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AVBILDANDE RESA TILL NORDKAP

FJÄRDE DELEN

Innan vi passerade Stappenöarna hade vi seglat ett tag längs
Måsön, efter vilken inget varken i norr eller väster skymde utsikten
mot detta skräckinjagande hav, som från polens eviga is även sköljer
Europas,  Asiens och Amerikas yttersta gränser.  Eftersom vi  oftast
hade den svaga vinden emot oss, liksom strömmen, kom vi endast
långsamt framåt,  än med segel,  än med årornas  hjälp.  Den första
milen tog oss sju timmar, under vilka våra roddare, överväldigade
av utmattning, emellanåt gick iland för att vila ut. Vid ett av dessa
tillfällen fann vi på en ungefär tio till femton famnar [ca. 18-27 m,
ö.a.] hög klippa ägg, snäckor,  och tvättsvampar, vita som snö och
mycket skörare än vanliga tvättsvampar. Klipporna i vattennivå var
övertäckta av Buccinum glaciale [art i familjen valthornssnäckor, ö.a.],
en  snäcka  lite  större  än  en  hasselnöt,  och  vattnet  var  fullt  av  en
häpnadsväckande vegetation.  Jag tror  att  de  vanligaste  var  Fucus
vesiculosus, Inflatus, aculeatus [blåstång och kelp, ö.a.].

Det vackra och stilla vädret var till stor glädje för oss; minsta
vind  orsakar  i  detta  område  mycket  stora  vågor,  och  Mageröns
stränder, som vi hade på vår högra sida, är mestadels otillgängliga.
Likväl var havet ganska upprört, och vi vaggades oupphörligen, på
ett sätt som gjorde att vi, efter att ha hållit oss vakna hela föregående
natt  för  att  betrakta  uppdykande  sevärdheter,  inte  kunde  motstå
sömnens omfamning. Plötsligt slog en våg mot båten, forsade över
våra  huvuden  och  fick  oss  att  vakna  till  ordentligt.  Roddarna
berättade då i något förvirrade ordalag för oss, att vi under vår långa
sömn hade passerat flera uddar och nu senast en liten havsvik, på
vars stränder det låg några fiskarhyddor, samt en klippspets, ganska
lik Nordkap; den syntes fortfarande i sydost. Det var mellan klockan
fem och sex på kvällen, och vinden hade ändrat riktning i vår favör.
Det såg ut som om kusten drog sig tillbaks i öster och tillät en friare
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utsikt över havet på den sidan. En stund innan midnatt skönjde vi
slutligen denna beryktade udde57, vars klippor föreföll vara ungefär
jämnhöga, för att sedan avslutas i ett lodrätt stup. Vi satte först kurs
mot denna punkt; men efter att ha funnit den fullständigt olandbar
och havet blev mer och mer upprört, blev vi tvungna att vika av åt
höger för att styra in i en liten vik belägen lite söderut. 

XLVI. Nordkap i midnattssol. 18-19 juli. 

Det var under denna förbisegling Nordkap visade upp sig i all
sin storhet, såsom jag försökt avbilda den. I den stund jag tecknade
föreföll  de  närmaste  klippblocken  mycket  högre  än  de  vid  själva
udden,  och helheten gav ett  mer måleriskt  intryck än från någon
annan  plats.  Havet,  som  slog  mot  denna  orubbliga  vägg,  vilken
trotsat  dess  vrede  sedan världens  begynnelse,  dånade  medan det
bildade en rand av vitnande skum. Midnattssolen lyste upp detta
skådespel, lika vackert som skrämmande, och skuggan som skymde
västsidan av klipporna gav dem ett hemskt utseende. Jag kunde inte
bedöma höjden av klipporna; allt  är väldigt här,  och inga vanliga

57 [Denna fotnot har av utrymmesskäl flyttats till slutet av detta kapitel, ö.a.]

https://digitaltmuseum.no/011041096697/nordkapp-i-midnattssol-grafikk/media?slide=0
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referenspunkter  finns  att  tillgå.  Jag  gjorde  flera  teckningar  av
Nordkap, trots båtens krängningar, men vi tvingades till slut gå in i
en vik, det enda skydd som bjöds oss i denna farliga omgivning. 

XLVII. Grotta nära Nordkap. 

När vi stigit iland och styrt våra steg mot väst, upptäckte vi av
en slump en grotta bildad av stenblock, vars yta hade blivit polerad
av vågorna. På några ojämnheter inne i grottan tog vi plats som på
bänkar,  en  nedfallen  sten  tjänade  oss  som bord,  och  en  källa  av
sötvatten  rann  över  våra  fötter.  Förutom  att  det  var  en  öppning
längst  in  genom  vilken  man  kunde  se  havet,  liknade  den  exakt
grottan i Aeneiden. 

. . . Scopulis pendentibus antrum,
Intus aquæ dulces, vivoque sedilia saxo. 

[I  Ingvar  Björkesons  översättning:  "...dold  under  hängande  klippor,  en
grotta; sötvatten finns där, säten av sten som ej människohänder danat",
ö.a.]

https://digitaltmuseum.no/011041096696/grotte-ved-nordkapp-grafikk/media?slide=0
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Vi hade tänt en brasa av några vedbitar som kastats upp på
stranden av vågorna; det fanns inte ett enda träd längs hela kusten,
och inga spår fanns efter mänsklig närvaro; en bergknalle på några
hundra  dubbelstegs  omkrets  [ett  dubbelsteg  är  ca.  1,5  m,  ö.a.],
omgiven av massiva höjder, är den enda tillgängliga platsen58. 

XLVIII. Vik och berg i anslutning till Nordkap. 

Vänd mot havet såg man från toppen av en kulle till höger ett
väldigt  berg,  sammanhängande  med  Kapudden  och  resande  sin
karga massa mot skyarna; till vänster en landtunga, täckt av lägre
klippor och eroderad av vågorna, vilken omsluter viken och endast
tillåter en glimt av havet. En av roddarna berättade att det låg en
kyrka där förr i tiden, men jag fick senare höra att den låg på samma
plats som de sista fiskarhyddorna. 

