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AVBILDANDE RESA TILL NORDKAP

TREDJE DELEN

Eftersom vi  just  kommit  in  i  Lappland,  är  det  hög  tid  att
bekanta oss med det extraordinära folk som bebor detta land, och låt
oss börja med att säga några ord om deras ursprung. Detta ämne har
avhandlats av så många författare27, och deras synpunkter har gått så
vitt isär, att inget annat återstår än att välja den som förefaller bäst
bevisad eller åtminstone mest trolig.

Samernas  tidiga  historia  är  höljd  i  dunkel.  Eftersom  vi
knappast kan tro att de, lika lite som deras renar, har sitt ursprung i
detta  område,  utanför  vilket  ingen  av  dem  kan  överleva  någon
längre tid, måste deras ursprung sökas på annat håll, och det finns
fog  för  att  anta  att  de  härstammar  från  samojederna.  Jag  skall
emellertid inte som bevis  framföra likheten mellan ordet  sabmelaš,
efter vilket samerna fått sitt namn, och samojed; det sistnämnda, som
kommer  från  ryskan,  används  inte  av  folket  det  betecknar;  det
betyder ungefär människoätare, och har troligen använts för dessa
vildar av misstag av någon upptäktsresande som sett dem äta rått
renkött,  och antagit  att  de livnärt  sig  på människokött28.  Uttalade
fysiska  likheter,  tämligen  överensstämmande  sedvänjor,  när  man
betänker de olika civilisationsgrader dessa två folk uppnått, på detta
grundar jag min åsikt, vilken även är Linnés dito. 

Man  skulle  behöva  behärska  bägge  språken  för  att  vara  i
stånd att undersöka eventuella likheter dem emellan. Herr Porthan
pekar  på  likheter  mellan  samiska  och  samojedernas  grannfolks

27 Tornaeus, Schefferus, Högström, Lindheim, Ihre, Linné, L'Evesque, Georgii, 
och slutligen Mr. Portham, professor vid Åbo Akademi, som omnämnts i första 
delen av denna bok.

28 Se Herr Porthans efterforskningar, införda i Kungliga Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien handlingar, Stockholm, fjärde avsnittet. 



82

språk, av vilket man skulle kunna dra slutsatsen att det måste finnas
likheter mellan samiska och samojedspråket29. 

Resande som observerat samojederna beskriver dem med en
kroppslängd  under  medel;  hård  och  senig  kropp,  av  bred  och
fyrkantig byggnad; platt ansikte; svarta ögon, vars öppning är smal
och utdragen; överkäkens ben mycket kraftigt och högt; munnen stor
med smala läppar;  öronen stora,  platta  och utdragna;  håret  svart;
hyn  brungul,  benen  korta,  men  lediga;  fötterna  mycket  små;  allt
detta stämmer perfekt in även på samerna. 

Vad beträffar sedvänjor finns det många som är gemensamma
för  de  två  folken;  nomadlivet;  renen  som  födokälla;  klädseln;
bostädernas  utformning,  sängarna;  seden  att  köpa  bruden  från
föräldrarna;  bruket  att  placera  båge,  pilar  och  andra  kära
tillhörigheter  bredvid  de  avlidna;  den  omåttliga  smaken  för
spritdrycker  och  tobak;  en  extrem  lättja  avbruten  av  stora
vedermödor, något de ibland tvingas till genom sitt levnadssätt och
det stränga klimatet. 

I allmänhet är min tro att utforskningen av språkens likheter
kan kasta mycket ljus över historien, och i vissa fall bevisa släktskap,
i andra fall forntida kontakter mellan folkslag, idag åtskilda av stora
avstånd och ovetande om varandras existens. Men, när det handlar
om att  utröna  olika  folks  ursprung,  om man  å  ena  sidan  endast
finner  sådana  överensstämmelser,  å  andra  sidan  fysiska  likheter,
såsom gemensamma utmärkande drag, samma kroppsbyggnad etc.;
tror jag inte att  jag misstar mig när jag ger företräde åt  slutsatser
dragna från de senare, som är de minst föränderliga. Sonen till en
neger och en negress, som är född i ett nordligt land, förblir ändå
svart;  ändå kan han vara okunnig i  sitt  modersmål,  och bara tala
språket i det land där han vuxit upp; judarna i alla länder har vissa
speciella drag som särskiljer dem från andra folkslag, etc. 

