknade  inte  förrän  vi  vid  tiotiden  på  förmiddagen
återsåg Muonio. 

Vi  hade  gett  några  pojkar  i  uppdrag  att  hämta  en  mängd
pärlmusslor från ån Jerisjoki, men av några hundra var det endast tio
eller tolv som innehöll pärlor, som för övrigt var föga tilltalande eller
till  och  med  besynnerliga  till  formen.  Herr  A**  hittade  ett  enda
vackert  exemplar,  men  det  var  litet.  Han  köpte  av  en  bonde  ett
fågelskinn  av  en  för  oss  då  okänd  art;  det  var  en  Larus  glaucus
[vittrut, ö.a.].

Efter att hela dagen ha varit upptagen med att teckna, gick jag
vid  midnatt  ut  för  att  ta  en  nypa  luft  och  se  solen.  Dess  skiva
uppenbarade sig i sin helhet, i djupt röd färg; himlen, som var täckt
av purpurröda moln; vattnet, som speglade minsta nyans; allt bidrog
till att göra utsikten mer hänförande än någonsin. 

Vi avreste den 2 juli klockan elva på kvällen. Älven och dess
stränder  behöll  länge  samma  utseende.  Efter  att  ha  passerat  byn
Övre  Muonio,  belägen  på  en  mils  avstånd,  kom  vi  till  en
beaktansvärd fors, kallad Ylinen Visantokoski. Den förste båtkarlens
stör fastnade mellan två stenblock, och då båten höll på att kantra,
var vi en hårsmån från att vara förlorade; lyckligtvis tjänade samma
stör som stödjepunkt, och när den slutligen lossnat kunde båtkarlen
använda den så skickligt att vi kom på rätt kurs igen. Betraktandet
av den vilda naturens skönhet upphöjer själen och avtrubbar rädslan
för fara, som i ett annat sammanhang fått en att darra av skräck. 

En  bit  bort  från  denna  fors  ligger  en  annan,  än  mer
imponerande, som kallas Noidanpola. Ingen av de forsar vi hittills
tagit oss uppför var jämförbar med de två senaste, vilka i sin tur inte
var jämförbara med den i Äijakoski. Efter att på långt håll ha sett
berget kallat Mielmukkavaara, vars fot är fem mil i omkrets, ankom
vi vid sextiden på morgonen till Kätkesuando, en bosättning där det
endast fanns två kvinnor, då männen på sedvanligt vis var iväg för
att fiska. Under hela natten hade vi hört åskan, och uppvärmningen
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av  luften  hade  nått  en  punkt  där  termometern  klockan  nio  på
morgonen visade 45 grader i solen, 29 i skuggan, och 18 i vattnet25.
Detta  var  kanske  den  högsta  temperatur  vi  upplevde  under  hela
resan. 

Denna  bosättning  ligger  en  halv  mil  från  gränsen  till
Lappland, och det är inte förrän efter passagen av denna gräns man
ser  stora  markområden  täckta  av  grå  renlav  (Lichen  rangiferinus).
Älvstränderna är här av avsevärd höjd, träden är fortfarande ganska
välväxta,  men  granarna  har  helt  och  hållet  försvunnit,  och  efter
denna punkt till resans mål såg vi inte en enda av dem. Det fanns
fortfarande enstaka blommor av  Rubus arcticus [åkerbär, ö.a.], men
snart försvann även denna växt, medan Rubus chamaemorus [hjortron,
ö.a.]  finns  ända  till  Norra  ishavets  kust,  och  växer  framförallt  i
myrmarkerna.

En frisk vind blåste upp; vi fortsatte med hjälp av seglen och
de vanliga hjälpmedlen uppför forsen Hirvaskoski, som är ganska
ansenlig,  och  efter  att  ha  farit  uppför  ännu  en,  ankom  vi  i
Palojoensuu,  beläget  tre  mil  från  Kätkesuando.  Där  tog  våra
båtkarlar rast, och vi gick in i en ganska prydlig koja, vilken resande
handelsmän låtit bygga för att kunna vila bekvämare under vintern.
Den 2 juni,  klockan elva på kvällen,  gick vi  åter nedför  den sista
forsen, för att sedan gå in på den lilla älven Palajoki. Därifrån såg vi
tydligt midnattssolen. Värmen höll i utan avbrott påföljande dag och
även  under  natten,  som  vi  tillbringade  på  stranden,  liggande  på
marken, efter att ha tänt brasor för att jaga bort knotten. 