58 Den södra delen av ön, där Kjelvik ligger, hyste enligt Pontoppidan 50 till 60 
familjer. Herr Wahlenberg fann ett mycket mindre antal. Denne 
upptäcktsresande har identifierat många nya gräs- och mossarter. 

https://digitaltmuseum.no/011041096699/bukt-og-fjell-ved-nordkapp-grafikk/media?slide=0
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XLIX. Mageröns inre, i närheten av Nordkap. 

För  att  kunna  se  så  mycket  som  möjligt  av  öns  insida,
klättrade vi  nästan upp till  toppen av det  stora  berg  man ser  på
föregående bild; härifrån avbildade jag det märkligaste landskap jag
sett i hela mitt liv. Sjön som ses i förgrunden ligger på en höjd av
ungefär  femton famnar över havet  [ca.  27  m, ö.a.],  och det  ligger
ytterligare en på toppen av ett av bergen som gränsar till det första.
Utsikten avslutas av snötäckta bergstoppar. 

När  vi  omsider  noterade  att  sjön  började  bli  ganska  grov
bortom Kapudden, såg vi oss tvungna att skynda på vår avfärd för
att,  i  fall  det  blev  storm,  hitta  en  bekvämare  tillflyktsort.  I  detta
ögonblick fick oss de långvariga ansträngningar vi genomlidit för att
se några hidösa klippor nästan att skratta;  men med tanke på det
enorma avstånd som skiljde oss från den civiliserade världen, på de
vedermödor och än mer de svårigheter som väntade oss innan vi
kom dit, något som stämde oss till lite allvarligare eftertanke.

Vi övervann lyckligtvis vågorna, vilka tycktes samla sig vid
utfarten ur viken, och snart blev vinden svagare. En art av sjöfågel,

https://digitaltmuseum.no/011041096698/fra-mageroya-ved-nordkapp-grafikk/media?slide=0
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Alca  arctica [lunnefågel,  ö.a.],  visade sig ofta på vågtopparna nära
båten. En stor papegojnäbb, fullständigt oproportionerlig till den lilla
kroppen, gav dessa fåglar ett högst säreget utseende. De dök med en
extrem snabbhet, och vi lyckades inte skjuta en enda på vattnet, men
strax flög några förbi i luften, och vi dödade två eller tre som vi dock
inte lyckades få tag i på grund av sjögången. 

Då vinden avtagit gick vi på öppna havet mot Måsön, där vi
togs emot av herr Buck, ortens handelsman, med den gästfrihet som
kännetecknar norrmän,  och det  med en ynnest  som hade vi  varit
prinsar.  Det ska sägas att  vår tolk hade presenterat oss som höga
herrar, och effekten av detta är given nästan överallt. 

I en ödemark likt denna måste det vara angenämt att få träffa
invånare  från  den  civiliserade  världen,  och  resenärerna  är  så
sällsynta  att  de  knappast  har  anledning  att  känna sig  högfärdiga
över mottagandet de får. Emellertid finns det omsorger som kommer
från hjärtat,  och ett visat intresse skänker en större glädje än bara
hedersbetygelser, något vår värd bevisade för oss. 



152

L. Måsö. 19 juli.

Måsö är den nordligast belägna hamnen i norska Lappland.
Den är belägen på latitud 70°, 59', 54'', två norska och tre svenska mil
från Nordkap. En mycket vacker havsvik bildar denna hamn, och
fartyg kan ligga där i total säkerhet över vintern. Jag badade med
glädje här, trots att vattnet var mycket kallare än det i Altafjorden.
Från år 1765 till 1788 exporterades från Måsö 6349 skeppund torkad
och  saltad  fisk  [ca.  1080  ton,  ö.a.].  Där  finns  en  kyrka  och  en
marknadsplats. 

Mot kvällen gav vi oss av i mycket vackert väder och ankom
dagen därpå till Hammerfest, en annan havshamn, fem norska och
sju och en halv svenska mil från Måsö, belägen på latitud 70°, 39',
40''.  En bror till  den nyss omnämnde herr Buck hade etablerat sig
som handelsman på platsen, och mottagandet han gav oss var inte
mindre gott än det vi fick på Måsö. 

https://digitaltmuseum.no/011041096695/masoy-grafikk/media?slide=0
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Vi köpte här några sjöfåglar, såsom Alca alle, AIca arctica, Alca
pica,  Anas  mollissima,  etc.  [alkekung,  lunnefågel,  tordmule,  ejder,
ö.a.].

Alla hus hade sina egna små välskötta köksträdgårdar, men
där växte inget annat än potatis, bruna kålsorter och vinbär.

Efter att ha lämnat Hammerfest återkom vi snart till de platser
vi tidigare passerat, och på kvällen av femte dagen efter vår avresa
från Alta, återvände vi. Den glädje våra värdar gav prov på när de
såg  oss  komma  antydde  hur  riskfylld  vår  färd  varit.  Men,  med
undantag för en enda händelse vid passagen av Hvalefjord,  hade
försynen skonat oss från minsta tillstymmelse av fara. 

Vårt  första  bekymmer  var  nu  att  städsla  bärare  för  vår
packning.  Efter  att  ha fastslagit  avresan till  femte dagen efter  vår
ankomst, sände vi en same till Kautokeino, där man hade lovat oss
att sända båtar till  utloppet av bäcken Goidnesjohka. Under dessa
dagar av återhämtning gjorde jag flera promenader för att beskåda
landskapet,  och amtmannen herr  de Sommerfelt  tog med mig till
Altagård, hans tjänstebostad jag tidigare nämnt. 

Det var världens vackraste dag. Sluttningarna var täckta av
Linnaea borealis [linnea, ö.a.], en förtjusande liten blomma som fyllde
luften av en utsökt doft. Blotta åsynen av denna blomma påminner
om den berömde man vars namn den bär. Jag träffade denne store
man i min tidiga ungdom, och minnet av honom kommer aldrig att
utplånas.  En dag hade han bjudit in några unga studenter till  sitt
lantställe  nära  Uppsala,  för  att  de  i  lugn  och  ro  skulle  kunna
botanisera där. Jag hade lyckan att vara en i gruppen. Vi fann honom
mitt på en vacker äng, iklädd en grön sidenmorgonrock, bärande en
sammetsmössa  i  stället  för  peruken.  Liggande  på  marken  med
handen utsträckt  på gräset  bad han mig att  komma närmare  och
frågade: "Hur många olika växter tror du jag täcker med min hand?".
Jag gissade på en siffra. Han hittade betydligt fler och tillade, efter
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att  ha namngivit  dem:  "Med tanke på  det,  min  vän,  föreställ  dig
vilket antal växter som finns på jordens yta, och hur storartat det
väsen som skapade dem måste vara". När jag drar mig till minnes
hans milda blick, återspeglande hans själsliga lugn, ljudet av hans
röst som uppmuntrade dessa barn som var blyga i åsynen av en stor
man, känner jag mina ögon fuktas av ljuva tårar, och trots att mer än
trettio år förflutit sedan dess, kan jag fortfarande se framför mig den
älskvärde Linné59.