29 Siffran tio heter på samiska Lokke, tjeremisser och voguler säger Lu; Öra heter 
på samiska Pelje, tjeremisserna säger Pillisch, mordviner säger Pilae, voguler, 
voter, permer säger Pel etc. Se samma verk som ovan. 
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Det  räcker  således  att  jämföra  samerna  med deras  grannar
finnarna och svenskarna för att övertygas om att de inte är av samma
ras, trots att två tredjedelar av samernas språk kommer från dessa
två folks dito30, vars respektive härkomst också är åtskild. 

Det finns anledning att hoppas att herr Blumenbach [Johann
Friedrich  B.,  tysk  antropolog  och  rasforskare,  ö.a.],  som  för
närvarande samlar kranier från världens alla folkslag, och som inom
kort ska mottaga ett kranium av en same, kommer att kunna besvara
många frågor kring fysiska likheter mellan folkslagen. 

Finnarnas  sedvänjor,  och  de  få  av  dem  som  samerna  har
behållit, bekräftar att dessa bebott Finland förr i tiden och att de har
fördrivits av de nuvarande invånarna31. Det är av denna anledning
deras domäner bit för bit har dragits tillbaks från Bottniska vikens
kuster,  bortom  polcirkeln,  och  fortsätter  så  än  idag  genom  att
nybyggare slår sig ned på deras land. 

I en uråldrig historia, kallad Fundin Noregur, som handlar om
släkten Fornioter (som styrde i norr innan Oden, i vad som förefaller
vara  Finland),  sägs  att  Nore,  Thors  son,  som  hade  företagit  en
expedition för  att  söka sin  syster  Goa eller  Göja,  som förts  bort  i
hemlighet  under en offerceremoni,  reste  runt  Bottniska viken och
mötte ett  stort  antal samer,  vilka ville vägra honom passage,  men
som besegrades och skingrades. Detta förefaller vara första gången
samer  omnämns,  men  författaren  till  denna  berättelse  (saga)  är
okänd, liksom när den skrevs. 

Orden lapp och lappmark är inga primitiva namn. Islänningen
Sturlasson  [Snorre  S.,  ö.a.],  som  försett  oss  med  de  värdefullaste
minnesteckningarna ur Nordens forntida historia,  var säkert totalt
ovetande  om dem.  Detta  bevisar,  enligt  herr  Porthan,  att  Fundin

30  Gud heter på finska Jumala, på samiska Jubmel; eld, tolle, tuli; dag, paivä, paive; 
natt, jä, ii; bäck, jodi, jock; sjö, järvi, jaure; skog, medza, medz, etc. Mycket lycklig 
heter på svenska salig, på samiska salug; kniv, niip; stor, stuore; däven, däbbom; 
bejakelse, jackosthien, etc. 

31 Se herr Porthans tidigare nämnda forskning.
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Noregur är mer sentida än honom. För övrigt är Saxo Grammaticus32

den första författaren som använder dessa namn; han skrev om dem
1190, alltså 113 år efter Sturlasson. Innan Saxo kallades detta folk
finnar, eller skridfinnar, av ordet  skrida, som syftar på deras vana att
med  hjälp  av  skidor  glida  över  snöns  eller  isens  yta.  Utöver  de
omständigheter  jag  just  anfört,  förefaller  detta  bevisa  att  samerna
stammar från finnarna, särskilt som norrmännen fortfarande kallar
invånarna i norska Lappland vid detta namn. 