Sedan Övertorneå hade jag inte  tagit  av mig varken kläder
eller stövlar en enda natt, fastän det fanns utmärkta sängar i Kengis.
När detta blivit till en vana, njöt man en ljuvlig sömn trots frånvaron
av  alla  de  bekvämligheter  vi  betraktar  som  nödvändiga.  Denna
livsstil, med mager kost, att tillbringa dagarna och ofta även nätterna
i båt, eller att sova på marken med bara himlen som tak, att andas
vildmarkens friska luft, i total okunskap om de stora händelser som

25 Vilket innebär: 56 grader Réaumur och 145 grader Fahrenheit i solen; 23 1/5 R. 
och 116 1/6 F i skuggan, och i vattnet 14 2/5 R. och 96 2/5 F. 
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rörde den civiliserade världens centrum; denna livsstil, hävdar jag,
hade glädjeämnen som man måste ha upplevt för att kunna förstå.
Knotten, som trots alla möjliga motåtgärder oavbrutet förföljde oss,
var det enda som störde vår glädje, vilket visar att det finns plågor i
alla livssituationer; en tråkig sanning, något de som söker lycka i lyx
och överflöd blott alltför väl känner till. 

På morgonen följande dag återtog vi vår resa, och efter två mil
hittade vi den lilla bosättningen Suonttajärvi, belägen ett stycke från
älvstranden. Vi hade gått dit för att köpa ost och soltorkat renkött,
vilket utgör en läcker kost som inte förfars i solvärmen. Där fanns
endast två gamla kvinnor och en katt, och vi fann ingenting av de
förnödenheter vi sökte, men de gav oss mjölk, något vi njöt mycket
av i den starka hettan. Man ser i närheten av alla dessa boningar små
kornåkrar, vilka brukas med spade. Frosten i augusti gör alltför ofta
dessa fattiga nybyggares arbete förgäves, och den torkade fisk som
tjänar som deras levebröd blir då deras enda näringskälla. 

Efter Suonttajärvi  antar  landskapet mer och mer Lapplands
karakteristiska utseende;  jorden är täckt av grå renlav, träden blir
sällsyntare, och älven är ofta inget annat än en kontinuerlig fors, men
dess lutning är svag. 

När våra båtkarlar tog en paus gick vi iland för att jaga några
fåglar; vår tolk, som inte hade någon bössa, såg då en vildren som
reste sig på bakbenen,  blev stående ett  ögonblick,  och sen tog till
flykten med en förvånansvärd snabbhet. Det skulle ha varit ett bra
motiv att teckna, men jag hade inte för avsikt att låta fantasin fylla i
det jag av en olycklig slump ständigt förvägrades att se med egna
ögon. 

Det  är  helt  nödvändigt  för  resande  att  kunna  särskilja
tamrenarna från de vilda,  för  inget  kan i  samernas  ögon umgälla
brottet att ha dödat ett av dessa djur, på vilka hela deras försörjning
beror; de tror att ett sådant missöde vänder hela deras lycka, och att
deras renhjord kommer att duka under. Emellertid slaktar de själva
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en del av dem varje år, men detta görs med vissa ceremonier som de
anser nödvändiga för att hålla olyckan borta. Den enda skillnaden
mellan vilda och tama renar är att de senare är fetare, knubbigare
och av en mörkare färg än de andra. 

XXIX. Älven Palojoki i Lappland. 3 juli.

Efter  att  ha  tillryggalagt  ytterligare  ett  stycke  på  älven
Palojoki,  såg vi  mitt  i  en  fors  en  klippa,  utan  träd och utsatt  för
vinden, där vi hoppades undslippa knotten. Vi stannade för att äta
av  vår  proviant,  men  vi  måste  tända  en  eld  för  att  jaga  bort
insekterna, som blev mer och mer olidliga. 