59 Man förebrår Gustav III för att ha låtit sälja Linnés samlingar till en engelsman; 
det måste tilläggas att denne prins, efter att ha informerats om köpet av sin 
kanslirådspresident greve Creutz, skickade en kurir till Göteborg för att häva 
köpet, men han kom för sent. Dessa samlingar är värdefulla för att förstå 
beskrivningarna Linné gjort i sitt system, efter samma individuella exemplar de
är baserade på.
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LI. Altagård. 

Bostaden  [amtmannens  tjänstebostad,  ö.a.]  är  belägen  på
stranden vid havet, av vilket man inte ser mer än en vik omsluten av
en  räcka  av  berg.  Mitt  emot  huset  urskiljde  man  spåren  av  ett
vattenfall  som  inte  förde  något  vatten  för  tillfället,  men  man
försäkrade mig att detta inträffade mycket sällan, och jag tror mig
inte ha utelämnat något av verkligheten då jag avbildat det som det
ser ut under huvuddelen av året. Jag ska samtidigt påpeka att det är
enda  gången  i  hela  detta  bokverk  jag  tagit  mig  den  friheten.
Förgrunden utgjordes  av en  skog av ganska välväxta  björkar och
tallar. Huset gav ett vemodigt och öde intryck, och vi gjorde rätt i att
inte  uppehålla  oss länge där.  Det  finns minnen som varken tiden
eller skingrandet kan sudda bort helt. 

https://digitaltmuseum.no/011041096701/altagard-grafikk/media?slide=0
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LII. Altaälven nära dess utlopp. 

Ett  stycke  bort  från  ligger  Altaälvens  mynning.  Innan dess
flöde rinner ut i havet blir den betydligt bredare och omfamnar ett
antal små öar, vars varierande former, tillsammans med vattnet som
åtskiljer dem och en kedja av dystra bergstoppar i fjärran, bildar en
ganska pittoresk helhet. Jag tecknade detta landskap från toppen av
en kulle,  vars lutning var mycket brant mot älven; sanden rasade
ned  för  den  till  stranden  med  ett  visst  oväsen,  utan  annan  yttre
påverkan än en mycket svag vind, och ibland bara av sin egen tyngd.

Innan vi lämnade denna trakt gjorde jag en utflykt för att bese
bosättningen Talvik tillsammans med amtmannen, som tog mig med
dit i sin slup. Herr A** hade varit där dagen innan. 

https://digitaltmuseum.no/011041096700/munningen-av-altaelva-grafikk/media?slide=0
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LIII. Talviks havshamn. Samemarknad. 22 juli.

Talvik  är  beläget  ungefär  en  halv  norsk  mil  från  Alta,  på
västsidan av Altafjorden, på stranden till en liten vik som bildar en
mycket  ändamålsenlig  hamn.  Där  finns  en  kyrka,  och  vid  denna
tidpunkt hölls en marknad där, vilket är det tillfälle då amtmannen
skipar rättvisa bland samerna, då de är samlade för att debitera sina
handelsvaror. 

Berg,  kaotiskt  staplade  på  varandra  med  topparna  gömda
bland molnen; ett vackert vattenfall som faller från bergens höjder
och sen blir till en å som, likt ett Nilen i miniatyr, bildar ett delta
innan den rinner ut i havet; ett oräkneligt antal båtar i bukten; dessa
saker bidrog till att skapa ett iögonfallande landskap, som dessutom
livades upp av de över fyrahundra samer som vimlade på stranden. 

Över  ån  fanns  en  liten  gångbro,  inte  bredare  än  en  enda
planka, likväl var detta något nytt för oss. 

https://digitaltmuseum.no/011041096702/samemarked-i-talvik-grafikk/media?slide=0
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Till  denna marknad kommer samerna för att  göra upp sina
affärer med handelsmännen; tillståndet de försattes i av det brännvin
som inmundigades i kopiösa mängder gjorde dem föga kapabla att
vaka över sina affärsintressen. Det påstås att på denna marknad ofta
frukterna av ett  helt  års  arbete går till  spillo;  ett  rättvist  straff  för
deras omåttlighet och råhet. 

Här följer några ord om handelns historia i norska Lappland, något
som beskrivs mer detaljerat i herr Pontoppidans verk. 