Ursprunget av ordet lapp är lika höljt i dunkel som ursprunget
av  folket  det  betecknar,  och  vilka  själva  anser  benämningen vara
kränkande.  Om  det  kom  från  landets  språk,  där  det  betyder
landsflyktig; varför skulle alla folk, undantaget det som åsyftas, ha
anammat namnet? Emellertid är detta flera författares åsikt. Lappi på
finska betyder både lapp och trollkarl, men det är osäkert huruvida
konstens namn kommer från folkslaget, eller vice versa33. Vad som är
helt  säkert,  är  att  inget  annat  folk  förr  i  tiden  var  så  känt  som
samerna för  utövandet  av denna konst,  vilken tappat  mark i  takt
med  vetenskapens  framsteg,  trots  att  försök  ibland  gjorts  för  att
återuppliva den. Lapp betecknar på svenska en tygtrasa, av vilket
somliga dragit slutsatsen att lapparna, som i avsaknad av försörjning
hemmavid  gick  och  tiggde  i  stora  skaror  hos  sina  grannar,  blev
kallade så på grund av sina trasiga kläder34.

Dessa är de enda hypoteser jag funnit värda att nämna, och
ändå förefaller  det  mig omöjligt  att  dra  några  säkra  slutsatser  av
dem. 

Enligt  Sturlasson,  och  efter  honom  Petrus  Claudi,  var
samerna, finnar, under Erik Segersälls och Harald Hårfagers tid, och
före dem, oberoende av sina grannar och styrdes av sitt eget folks
kungar. Han som styrde då, och den enda kung på vilken namnet är
känt, hette Mottle. En ung flicka, kallad Gunilde, skickades av sin far

32 [Dansk historiker på 1100-talet, känd för sin danska historia, Gesta Danorum, 
ö.a.]

33 Se herr Porthans tidigare nämnda forskning.
34 Olaus Petri Niurenius, författare på Gustaf Adolfs tid, var av denna åsikt. 
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Odzor  Huide  till  denna  prins  för  att  undervisa  honom  i  magins
konst. 

Den  första  av  Sveriges  kungar  som  försökte  underkuva
samerna  var  Magnus  Ladulås,  ett  hedersefternamn  han  gavs  på
grund av den stora säkerhet som rådde i Sverige, till följd av den
ordning  som bringats  genom hans  styres  försorg.  Ett  nomadfolk,
utspritt i ett vidsträckt land, ouppodlat och svårtillgängligt, var inte
enkelt  att  betvinga med vapenmakt.  Magnus övergav,  för  att  inte
riskera  sin  krigshärs  undergång  i  ödemarken,  detta  företag  till
birkarlarna,  invånarna i  en  stor  församling,  delvis  omfattande vad
som idag kallas Västerbotten. De påtog sig att underkuva samerna,
på villkor att de fick förbli herrar i eget land, mot en mindre tribut av
gråskinn [ekorrens vinterpäls, ö.a.], som ett bevis på deras vördnad
för  kronan.  För  att  påbörja  detta  uppdrag,  lade  sig  en  av  dem  i
bakhåll vid den röjda väg en grupp samer på väg från Birkarla måste
följa. Dold i snön, som hans fru hjälpt att täcka honom med, såg han
dem  passera  under  natten,  och  såg  att  det  var  de  femton  mest
framstående ur deras folk. Utan att spilla någon tid hann han genom
att ta en genväg ikapp dem, och eftersom de färdades en och en,
dödade han dem alla genom överraskning, med undantag för den
siste,  som på långt  håll  sett  de döda kropparna av sina kamrater
liggande  på  snön,  och  satte  sig  till  motvärn.  Han  försvarade  sig
länge, och birkarlen hade inte lyckats segra om det inte varit för hans
hustru35. Efter detta dråpslag, där samerna förlorade sina ledare, blev
de  alla  massakrerade  eller  tvingade  under  birkarlarnas  ok,  vilka
utövade en absolut makt över dem, en makt de missbrukade under
tre sekler, till Gustav Vasas styre. Denne hjälte återskapade, efter att
ha grundat sitt  fädernesland,  ordningen i  det,  och avskaffade alla
former av förtryck. De olycksaliga samerna hade låtit framföra sina
klagomål till honom, vilka han fann välgrundade, och lät i Torneå
fängsla  birkarlarnas  hövding,  Henrik  Larsson,  som blev dömd att
betala stora skadestånd. Sedan dess har samerna betalat skatt direkt
till Sveriges krona, och erhållit full frihet att bedriva handel. I stället
för birkarlarna, som hade delat upp Lapplands olika distrikt mellan