Eftersom  detta  landskap  föreföll  mig  vara  av  en  ny  och
iögonfallande  karaktär,  både  beträffande  kullarnas  utseende  och
renlavarna  som  täckte  dem,  vita  på  gränsen  till  gula  i  färgen,
avlägsnade  jag  mig  ett  stycke  för  att  teckna  av  det.  Under  tiden
tornade ett oväder upp sig i fjärran, ödemarken genljöd av åskans
dån, och blixtars eld genomkorsade himlen mellan mörka skyar och
horisonten. 

https://digitaltmuseum.no/011041096681/palojoki-i-lappland-grafikk/media?slide=0
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Ett  landskap  som  vore  ointressant  i  konstnärens  ögon  när
himlen är lugn och klar, blir ofta mycket imponerande till följd av
molnen, och i synnerhet av blixten. Måhända kommer andra resande
knappt  att  lägga  märke  till  denna  plats,  som  aldrig  kommer  att
raderas ur mitt minne.

Efter att ha tvingats dra av en handske och lyfta myggnätet
för att kunna teckna, blev jag så illa stucken av knotten att handen
och ansiktet svällde upp betänkligt. För att lindra smärtan i handen
doppade  jag  den  med  handsken  i  vattnet,  och  upptäckte  då  att
handskens  fuktiga  skinn  var  ett  utmärkt  botemedel  vid  sådana
tillfällen. All svullnad och inflammation försvann på några minuter;
jag  infogar denna erfarenhet  då  den kan vara  till  gagn för  andra
resande i samma situation. 

Eftersom älvens vattennivå hade sjunkit betydligt blev vi ofta
tvungna att gå till fots på land för att avlasta båtarna; att under långa
marscher mödosamt korsa snårskogar av pil,  ibland döljande kärr
där grästuvorna gungade under våra fötter. Mitt i en liten fors gick
vår båt på grund; eftersom det var omöjligt att dra loss den utan att
lätta  på  lasten,  steg  jag  ned  i  vattnet  för  att  gå  till  den  närmsta
stranden, med risk för att stöta på djupare ställen av älven där jag
hade kunnat dras med i vattenflödet, men med hjälp av en lång stör,
som  tjänade  mig  som  stöd,  kom  jag  över  utan  missöden.  Strax
därefter var herr A** tvungen att utsätta sig för samma fara för att nå
den motsatta stranden. Vi vandrade därefter under lång tid, han på
den vänstra sidan om älven och jag på den högra, utan att kunna
återförenas. Herr A** hittade några fåglar, och jag fann en utsikt värd
att teckna av. 
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XXX. Ödemark i Lappland.

Från  toppen  av  en  enorm  sandhög  har  man  en  vidsträckt
utsikt  över  ödemarkerna  i  Lapplands  platta  landskap.  Älvens
slingrande lopp;  en  höjd täckt  av grönska och smyckad av några
björkar,  formade som av naturens nycker;  kullar täckta av renlav;
alla dessa motiv skapade ett mycket behagligt landskap, mitt i  ett
annars obrukbart och sterilt land. 

Trots  den  vidsträckta  utsikten  såg  jag  inte  minsta  spår  av
människor, inte ens en eld, något samerna alltid tänder där de slår
sig ner. 

Många gånger under resan, särskilt mitt i natten, hade vi hört
sången av en för oss okänd fågelart,  som vi kallade  polarregionens
näktergal. I denna ödemark fanns det många av dem som stämde in i
sången av satakieli, Motacilla suecica [sammanblandning som tidigare
av näktergal och blåhake, ö.a.]. Vi ansträngde oss att skjuta en, men
det var förgäves, ty de är extremt skygga. Jag tror att det rörde sig
om Motacilla trochilus [lövsångare, ö.a.], och min förhoppning är att

https://digitaltmuseum.no/011041096678/orken-i-lappland-grafikk/media?slide=0
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snart  kunna  bekräfta  detta.  Herr  Grape,  prästen  i  Enontekis  i
Lappland,  nu i  Stockholm för  att  redogöra  för  sina  observationer
inför  Vetenskapsakademien,  kände  omedelbart  igen  denna  fågels
sång när jag försökte härma den på piano enligt bifogade noter. Han
hade dödat en när den sjöng, men förlorat den. Kort därefter hade
han fångat en annan som inte sjöng, men som såg helt identisk ut
med den första; det är denna som jag har namngivit, och som är av
samma släkte som näktergalen (Motacilla luscinia).