År 1702 överlät Danmarks krona denna handel till ett kompani av
tolv  eller  sexton  handelsmän  från  Bergen,  en  stad  i  Norge,  med
exklusiv rätt. Efter att ha åtnjutit denna rättighet i tolv år hävdade
kompaniet  att  man  gjort  förluster,  och  invånarna  blev  ruinerade;
deras  skuld  uppgick  år  1724  till  61.348  danska  riksdaler.  Då
kompaniet  vägrade  att  förlänga  kontraktet,  gav  en  förordning  år
1715  full  frihet  åt  borgare  i  Trondheim,  Bergen  och
kustbosättningarna att bedriva handel i Lappland. Under de tretton
år förordningen var i kraft, förbättrades situationen så till den grad
att  de  i  slutet  av  perioden  endast  hade  3500  riksdaler  i  skulder,
fördelat på 1100 samefamiljer och 1000 nybyggare. Olyckligtvis fick
tre köpmän från Köpenhamn, Jacob Severin, Oluf Blach och Rasmus
Sternberg,  förtroendet  att  1728  erhålla  ett  kungligt  privilegium,
genom vilket de åtnjöt ett för landet förödande monopol till  1741.
Invånarna hade då dragit på sig 40.000 riksdaler i nya skulder, och
kompaniet  påstod  sig  ändå  ha  gjort  förluster.  Handeln  bedrevs
sedan för kronans räkning; landet blev ännu fattigare,  och kronan
förlorade  på  fem  år  22.579  riksdaler.  År  1746  åtog  sig  Islands
kompani  handeln  på  25  år,  men man frånträdde  avtalet  efter  sju
goda och sex dåliga år.  Det anses att man gått med vinst  om allt
verkligen  tagits  med  i  räkenskaperna,  trots  de  förluster  som
kompaniet uppgav sig ha gjort; helt säkert är dock att befolkningen
föll ned i djupaste misär. Då lät regeringen auktionera ut rätten till
handeln  i  Finnmark,  men eftersom ingen visade intresse,  bedrevs
handeln  åter  i  kronans  namn  till  1764.  Det  Allmänna
Handelskompaniet, Det Allmindelige Handelscompagnie, erhöll 1765 en
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ensamrätt på 20 år, med början påföljande år, till en kostnad av 7000
riksdaler per år till  kronan, en lika stor summa för vilken samma
kompani  beviljats  resetrafiken  till  Grönland  och  försörjningen  av
missionsstationerna vid Straat David [Davids sund mellan Grönland
och Baffinön i Kanada, ö.a.].  Den nyssnämnde Oluf Blach deltog i
företaget  och  blev  utnämnd  till  dess  direktör.  År  1773  begärde
kompaniet att bli befriade från avtalet, och kronan tog än en gång på
sig ansvaret. Under denna period genomfördes många förändringar,
och man gjorde upprepade försök att förbättra befolkningens villkor,
men det var förgäves, och deras armod ökade för varje dag. 

1787  förklarades  under  greve  von  Bernstorffs60 ministär
slutligen handeln i Finnmark för fri,  och sen den stunden har allt
förändrats. Samerna har betalat av huvuddelen av sina skulder, och
vore det inte för deras hejdlösa begär till brännvinet, fanns skäl att
tro  att  de  snart  skulle  ha  samlat  på  sig  rikedomar.  Det  är  andra
gången man i detta land visar den stora nyttan av frihandeln, och
man tillskriver herr Colbjörnsen61 äran för att ha gjort detta faktum
allmänt bekant.

Norska Lappland består av 1260 norska kvadratmil, varav 200
är  land  och  1060  havsvikar,  sjöar  eller  älvar.  Det  finns  tio
handelsstationer,  nämligen  Kjelvik,  Måsøy,  Hasvik,  Loppa,
Hammerfest, Alta (till vilken Talvik hör), Vardø, Vadsø, Kjøllefjord
och  Tana.  Vissa  år  har  dessa  företag  exporterat  mer  än  150.000
lispund torkad och saltad fisk [ca. 1275 ton, ö.a.]. 1788, det sista året
kronan  stod  för  handeln,  uppgick  summan  av  det  exporterade
värdet  till  42.376  danska  riksdaler  och  76  skilling,  och  det
importerade till 21.591 riksdaler och 73 skilling, något som visar på
en  betydande  vinst,  men  som  åts  upp  helt  av  extraordinära  och
oförutsedda utgifter. 

Under vår återfärd mot Alta började vi omsider planera resan
som låg framför oss för att komma tillbaks till  Torneå, en resa på

60 [Andreas Peter Bernstorff, dansk statsman och utrikesminister, ö.a.]
61 [Christian Colbjörnsen, dansk-norsk politiker och ämbetsman, juridisk 

rådgivare åt regeringen, ö.a.]
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ungefär 78 svenska mil, eller 546 engelska dito. Vi hade funnit män
till att bära vår packning, och båtar väntade oss på älven, en kvarts
mil från Alta. Den 24 juli, klockan fyra på eftermiddagen, gav vi oss
av efter att ha tagit farväl av herr Norager och hans maka, som hade
överväldigat oss med artighet. Amtmannen blev kvar i Talvik, där vi
med stor sorg lämnade honom. När vi begett oss iväg längs en liten
stig,  vände  vi  oss  än  en  gång  om  mot  norr  för  att  betrakta  det
ohyggliga  hav  som  behandlat  oss  så  väl  under  var  färd  mot
Nordkap. Väl framme vid älven steg vi ombord och for åter upp för
den  så  långt  det  var  möjligt.  Älvsträndernas  utomordentliga
skönhet, de silvriga vågornas mjuka böljande över sandbottnen och
speglande av skogsdungarnas rika grönska; fåglarnas livliga sång;
allt svor sig samman för att  få oss att  glömma att vi skulle ta oss
igenom  vidsträckta  ödemarker.  Men  stränderna  blev  gradvis
brantare, och slutligen fann vi oss helt omgivna av berg. 

LIV. Passage mellan bergen i Altaälven. 25 juli.

Man kunde inte undgå att uppfyllas av en känsla av skräck
vid åsynen av de enorma klippor som reste sig nästan lodrätt mot

https://digitaltmuseum.no/011041096703/smal-passasje-i-altaelva-grafikk/media?slide=0
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toppen på bägge sidor om älven; ofta såg de ut att hänga över våra
huvuden och hota att begrava oss i sina ruiner; samtidigt som det
spegelblanka vattnet reflekterade deras skrämmande former, liksom
himlavalvet,  och  gav  intrycket  av  en  bottenlös  avgrund.  Våra
båtkarlar fick syn på en björn som, efter att ha släckt törsten i älven,
lufsade på stranden; de försökte påkalla vår uppmärksamhet, men
innan vi fattade vad de ville säga hade björnen, skrämd av åsynen av
vår båt, rusat utom synhåll in i buskagen. På detta vis nekade oss
ödet oupphörligen nöjet av liknande händelser. 

Vi gick iland i närheten och tillbringade natten där under bar
himmel.  Medan de andra sov,  betraktade jag de majestätiska ting
som omgav oss, samtidigt som jag lyssnade till den hyperboreiska
näktergalens melankoliska sång. En räv kom för att släcka sin törst i
älven, sedan lekte han tyst på stranden. Jag var inte på humör att
tillfoga något annat levande väsen skada, och då denna räv hade den
sedvanliga färgteckningen, lämnade jag honom i fred att roa sig, och
jag blev väl kompenserad för min barmhärtighet genom nöjet av att
se hans mycket komiska hopp och skutt, uppenbarligen orsakade av
knottens bett, av vilka det fanns i överflöd. 