35 Det är Jean Buraeus som har berättat denna anekdot för oss, vilken han snappat
upp via hörsägen. Se Schefferi Lapponia, s. 151.
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sig,  där  de  hade utropat  sig  till  kungar,  inrättade Gustav fogdar,
lappfogdar, Konunga Olmai, det vill säga kungens män, för att i hans
namn vaka över skatteuppbörden, liksom över rättsskipningen. Karl
IX, son till Gustav I [dvs. Gustav Vasa, ö.a.], gjorde den uppdelning
av Lappland som består än i  våra dagar,  och ökade antalet  civila
ämbetsmän. 

Ända  sedan  början  då  samerna  tvingats  underkasta  sig
svenskarnas kontroll, gjorde man oupphörliga ansträngningar att få
dem att  konvertera  till  kristendomen. Kring år  1400 hade Erik av
Pommern beordrat domkapitlet i Uppsala att utse präster till dem,
och man finner än idag hos dem vissa ceremonier från den katolska
läran.  Men  deras  kringresande  livsstil  gjorde  länge  dessa
ansträngningar  fruktlösa,  och  hedendomen  förblev  den
dominerande religionen till och med Gustav I:s regeringstid. 

Gudarna som dyrkades av samerna förr i tiden var följande:
Thiermes, som motsvarar de forntida svenskarnas Thor och grekernas
Jupiter, var åskans gud, och styrde över människans hälsa, liv och
död; regnbågen var hans pilbåge och med dess pilar gjorde han slut
på demonerna som plågade mänskligheten. Det förefaller som om i
samernas  föreställningsvärld  denna  gud förenade  principerna  om
gott och ont. Berättelsen om hans födelse är ganska märklig. En ung
flicka, sägs det, satt vid foten av ett träd när hon plötsligt såg en man
som bad henne fylla sin pälsmantel, lappmudd, med ved till att koka
tjära med. Hon gjorde som han sagt, men när hon såg veden tändas
av sig själv och att denne man hade horn, blev hon rädd och ville fly.
Det var förgäves, och snart födde hon en son, som grät utan avbrott
och aldrig kom till vila. Gud tog detta barn, förde det upp till himlen
och  frågade  om  han  ville  ta  moderns  eller  faderns  parti.  Barnet
förklarade sig vara för modern och sade att han ville förfölja fadern
och alla av hans släkte. Från den stunden genomkorsar han skyarna,
och slungar blixten som klyver klippblock och sätter eld på träd där
det finns gömda demoner. Denna varelse, djävulens son, Perkel, och
Guds spädbarn, är omväxlande god och ond; ibland slår han till mot
heliga platser och krossar avgudabilderna. Denna legend bevisar att
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också samerna hade en idé om ett högre väsen, överlägset alla gudar.
Varje familj reste för Thiermes ett altare i form av ett bord, placerat
en bit bakom hyddan, smyckat med grenar av björk eller gran. Stigen
som ledde till altaret var beströdd av blad eller grenar av dessa träd,
och bilden man placerade på altaret  var  en björkstam, vars rötter
utgjorde  ett  oformligt  huvud,  med  vissa  drag  av  ett  mänskligt
ansikte. 