Faktum är att Filomelas26 innerliga klagan inte berör hjärtat
djupare  än  dessa  toner,  lika  klangfulla  men  ännu  sorgsnare  än
hennes.  Den  vars  själ  en  gång  träffats  hårt  av  ödets  obevekliga
nycker, efterlämnande en livslång melankoli; den som i blomman av
sin ungdom sett det han höll kärast i världen gå bort; han borde akta
sig  för  att  lyssna  till  dessa  själamässor  i  naturens  tysthet,  i
midnattssolens högtidliga sken.

Det  här  är  måhända den enda fågelsång som är  möjlig  att
återge  i  noter.  Melodin  upprepas  gång på  gång med en klar  och
harmonisk klang, av vilken skogar och berg genljuder; den efterföljs
sedan av en drill i lägre tonart som jag förgäves försökte nedskriva. 

Då båtarna hade hunnit upp oss fortsatte vi vår färdväg, som
gick  mycket  långsamt  framåt,  mitt  i  ödemarken,  följande  älvens
slingrande  lopp.  Mörka  moln  skymde  solen  för  oss  och  åskan
dånade i fjärran; vi hade hört den då och då under tre dagar och
nätter i följd. Det började regna, och våra båtkarlar som ville ta oss
till  Leppäjärvi,  en  nybyggarbosättning,  var  inte  helt  säkra  om  vi
redan passerat den. Till sist, i en krökning av älven, där den bildar en
liten bassäng mellan höga kullar krönta av björkar, förebådade en
hunds skall mänsklig närvaro; faktiskt upptäckte vi strax två fiskare
med ett anskrämligt utseende. För att skydda sig mot knotten var de
täckta från från topp till tå med med ett tyg som var helt nedsmutsat
och svärtat av rök, och deras ansikten, som endast delvis var synliga,

26 [Grekisk mytologi om den atenska prinsessan Filomela, som blir våldtagen, får 
tungan utskuren och sedan förvandlas till en näktergal. Återberättad i Ovidius 
Metamorfoser, ö.a.]
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var täckta av tjära så att de liknade mumier. Då denna klädsel på
inget vis är typisk för trakten, avhöll jag mig från att avteckna den;
man ser på plansch XXXI samernas genuina klädsel i denna region,
liksom porträtten  av  några  individer.  Fiskarna  åtföljdes  av  en  av
dessa  lapphundar,  måhända  den  fulaste  i  sitt  slag,  något  jag
återkommer till senare. 

En gångstig, en sällsynthet i detta landskap, är en stor lättnad
för resande; fiskarna pekade ut en åt oss, på vilken vi, efter en kvarts
mils  fotmarsch,  tog  oss  till  Leppäjärvi.  Det  var  en  timme  efter
midnatt,  regnets  häftighet  hade  tilltagit,  och  vi  var  fortfarande
genomblöta  sen  vi  klev  ur  båten  på  älven;  alltså  blev  vi  mycket
lättade av att finna skydd i ett  pörte, vilket hölls varmt, mörkt och
rökfyllt för att jaga bort knotten. Där låg två barn helt nakna på en
renfäll, och deras sömn var så lugn att vi trodde att de var döda; men
så stor var vår utmattning, att vi utan att undersöka deras tillstånd
närmare,  och utan att  ens torka våra kläder,  lade oss att  sova på
renfällar,  utbredda på golvbrädorna för att  tjäna som sängar.  Den
stora fördelen av att vara skyddad från knotten gjorde att vi kunde
njuta  en  behaglig  och  mycket  lång  sömn.  När  vi  mycket  sent
vaknade nästa morgon, var vår första åtgärd att lyfta plankan som
täckte ventilationsöppningen för att få in dagsljuset i hyddan. Vi fick
då se de två barnen som också just vaknat upp; sömnen hade givit
dem  deras  ljusröda  hudfärg  åter,  något  som  fick  dem  att  likna
änglar. Åsynen av oss borde ha varit ovan för dem, men de blev inte
det minsta skrämda, och även om jag inte lyckades få dem att le,
pratade de till  oss utan minsta tvekan, med stolt  uppsyn.  Jag har
observerat  att  invånarna i  dessa  trakter  saknar  varje  spår  av  den
misstänksamma blygsel man ofta påträffar hos civiliserade folk; det
är som om föräldrarna inte lär barnen att vara rädda för att bete sig
illa genom att ständigt rätta deras beteende, deras sätt att prata etc.
Män,  kvinnor  och  barn,  alla  uppvisar  de  denna  upphöjda  tillit,
naturlig för människor som inte skrämts upp sen barndomen. 
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Vi fann i Leppäjärvi en man som kände skogarnas inre och
samernas hemvister; han erbjöd sig att leda oss dit, något vi tacksamt
accepterade.