Vår färd under påföljande dag var ovanligt rik på bildsköna
vyer; bergen blev högre och högre, och det var en ständigt växlande
följd av sevärdheter, den ena mer iögonfallande än den andra. 
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LV. Altaälven, vattenfallet i Pursilorunka. 26 juli.

Vattenfallet  som kallas Pursilorunka ligger ungefär fyra mil
från Alta; höjden föreföll vara på 60 till 70 famnar [ca. 107-125 m,
ö.a.]. Dess vatten faller från toppen av en klippvägg som påminner
om ett  gammalt  slotts  murar.  Eftersom älvens  lopp utgör en mer
eller  mindre  en  rät  linje,  hade jag  redan på långt  håll  sett  denna
remarkabla klippa, och tecknat av den två gånger utan att missta mig
på dess fallhöjd. Eftersom våra båtkarlar var utmattade, drog vi upp
båtarna  på  land  och  avnjöt  vår  kvällsmat  på  stranden  mittemot
vattenfallet. 

https://digitaltmuseum.no/011041096704/altaelva-og-pursilorunka-grafikk/media?slide=0
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LVI. Vattenfallet i Vähännivanronka. 

Efter  att  ha  kommit  ytterligare  en  halvmil,  slogs  vi  av  det
vackraste skådespel vi sett under hela resan. Högt uppifrån ett berg,
vars  topp  var  dold  bland  molnen,  störtade  en  bäck  kallad
Vähännivanronka. Till en början såg det ut som en lätt dimma eller
rökvirvel  längs  bergsflanken;  snart  kunde  man  tydligare  urskilja
vattenfallet,  som delade upp sig i  flera förgreningar för att  sedan
falla  lodrätt  60  till  70  famnar  [ca.  107-125  m,  ö.a.]  en  bit  ut  från
klippan,  som  troligen  hade  gröpts  ur  av  forsens  kraft  under
snösmältningen.  Ett  stycke  från  stället  där  vattnet  störtar  ut  från
klippan,  upplöses  det  i  ett  regn  och  återförenas  igen  med jämna

https://digitaltmuseum.no/011041096706/vahannivanronka-grafikk/media?slide=0
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mellanrum på grund av luftmotståndet, i en form påminnande om
en plogbill. När vattnet slutligen återförenas vid klippans fot, rinner
det nedåt i etapper för att till sist rinna ut i älven. Vad som bidrar till
charmen hos denna plats är att detta vatten på inget vis står efter de
mest berömda brunnarnas i fråga om friskhet och renhet. 

LVII. Vattenfallet i Vähännivanronka från nära håll. 

När  man  kommer  nära  vattenfallet  kan  man  bara  se  dess
nedre del, vars skönhet blir än mer slående när man ser detaljerna.
Några buskar pryder här och var denna enorma klippa, vars nästan
symmetriska  urgröpningar  påminner  om  ett  väldigt  valv,  och
avståndet mellan vattenfallet och klippväggen är på två till tre fot.
Två vackra växter som frodades mellan stenarna vid vattenfallets fot
förtjänar att omnämnas i det landskap de så förskönade. Dessa var

https://digitaltmuseum.no/011041096705/vahannivanronka-pa-naert-hold-grafikk/media?slide=0
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Angelica  archangelica och  Lythrum  salicaria [kvanne  och
fackelblomster, ö.a.]. Det var med stor sorg vi till slut lämnade denna
förtjusande plats, som få dödliga någonsin varit nära, och som var
okänd även för våra vägvisare. Inte heller de kände namnen på vad
de hade uppmärksammat oss på, annat än genom kunskapen om
bäckens lopp högt uppe i bergen. 

LVIII. Vattenfallet i Jotkaälven, nära Altaälven.

Efter forsarna vid Vähännivanronka krävdes storslagna saker
för att göra intryck på oss; ändå blev vi en halvmil bort angenämt
överraskade av att se två vackra vattenfall, ungefär hundra famnar
höga [ca. 180 m, ö.a.], mittemot varandra på varsin sida om älven.
Eftersom  det  inte  fanns  någon  plats,  inte  heller  på  vattnet,  från
vilken jag kunde se helheten för att göra en bild, ritade jag av dem
separat.  Men  för  att  inte  upprepa  likartade  motiv,  tecknade  jag
endast av det i Jotkaälven, på vår högra sida, och som var det mest
iögonfallande. Det andra vattenfallet kommer från samma bergssjö
varifrån bäcken Goidnesjohka får sitt  vatten, men från dess andra
sida. 

https://digitaltmuseum.no/011041096707/jotkaelva-ved-altaelva-grafikk/media?slide=0
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Som jag tidigare nämnt hade vi redan beslutat att följa älven
så långt möjligt,  och hittills  hade vi inte stött på andra hinder än
några smärre forsar. Men det fanns en, där, antingen på grund av
skuggornas  verkan,  klippornas  form  eller  deras  sprickors
utbredning, vattenytan framför båten tycktes luta. Vågorna som kom
i  motsatt  riktning  såg  ut  att  gå  uppåt  i  stället  för  nedåt,  och  jag
försökte förgäves utröna orsaken till denna synvilla, något som hade
varit av intresse för en tecknare. 

Älven  var  fortfarande  inklämd  mellan  två  bergväggar,
uppskattningsvis 100 till 150 famnar höga [ca. 180-267 m, ö.a.], och
ofta  upp  emot  det  dubbla;  landskapets  karaktär  blev  gradvis
dystrare och mer skrämmande. 