Stor-Junkare, deras andra gud, styrde över jakten och fisket; vi
kan  därav  dra  slutsatsen  att  samerna  inte  åsidosatte  dyrkan  av
denne.  Ibland  visade  han  sig  i  skepnad  av  en  människa  med
fågelben, i övrigt av majestätiskt storlek, klädd i svart och bärandes
en bössa. Dessa uppenbarelser gav alltid ofelbart upphov till  jakt-
och fiskelycka, och det hände ibland att guden själv dödade fåglar i
flykten,  något  som  betraktades  som  ett  mirakel.  Namnet  Stor-
Junkare  kommer  från  norskan.  Man  kallade  förr  på  detta  språk
styresmännen över landskapen för Junkare; alltså betyder detta namn
stor styresman eller Guds ställföreträdare. Invånarna i lappländska
Torneå  och  i  dito  Kemi,  vilka  hade  mindre  kontakt  med
norrmännen, kallade denna gud  Seitä,  och tillskrev honom samma
egenskaper.  Vanligen avbildade samerna honom med obearbetade
stenar, eller grovt tillhuggna dito i form av en människa. Varje familj
hade sin egen Stor-Junkare eller Seitä, placerad på toppen av ett berg
eller en klippa, och ibland på stranden av en sjö eller älv. Gränserna
till  områden tillägnade denna gud var exakt  utmärkta,  och ingen
giftasvuxen kvinna vågade närma sig den, för man trodde att död
eller stor olycka blev följden av ett sådant helgerån. På platsen där
Torne älv rinner ut ur sjön med samma namn (Torneträsk) och bildar
en stor fors kallad Darra,  ligger en ö,  svårtillgänglig på grund av
strömmens kraft i det omgivande vattnet; det var där Regnard36 fann
de fem avgudabilderna i sten, vilka Schefferus37 omnämner. En av
dem,  av  samma höjd  som en  mycket  storvuxen  man,  var  guden
Seitä; de andra, av mindre storlek, var hans fru, hans son eller dotter,

36  [Jean-François Regnard, fransk komediförfattare som reste till Lappland 1681, 
ö.a.]

37 [Johannes Schefferus, professor vid Uppsala universitet, författade bl.a. 
Lapponia, utkommen 1673, ö.a.]
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och hans dräng38. Regnard tog, trots samernas förbannelser, med sig
dessa,  men  Seitä  var  för  tung.  Alla  dessa  avbildningar  hade  en
människoliknande form med en slags hatt på huvudet. Annars är det
vanligtvis inget annat än råa och obearbetade stenar. 

Samernas tredje  gud,  en gudom de har  gemensam med de
flesta  avgudadyrkande  folk,  var  Baïve,  eller  solen.  Jämte
föreställningen om en andlig Gud, är ingen mer storslagen än den
om en himlakropp som ger liv åt naturen med sin välgörande värme.
Samerna  upplever  dess  mest  slående  effekt  när  solen,  efter  lång
frånvaro, åter gästar deras himmel, och verkar njuta av att dröja kvar
för att påskynda växtligheten. De kallade den alla levande varelsers
moder, och dess dyrkan liknar nästan den av Thiermes. 

Offergåvorna  bestod  huvudsakligen  av  ben  och  horn  från
renar.  Kvinnorna fick  aldrig  tillträde dit.  Männen började,  när  de
närmade sig den heliga platsen, med att ta av sig om huvudet och
upprepade gånger buga sig mycket djupt; sedan föll de på knä, och
närmade  sig  genom  att  krypa  på  händer  och  knän  fram  till
avgudabildens fot, där de överlämnade sina offergåvor. Stor möda
lades på att hålla hundarna borta vid dessa tillfällen. Skulle ett av
dessa djur olyckligt nog ta med sig minsta benbit av offerdjuret, fick
det plikta med sitt liv, och man gav till avguden det ben från hunden
som motsvarade det stulna. Dessa offer gjordes regelbundet på vissa
av  årets  dagar,  och  högtidlighölls  även  för  annat,  ibland  efter
önskningar  gjorda  i  nöd,  ibland  för  att  stoppa  smittosamma
sjukdomar  hos  människor  eller  renar.  Vid  dessa  tillfällen  offrade
man  understundom  bockar,  getter,  får,  katter  eller  tuppar,  vilka
inköpts i Norge. 

Högström [kyrkoherden i Gällivare, ö.a.] berättar att en same,
vars renar drabbats av en smittsam sjukdom, som förgäves gjort flera
offer till sitt träbeläte, befallde den att han skulle ha blivit bönhörd
på en utsedd dag, och hotade om så inte blev fallet att kasta den i
lågorna, som skyldig till bedrägeri. Då dagen var kommen utan att

38 Tornaeus, och efter honom Schefferus, sid. 107.



89

sjukdomen upphört, staplade samen en vedtrave kring belätet och
satte eld på den. Flera av hans landsmän gick, när de fått kännedom
om hans helgerån, ihop för att sona detta genom att döda samen och
bränna  honom  till  avgudabildens  ära.  Men  han  redogjorde  så
vältaligt för sin sak, att de höll med om att denna avgudabild var
värdelös, och att han hade gjort rätt i att behandla den så. 