Älven  Palojoki,  alltjämt  lika  slingrande,  rinner  genom  ett
landskap av slätter genomskurna av renlavstäckta kullar; här och var
syntes  snår  av  busken  kallad  Betula  nana,  dvärgbjörk;  nära
älvstranden dominerade pilar, ibland överskuggade av vanlig björk.
Slutligen  kom  vi  efter  en  lång  färd  in  på  sjön  Palojärvi,  som  är
mycket vidsträckt,  och eftersom vi hade tvingats ta oss uppför en
liten  fors  med  mycket  lågt  vatten,  hade  vi  burit  huvuddelen  av
packningen på land och skjutit endast en båt till sjöns mynning. Vi
steg ombord med all vår packning i den enda båten, som därmed
blev överlastad; vinden var extremt häftig, vågorna kom från sidan,
och den var på gränsen till att sänkas eller kantra. Vi landade med
svårighet på närmsta strand, vilken vetter mot holmen Kenttäsaari,
dit vi ville komma; efter att ha lämnat hälften av lasten ankom vi
säkert,  och  skickade  sedan  båtkarlarna  att  hämta  resten  av  vår
packning.  Ön  Kenttäsaari  har  en  längd  på  åtta-  till  niohundra
dubbelsteg  och  en  bredd  på  två-  till  trehundra  dubbelsteg  [ett
dubbelsteg  är  ca.  1,5  m,  ö.a.].  Några  fiskare  hade  byggt  en  liten
hydda  där,  i  närheten  av  vilken  vi  reste  vårt  tält  på  en  vacker
gräsplätt mellan två björkar. Efter att ha gjort upp en eld på lavar för
att hålla knotten borta, ägnade vi oss åt våra vanliga sysslor med att
skriva och teckna. Mot midnatt gick vi ut för att beskåda solen som
strålade i all sin glans, på en höjd av tre till fyra gånger sin skenbara
diameter;  detta  skådespel  började  bli  välbekant  för  oss,  men  vi
missade aldrig tillfället då en klar himmel tillät oss att beskåda det,
ändå hade vi gärna önskat oss några timmars mörker, då detta eviga
dagsljus var tröttande för ögonen. 

Under tiden hade knotten fyllt vårt tält, och vi var tvungna att
på nytt jaga ut dem med rök; så snart man kunde andas där inne
gick vi in med stor försiktighet och lade oss att  sova på björklöv,
vilka spred en mycket angenäm doft. Efter att ha sovit i två timmar
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väcktes jag av styng av knott som hade kommit in igen, jag vet inte
hur.  Jag  tände  elden  igen,  men  tröttheten  hade  lämnat  mig  då
svullnaden  på  händer  och  ansikte,  orsakad  av  dessa  knottstyng,
följdes  av  ett  feberliknande  tillstånd.  Efter  att  ha  tagit  på  mig
handskar och myggnät, ett nödvändigt ont för att undvika något än
värre,  gick  jag  ut  för  att  ta  en  nypa  luft  och  se  fiskarmännens
återkomst,  förebådad  av  ett  oräkneligt  antal  fisktärnor,  Sterna
hirundo, som flög kring båtarna och skrek ljudligt för att få sin del av
fångsten, närmare bestämt inälvorna som fiskegubbarna kastade på
stranden när de rensade fisken som skulle torkas i solen. 

Man  försäkrade  mig  att  dessa  fåglar  ger  sig  av  på  en  bestämd
höstdag varje år och återkommer på en bestämd dag även på våren.
Denna regelbundenhet fann jag svår att tro på, med tanke på hur
årstiderna  varierar  från  ett  år  till  ett  annat.  Fiskarna  hade  fångat
några gäddor, vilka de inte uppskattade alls, ett flertal sikar och en
annan  fiskart,  på  svenska  kallad  harr,  Salmo  thymallus.  Samerna
använder sig av denna fisks inälvor som löpe till renmjölk, av vilken
de gör ost. 