LIX. Fors i Altaälven. 

Inte  långt  från  de  två  nyss  nämnda  vattenfallen  ligger  en
oövervinnerlig  fors  som  vi  kallade  Non  plus  ultra  [latin,  ungefär
"oöverträffad",  ö.a.]. På  älvens  vänstra  sida  syns  en  skrämmande
grotta i en helsvart klippa, på den högra sidan reser sig ett berg som

https://digitaltmuseum.no/011041096708/fossestryk-i-altaelva-grafikk/media?slide=0
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är av sand nästan till toppen, och vid vars fot själva forsen ligger62.
För att veta om detta hinder kunde övervinnas var det nödvändigt
att ta reda på om det fortsättningsvis fanns några hjälpmedel för att
motstå  strömdraget,  antingen  genom  att  staka  mot  botten,  eller
genom  att  dra  båten  med  rep.  Eftersom  älven  bildade  en  vinkel
ovanför fallet var vi tvungna att klättra ett stycke uppför sandberget
för att se bortom det; drivna av nyfikenhet tog vi oss upp utan att
tänka  på  svårigheten  att  komma  ned.  Jag  konstaterade  snart  att
älvbrinkarna enbart bestod av spetsiga klippblock, och att den smalt
hopträngda älven  var  för  djup för  att  kunna erbjuda  något  fäste.
Alltså skulle vi, även efter att ha passerat själva forsen, inte kunna
komma vidare utan uppenbar fara att dras med av strömmen. Efter
att ha sett tillräckligt ville jag påbörja nedstigningen, men det var
omöjligt  att  få  fäste  med  fötterna;  sanden  och  småstenen  som
lossnade föll ned i forsen, och när jag såg avgrunden drabbades jag
av en slags svindel, något som är mycket farligt i  situationer som
denna.  Lyckligtvis  höll  jag  mig  fortfarande  fast  i  grenarna  av  en
björk som växte i sanden, ett osäkert stöd som jag inte vågade förlita
mig på. Jag bad då herr A**, som inte kommit riktigt lika långt, att
försöka  gå  ner  en  bit  och  kasta  en  av  bogseringslinorna  till  mig;
under  tiden  ropade  jag  på  båtkarlarna,  men  vattenfallets  dån
hindrade dem från att höra mig. En av dem, som av en slump gått
emot oss, blev varse min prekära belägenhet och kom till min hjälp
genom  att  för  hand  gräva  hål  i  marken,  i  vilka  han  sedan  satte
fötterna.  När  han  väl  hade  nått  mig  placerade  han  mina  fötter  i
hålen, och vi kunde helskinnade nå stranden. Efter att ha tagit en av
båtarna satte jag igång att teckna vattenfallen, varav ett kan ses på
plansch L [troligen avses här någon av pl. LV-LVIII, ö.a.]. Herr A**,
som ännu inte givit upp hoppet att fara uppför älven, tog den andra
båten,  och  några  båtkarlar  gick  över  de  nedfallna  stenblock  som
täckte älvstranden och gav sig i kast med att dra båten i linor, men
vattnets våldsamma kraft gjorde alla deras ansträngningar förgäves,
och de var till vår stora förtret tvungna att ge upp företaget. Vårt mål
var att hitta en möjlig väg att korsa bergskedjan med båt, något som
hade varit till stor nytta för handeln i Lappland. 

62 [Denna fors var troligen belägen mycket nära platsen för dagens Alta kraftverk,
ö.a.]
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Slutligen var vi tvungna att överge båtarna här, för att till fots
vandra vidare till den plats där vi kunde få tag på andra. Av kartan
att döma såg denna vandring ut att vara på ungefär två mil, och vi
gav oss av klockan två på eftermiddagen. Till en början behövde vi
ta oss upp för väldiga höjder, så branta att man knappt kunde hålla
sig kvar, trots att man använde både händer och fötter. Samerna som
bar  packning,  även  lätt  sådan,  saktade  ner  marschen  trots  stora
ansträngningar och deras extrema härdighet. Äntligen ankomna till
toppen blev det mindre ansträngande, men där gav å andra sidan en
iskall vind och ett ihållande regn oss mycket obehag. Våra vägvisare,
som ansåg sig mycket säkra på vägen, höll för mycket till höger, så
att vi på så vis efter nästan sex timmars vandring inte längre visste
var  vi  var.  Vi  tog  då  till  vänster,  och  vid  midnatt  upptäckte  vi
spetsen av den klippa som som syns på plansch XXXIII  [troligen
avses här egentligen pl. XXXV, ö.a.]. Vi hade gått en och en halv mil
för  långt  söderut,  så  vi  var  tvungna  att  vända  om  för  att  hitta
vattenfallet  i  Goidnesjohka,  där  båtarna  från  Kautokeino  skulle
invänta oss.  Vinden och kylan hade tilltagit  ordentligt,  och regnet
hade övergått i snö på bergshöjderna. Vi hade vandrat i tio timmar,
bärarna började tappa modet, och det fanns ingen möjlighet till vila
eftersom marken var täckt av en tjock och vattenfylld mossa. Med
hjälp av lite brännvin gav vi dem modet åter och fick dem att återta
vandringen. Vid femtiden på morgonen började våra krafter svika
oss, och våra vägvisare tvistade om de skulle fortsätta framåt eller gå
tillbaks. Eftersom herr A** och jag hade lett vägen med hjälp av karta
och kompass var vi säkra på att inte ha tappat bort oss, men alla
andra hävdade motsatsen,  och gruppen började upplösas,  där var
och  en  följde  sin  egen  vilja.  För  egen  del  gick  jag  ensam  vidare
österut,  där  jag  var  säker  på  att  komma  till  älven.  Ungefär  vid
sextiden  upptäckte  jag  slutligen  en  bäck  som  påminde  om
Goidnesjohka; efter att ha druckit av dess välsmakande vatten, vars
smak och friskhet jag genast kände igen, sköt jag några gevärsskott
för att återsamla gruppen. Efter att ha gått längs bäcken genom en
snårskog av björkar såg vi snart den höga toppen och vattenfallet
som ses på plansch XXXV. Vi uppgav då ett glädjeskrik och gick ned
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till  stranden.  Herr  A**,  som  klarat  av  vandringens  vedermödor
mycket bra, lade sig på sanden med en sten som huvudkudde och
somnade, trots att han var exponerad för det oupphörliga regnandet.
Jag å min sida reste vårt tält och tände en värmande brasa för att
kunna torka oss och tillreda varm choklad, och väckte sedan något
motvilligt herr A**, som åtnjöt en ljuv men på grund av kylan och
fukten troligen farlig sömn. Vi somnade alla snart, trots att vi var
våta. När vi mot kvällningen vaknade upp ville vi försöka återuppta
vandringen, men vi kunde knappt röra oss och våra knän förblev
böjda  i  samma  läge  som  under  sömnen.  Detta  var  inte  särskilt
överraskande då vi hade gått minst sex svenska mil på arton timmar,
och medan samerna vilade sig, ofta gått på jakt efter pipare. 