Utöver  de  gudomar  jag  nämnt,  dyrkade  samerna  andra,
mindre viktiga, som  Kuowa manno,  till  vilken man offrade hö, och
bjöd in honom att äta av det genom att ljudligt banka på sina slädar
eller  ackjas.  Jauloherra,  eller  Julens  herrar,  försökte  man få  vänligt
sinnade genom att erbjuda dem små båtar av ungefär två fots längd,
nedstänkta med blod och märkta med flera kors; dessa offergåvor
placerades  vanligtvis  i  de  högsta  granarnas  grenar;  detta
praktiserades kort före julfirandet, under den tid då renarna slaktas.
Ruotta,  en  för  kvinnorna  farlig  varelse  som  blidkades  genom  att
erbjuda honom små näverpåsar, fyllda med en liten portion av varje
maträtt man undfägnades på julafton och juldagsmorgonen39, såsom
mjölk, ost, fisk, men aldrig kött.

Thomas von Westen, en dansk missionär, hävdar att samerna
dyrkade  det  Högsta  Väsendet  under  beteckningen  Saragads,  eller
Skaparen. Högström, missionär och kyrkoherde i Gällivare i svenska
Lappland, har gjort efterforskningar i ämnet; han fann inte en enda
same  som  kände  till  namnet.  Föreställningen  om  änglar  och
uppenbarelser av dem, något dagens samer gärna stoltserar med, är
troligen en konsekvens av de ansträngningar som tidigare gjorts för
att införa kristendomen i Lappland. 

Sådan  var  samernas  forntida  religion,  och  ännu  under
Högströms tid, det vill säga från 1743 till 1751, dyrkade en stor del
av  befolkningen  avgudarna  i  hemlighet,  även  om  de  offentligt
bekände  sig  till  kristendomen.  Idag  är  hedendomen  nästan  helt
utrotad, snarare genom övertygelse än genom våld. Hela Lappland
är uppdelat i församlingar av hanterlig storlek, vilka alla har präster

39 Ne ventrum illarum terebret seu perforet. Se Schefferus. 
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och kyrkor.  Gustav II  Adolf inrättade år 1619 i  Piteå en skola för
samer,  som  han  senare  lät  flytta  nära  Lycksele  kyrka,  i  Umeå
Lappmark.  Idag  finns  sex  skolor  fördelade  på  de  olika
lappmarkerna. 

Som  jag  tidigare  nämnt  är  magins  konst  nästan  helt
bortglömd i Lappland, och äldre präster som varit på plats sen länge
har försäkrat mig att man inte finner en enda av dessa trummor här
längre, vilka förr var trollkonstens viktigaste instrument. Jag ska kort
beskriva dem och hur samerna använde sig av dem40. De magiska
trummorna, kallade quobdas eller kannus, var gjorda av trädstammar
som  vuxit  på  speciella  platser,  och  vars  fibrer,  med  början  vid
rötterna,  växer spiralformat från vänster till  höger,  alltså medsols.
Den övre delen av denna urgröpta stam var täckt med skinn,  på
vilket man målat med albark, vilken ger en rödaktig färg, en mängd
figurer,  såsom renar,  fåglar,  rävar,  björnar,  vargar,  solen,  månen,
stjärnor,  och  en  mängd  andra  motiv;  dess  form  var  oval  eller
ovalliknande.  Trollkarlen  stämde  upp  i  magisk  sång  och  slängde
några  kopparringar  på  trumskinnet,  vilket  han  slog  på  med  en
hammare av renhorn, och förutspådde sedan gott eller ont beroende
på  vilka  figurer  ringarna  stannade  på;  ofta  såg  dessa  trollkarlar,
under plötsliga svimningsanfall,  det förflutna, nuet och framtiden.
Principen för all vidskepelse är att man, för att se klart, måste sluta
ögonen, och för att tro starkt, måste koppla bort förnuftet. Tron på
denna typ av övernaturlig extas är mycket  gammal.  Man finner i
Eddan, att Oden råkade ut för sådana, och att han då fick samma
slags uppenbarelser som de samiska trollkarlarna. Men jag är rädd
att jag för länge uppehållit läsarens uppmärksamhet vid dessa saker,
vars enda syfte  är  att  bevisa  det  mänskliga sinnets  stora  svaghet;
olyckligtvis behöver man inte besöka vilda folkslag för att övertyga
sig om det. 