Dagen innan, när vi ankom till ön, hade vi genast sänt en man
från Leppäjärvi in i skogarnas inre för att hitta samer, leja dem mot
betalning i pengar och brännvin för att vägleda oss till Kautokeino,
den första bebodda plats vi borde träffa på, ungefär nio mil bort. Vi
hade  särskilt  instruerat  vårt  sändebud  att  se  till  att  samerna
medförde renar för att transportera packningen, och vi gladde oss
mycket åt att få se dessa kreatur bära vår packning. En hel dag hade
förflutit sen vårt sändebud gav sig av, och hans dröjsmål gjorde oss
redan otåliga. Medan vi väntade var vi sysselsatta med att bekämpa
knotten, vilka samlade sig i tusental runt oss och bedrev ett grymt
krig  mot oss;  de förmörkade himlen,  och de svaga solstrålar  som
nådde oss hade samma rödaktiga färg som kan ses genom tjock rök. 

Vi  köpte  två  gäddor  för  en  mycket  billig  penning,  och
tillsammans  med  en  del  ur  vår  egen  proviant  gav  de  oss  ett
någorlunda välsmakande kvällsmål. Fiskarmännens måltid bevisade
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för  oss  hur  lite  som behövs för  att  upprätthålla  livet;  den bestod
endast av torkad fisk och sjövatten, utan varken bröd eller salt, och
de såg inte ut att sakna något; men som äkta samer accepterade de
med stort nöje lite brännvin som vi erbjöd dem. 

Påföljande  natt,  medan  vi  var  upptagna  med  att  betrakta
solen,  hörde  vi  på  andra  sjöstranden  skriken  av  Tetrao  lagopus,
snöripa [T. lagopus är egentligen dalripa, ö.a.], och vi gav oss dit med
båt. Jakten är ett sätt att förgylla ledan av väntan och ovissheten. Vi
tillryggalade långa sträckor utan att fälla något, och efter att ha stött
på en namnlös liten bäck som rinner ut i sjöns östra del, återvände vi
till ön vid tretiden på morgonen, i hopp om att finna vårt sändebud
där. Fiskarna återvände samtidigt med sitt vanliga släptåg av måsar,
men  vår  man  hade  inte  dykt  upp  och  situationen  började  bli
besvärande, för allt tydde på att han hade gått vilse, förolyckats, eller
lurat oss. Det är sant att våra båtkarlar från Muonio ännu inte hade
lämnat oss;  det stod dem fritt  att återvända, men det var inte vår
plan, och vi beslöt att under alla omständigheter fortsätta med hjälp
av karta och kompass,  och att bära våra egna förnödenheter.  Vad
beträffar vår övriga packning, kunde vi i förtroende överlämna den
till båtkarlarna för transport till Muonio. Efter att vår avresa alltså
fastslagits till klockan elva på förmiddagen, lade vi oss i tältet för att
med en stunds vila förbereda oss inför de ansträngningar och faror
vi skulle komma att möta.

Efter några timmars sömn väcktes jag av det svaga bullret av
en båt som landade på ön; genast gick jag ut för att se efter vad det
var, och med glädje kände jag igen vårt sändebud, som återvände
helt slut av utmattning. Han hade inte träffat på några samer förrän
på tre långa mils håll; de hade följt honom till Rastajokis stränder, en
liten å som mynnar i sjöns norra ände, och väntade på oss där. Men
det var förgäves han hade bett dem ta med sina renar, då dessa på
grund  av  insekterna  som  plågar  dem  under  denna  årstid  blir
ursinniga om de tvingas bära last. 
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Jag skyndade mig  att  meddela  min reskamrat  denna glada
nyhet; våra kamrater från Muonio tog på sig att köra oss i båt till den
plats där samerna väntade på oss, och vi for iväg den 6 juli, precis på
den tidpunkt vi hade bestämt, men under bättre överinseende än vi
hade hoppats på. 

SLUT PÅ ANDRA DELEN