Efter att ha ätit lite kom Alta-samerna till oss och bad om sin
löning,  och  sade  sig  vilja  återvända  hem.  Vi  bad  dem  stanna
ytterligare en dag för att avvakta om inte båtarna dök upp, men de
vägrade alla  utom två,  som inte  ville  lämna oss  i  sticket.  För  att
komma till Kautokeino behövde vi ta oss tio mil fågelvägen genom
en bergig ödemark, och det var mycket osäkert om passagen ens var
möjlig. Båtarna skulle ha anlänt redan dagen innan, och vi befann
oss i en mycket svårare situation än den på ön Kenttäsaari, men nu
var vi  desto mer härdade och erfarna i  att  övervinna svårigheter.
Under väntan promenerade vi på älvstranden för att sträcka lite på
benen. 

Mot midnatt bad herr A** den ena av våra två trogna samer
att gå och plocka  Angelica [kvanne, ö.a.] i närheten av vattenfallet;
knappt  hade  han  klättrat  upp  för  berget,  kom  han  springande
tillbaks i full fart för att meddela att han sett två båtar komma. Det
var våra båtar,  och så snart vi hade betalat våra samer gav vi oss
omedelbart  av.  Denna  etapp  var  mycket  lyckosam,  vi  hade  en
ganska frisk  och gynnsam vind;  några avhuggna ungbjörkar med
löven kvar fick ersätta master och segel.  Trots motström och flera
forsar  att  gå  upp  för,  ankom  vi  till  Kautokeino  före  kvällningen
följande dag, den 28 juli. 
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Här återsåg vi skolmästaren igen, som hade svurit att varken
han eller någon av hans ättlingar skulle, om de följde hans råd, företa
sig att bära bördor över bergen. Vi vilade en dag, och när vi hittat
karlar för transporten av bagaget fortsatte vi vår resa. De mindre åar
vi passerat  under färden efter att  ha lämnat Muonio älv förde nu
inget  vatten,  och  vi  var  tvungna  att  gå  nio  mil  till  fots  genom
ödemarken för att ta oss till Enontekis. Första dagen gjorde vi fyra
mil  och  tillbringade  natten  nära  den  sten  som  markerar  gränsen
mellan Sverige och Norge. På den syns namnen Adolf Fredrik, kung
av Sverige, och Fredrik V, kung av Danmark. Denna sten hade rests
1751 i enlighet med fördraget mellan de bägge rikena. 

Eftersom vi anlände till platsen först långt in på natten, gav vi
oss inte av förrän vid middagstid följande dag. Då ingen av våra
vägvisare hade gjort  denna resa på sommaren var  vi  tvungna att
noggrant  kolla  den  väg  de  utpekade  med  hjälp  av  karta  och
kompass. Landskapet är mestadels flackt, men här och var reser sig
enstaka,  ganska  höga  berg.  Ibland  måste  vi  korsa  vidsträckta
sankmarker, något som hade varit omöjligt utan den stora torka som
rådde detta år; ibland var marken täckt av renlav, något som gjorde
vandringen mer behaglig. Dessa vidsträckta slätter saknar oftast helt
träd,  och  finns  där  några  är  det  enstaka,  mycket  magra  björkar.
Antingen var det för att källorna var okända för våra vägvisare, eller
för att det inte fanns några, så led vi denna dag av törst. En bäck vi
hittade var så sumpig att vi inte kunde släcka törsten i den; åsynen
av en sjö gladde oss först, men jag upptäckte snabbt att vattnet var
fullt av ägg från grodor eller något annat djur, och att äggen var så
genomskinliga att de inte syntes i vattnet. Herr A** ville provdricka
vattnet,  men inte heller han kunde svälja det.  Efter att  ha hällt en
skvätt på renlaven såg vi en mängd små romkorn, av en ärtas storlek
och  gnistrande  som  diamanter.  Eftersom  vi  inte  kände  till
egenskaperna hos denna rom fick vi överge hoppet om att kunna
släcka  törsten.  Lyckligtvis  fann  vi  kort  därefter  en  myr  helt
översållad av Rubus chamaemorus, hjortron, ett ganska uppfriskande
bär. 
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Ju längre vi kom, desto torrare blev terrängen, och efter att ha
vandrat  nästan fyra  mil  tappade samerna modet  och ville inte  gå
längre. Eftersom det varken fanns vatten eller träd, och kartan visade
att vi snart skulle stöta på Muonio älv, eller en av de bäckar som
rinner ut  i  den,  bemödade vi  oss att  uppmuntra dem, något som
också lyckades med det sedvanliga hjälpmedlet brännvin, av vilket
vi fortfarande hade tillräckligt för ett eller två sådana tillfällen. Kort
därefter hittade vi en kulle som var av tillräcklig höjd för att vi skulle
kunna utforska omgivningarna från dess topp. Vi tyckte oss i fjärran
kunna urskilja ett kyrktorn, vilket borde vara det i Enontekis, men
det kunde lika gärna ha varit ett träd, och då solen hade gått i moln
blev det omöjligt att  återfinna det objekt som glatt oss så mycket.
Men då denna punkt verkade överensstämma med vad kartan och
kompassen indikerade, styrde vi våra steg i den riktningen. Några
stigar vi upptäckte i mossan väckte till en början våra livsandar till
liv, men snart märkte vi att de bildats av vildrenarnas spår, och att
de gick förlorade i myrarna. Klockan ett eller två på natten fann vi
till sist ån63, men eftersom endast andra stranden hade träd, vadade
vi över den. När vi slutligen hade tänt en stor eld för att torka våra
kläder, vilka blivit dyngsura vid passagen, och ätit lite mat, lade vi
oss att sova direkt på marken utan att ta oss tid att resa tältet. 

Vår sömn var så mycket njutbarare nu när solen inte längre
sken  mitt  i  natten,  och  tjocka  moln  förmörkade  skymningsljuset,
vilket ännu inte försvann under solens korta frånvaro. Efter att ha
sett  denna himlakropp i  tre  eller  fyra  veckor i  sträck  var  ögonen
uttröttade av dess  sken,  som även under sömnen tränger igenom
ögonlocken, och mörkret var nu en njutning, svår att förstå för den
som inte upplevt detta. 