Samernas  äktenskap  ordnas  på  följande  sätt:  En  ung mans
föräldrar väljer en hustru åt honom, och vid dessa tillfällen räknas
förmögenheten  som enda  merit.  Fadern,  åtföljd  av  sina  närmaste

40  Se Schefferus och Högström. 
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anförvanter, tar honom med sig, vare sig han gillar det eller ej, till
lägret  där  den  unga  flickan  vistas,  och  börjar  med  att  erbjuda
brännvin till hennes far. Om han avböjer att dricka är spelet över;
tackar han ja, lägger man fram ett förslag, och man avslöjar vilket
pris man avser erbjuda; det består vanligtvis av ett visst antal renar,
silvermynt  etc.  Under  tiden  är  den  unge  mannen  av  etikettsskäl
tvungen att stanna utanför hyddan, där han sysselsätter sig med att
klyva ved eller göra andra tjänster åt sin framtida familj.  Han får
därefter möjligheten att erbjuda henne maträtter han medtagit. Hon
ska först vägra att ta emot dem, men slutligen går hon ut ur tältet,
och den unge mannen följer henne. Om hon sedan tar emot gåvan är
det ett tecken på att hon samtycker till äktenskapet. Förhandlingarna
håller ofta på i åratal; det är brukligt att den unge mannen vid varje
besök  som  görs  hos  sin  tilltänkte  svärfar  tar  med  brännvin,  och
eftersom samerna är mycket förtjusta i denna spritdryck, ligger det i
fädernas intresse att fördröja bröllopet så länge som möjligt. När han
går för att träffa sin blivande fru, roar sig den unge mannen med att
sjunga improviserade verser, beskrivande hans längtan att få träffa
sin sköna, särskilt om föräldrarnas val sammanfaller med hans egen
önskan. Melodin är bara en yster sång, påkommen efter behag. Vi
kommer  senare  att  se  en  av  samernas  sånger,  nedskriven  när  vi
hörde den i Kautokeino. Om bröllopet inte blir av, måste den exakta
mängden brännvin som druckits under förhandlingarna återgäldas;
om parterna slutligen enats, betalas det överenskomna priset genast
till  brudens  far.  På  själva  bröllopsdagen  anses  det  passande  att
bruden visar en stark motvilja  mot att  gå till  kyrkan, och att  hon
måste föras dit med tvång. Bröllopskläderna är i stort sett desamma
som används vid högtider. En krona av silver fäst i håret, några band
som hänger ner över axlar och rygg, en rosett om halsen, dessa är de
enda  speciella  utsmyckningarna.  Efter  hemkomsten  från  kyrkan
bjuds  i  brudens fars  hem på  en måltid som delvis  består  av vad
gästerna tagit med. Den nygifte mannen bor det första året hos sin
svärfar, varefter hans egen far kommer för att hämta honom, hans
fru och alla hennes ägodelar, som huvudsakligen består av en hjord
renar. Det är en sedvänja när en flicka föds att fadern skänker henne
ett  par  renar,  och  alla  avkommor  härstammande  från  dem  blir
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hennes rättmätiga egendom när hon lämnar föräldrahemmet. Dessa
två renar kan, om de är fruktsamma, genom sin fortplantning skapa
en beaktansvärd hjord, till vilken fadern, beroende på hans rikedom,
lägger till  ytterligare ett  antal  renar.  Han skänker även husgeråd,
silverbägare, skedar etc. Alla anhöriga till bruden som erhållit gåvor
förväntas nu återgälda dessa. Det unga paret skaffar sig sedan ett tält
och  bildar  eget  hushåll.  Äktenskaplig  trohet  iakttas  lika  noga  i
Lappland som i vilket europeiskt land som helst, och det som sagts
om kvinnorna i  gemen har utan tvivel  hittats  på i  underhållande
syfte,  eller  berättats  av  upptäcktsresande  som  dömt  hela  folket
utifrån några enstaka individer. Barnen växer upp på det sätt man
kan föreställa sig, och målet med uppfostran är att förbereda dem på
den livsstil som väntar dem. När samerna växlar boplats bärs deras
barn,  ordentligt  övertäckta  i  urholkade  trästycken  tjänande  som
barnsängar, av renar. 