Dagen därpå fortsatte vi vandringen, osäkra på om vi skulle
behöva irra omkring ytterligare en tid i denna vildmark; men knappt
hade vi tillryggalagt en mil, så uppenbarade sig kyrkan i Enontekis
för oss när vi klev ut ur en liten björkskog. Man kan lätt föreställa sig
att vi skyndade på våra steg för att komma fram till platsen där våra

63 Efter det att kartan publicerats fick jag veta av kyrkoherden i Enontekis att 
denna å heter Jetajoki. 
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vedermödor skulle upphöra, för därifrån kan man utan avbrott fara
utför  älvarna  hela  vägen  till  Torneå.  När  vi  ankom  hade
kyrkoherden herr Grape just avrest för att besöka några bosättningar
i  ytterkanten  av  församlingen.  Två  engelska  upptäcktsresande,
herrarna  Clarke  och  Cripps,  vilka  uppehållit  sig  femton  dagar  i
Enontekis på grund av sjukdom, hade också just givit sig av, och det
var inte förrän i Uleåborg vi fick nöjet att träffa dem.

LX. Enontekis kyrka i svenska Lappland. 1 augusti. 

Enontekis kyrka är belägen på latitud 68 grader, 39 minuter,
30 sekunder, longitud 40 grader [korrekt longitud är ca. 23 grader,
ö.a.], på Muonioälvens strand, mitt på en vacker slätt, genomskuren
av  några  sjöar  eller  älvar  som  syntes  långt  borta,  kantad  av  en
bergskedja med några toppar av den högsta sorten. Vi fann några
tallar här, ett träd vi inte hade sett i området mellan Skandernas fot
och Norra ishavets kuster. 

Jag  har  redan tidigare  omnämnt  allt  som är  beaktansvärt  i
dessa trakter på tal om de observationer herr Grape nyligen delgivit

https://digitaltmuseum.no/011041096709/enontekio-kirke-i-lappland-grafikk/media?slide=0
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Vetenskapsakademien.  Mot  kvällen  gav  vi  oss  av  i  båt  på
Muonioälven och återsåg snart de platser vi tidigare passerat.  Det
var ett sant nöje att färdas ned för de forsar vi med så stor möda
övervunnit, varav några hade varit omöjliga att ta sig upp för. Efter
att ha träffat våra vänner igen; i Kolari, där den sköna Christina ville
hjälpa oss att ro båten tills dess att vi hittade den av mannarna som
saknades; i  Kengis,  där man väntade oss med oro; i  Övertorneå, i
Torneå och slutligen i Uleåborg, där man återsåg oss med glädje efter
att  ha  börjat  frukta  att  vi  förgåtts  i  ödemarken,  avreste  vi  mot
Stockholm, dit vi återvände efter sex månaders bortavaro. 

I  stället  för  att  avsluta  med  eftertankar,  vilka  den
omdömesgille läsaren mycket väl är kapabel att lägga till själv, måste
jag be om överseende med en av gravörerna,  som aldrig tidigare
utövat denna konst innan han tog sig an detta verk, och som såg sig
tvungen därtill för att undvika en oförutsebar försening. Därtill ska
sägas  att  gravyrerna  är  exakt  kalkerade  av  de  enda  existerande
originalteckningarna, och genom att påminna läsaren om att denne
novis  till  gravör  är  densamme  som  resenären,  tecknaren  och
författaren, vågar jag hoppas att dessa ansträngningar sammantaget
gör smärre brister i detaljerna av verket mindre tungt vägande, och
att intresset som föga kända landområden kan väcka, därigenom kan
förmedlas en smula av den enkla beskrivning jag just gett. 

SLUT PÅ FJÄRDE OCH SISTA DELEN
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Fotnot utbruten från fjärde delen. 

Fotnot nr. 57:

Herr Rathke, en dansk upptäcktsresande, som efter oss rest från Nordkap, trodde
efter att ha sett herr Acerbis beskrivning att vi inte kommit längre än till Tuenaes
(se  Kiöbenhavnske  lærde  efterrettninger  för  aar  1802,  N:o  5);  och  jag  blir  inte
förvånad av det, särskilt med tanke på den halvcirkel av klippor som herr Acerbi
nämner, och som jag inte känner till. Men jag har med nöje funnit att detaljerna
som  herr  Rahtke  själv  ger  om  Nordkap  överensstämmer  med  mina  egna  vad
beträffar västra havsstranden, där jag har gjort mina teckningar. Knivskjærness,
som han anger som den nordligaste punkten (som var vår resas egentliga mål), är
densamma  som  framträder  längst  ut  på  plansch  XLVI,  och  vad  beträffar  det
väldiga berg som han säger tjänar som riktmärke för seglare, så syns dess västra
sida  på  plansch  XLVIII.  Herr  Wahlenberg,  en  ung  svensk  som  framgångsrikt
studerat medicin och naturhistoria, har efter herr Rathke gjort samma resa, och
stannade tre dagar i Nordkaps omgivningar, varefter han gått runt Magerön. Han
ger sitt erkännande åt exaktheten med vilken herr Rathke beskrivit platsen, och
vid jämförelse av mina gravyrer och en skiss han själv gjort från en mer avlägsen
punkt, kände han igen det verkliga Nordkap, och försäkrade mig att det inte rådde
minsta tvivel om saken; han gav mig också tillåtelse att citera hans vittnesmål. Det
återstår  för  mig  endast  att  klargöra  en  sista  sak,  och  det  är  herr  Rathkes
argumentation om avståndet från Havösund till  Nordkap, som herr Acerbi har
angivit till tre svenska mil. Detta sades oss av Havösunds invånare men bevisar
ingenting. Vi var i Havösund mellan klockan fyra och fem på morgonen; efter sju
timmar av motvind eller stiltje sade roddarna att vi kommit en norsk mil; då blev
vinden gynnsam, och efter att ha seglat utan avbrott anlände vi till Nordkap först
vid midnatt; något som bevisar ett avstånd på minst två norska mil, eller mer än
tre svenska mil. 
För övrigt är jag övertygad om att namnet Nordkap är giltigt för hela denna udde,
och att den högsta klippan, som från långt håll för sjöfarare förefaller att stå ensam,
gjort att de andra klipporna förblivit okända för dem. Den nordligaste punkten är
genom sitt  läge  den mest  intressanta,  och är  densamma som herr  Wahlenberg
markerat som själva Nordkapsudden. 