Vissa ceremonier som är brukliga på samernas begravningar
visar att de tror på själens odödlighet, och att de till och med vördar
maner41 likt grekerna och romarna. Det är emellertid mycket möjligt
att  denna  sistnämnda  föreställning  blandats  ihop  med  den  om
vålnader, som är gemensam för de flesta folk, civiliserade eller inte. I
så  fall  skulle  motivet  med  de  offergåvor  de  minst  civiliserade
samerna  skänker  till  sina avlidna kunna vara  att  skydda sig  från
sådana gengångare,  vilka skrämmer upp deras  fantasier.  Här  ska
senare  framföras  ytterligare  bevis  för  detta  antagande.  Samernas
enda sorgetecken är det att kvinnorna bär svart på sidorna av sina
huvudbonader. 

Uppfödandet av renar är samernas främsta sysselsättning, och
det  är  därifrån de får  sin  huvudsakliga försörjning.  Men de,  vars
renhjord  fallit  offer  för  epizootiska  sjukdomar  eller  vargens
härjningar42, ägnar sig åt fiske, vilket ger dem möjligheter att hanka

41 [Av manes, "de goda", i antik mytologi underjordens härskare, ö.a.]
42 Man har observerat att vargen ökat med ett förvånansvärt stort antal i 

Lappland under det senaste kriget mellan Sverige och Ryssland. Det förefaller 
omöjligt att kanonernas dån skulle ha jagat dem så långt från Finland, ändå är 
detta den den utbredda åsikten hos huvuddelen av befolkningen. 
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sig  fram.  De  första  förflyttar  sig  under  sommaren  över  bergen
fjällen43, till västra havets eller arktiska havets kuster, där de finner
ypperliga betesmarker och besväras mindre av knotten än på andra
ställen.  Vad  beträffar  renstyngsflugan,  Oestrus  tarandi,  gisslet  för
deras  hjordar,  såg  vi  dem i  mycket  stor  mängd på en  udde som
sträckte sig långt ut i Norra ishavet, inte långt från Nordkap. Det var
där vi för första gången såg en renhjord, och vi väntar med att mer
ingående diskutera dessa djur tills vi anländer till den platsen. 

Samerna  gör  under  vintern  resor  för  att  transportera  sina
produkter,  vilka  köps  upp  av  handelsmän  på  marknaderna  i
närliggande byar, och genom dessa resor har de även fördelen av att
kunna inhandla årets förnödenheter. De längsta resorna är på tre till
fyra månader, och i dessa fall är hela familjen med i följet. Fadern,
modern,  och  barn  över  åtta  till  nio  års  ålder,  har  alla  ansvar  för
varsin rajd, vilket är ett släp av 12, 15 till 18 renar, sammanbundna i
följd  efter  varandra.  Den  främsta  drar  en  tom  ackja,  i  vilken
anföraren då och då kan vila sig under färden; de andra bär laster
på tio till tolv lispund [85-102 kg, ö.a.]. Längst bak finns två till tre
renar utan släde i reserv, till för att ersätta såna som eventuellt råkar
ut för en olycka. Om en ren faller, eller om dess ackja går sönder,
löper den risk att strypas innan rajdens anförare hinner komma till
undsättning eller stoppa tågets marsch; och handelsvarornas ägare
är  ersättningsskyldiga till  samerna för  alla  inträffade skador,  vars
orsak inte är deras eget fel. 

Slädarna (ackja) liknar ena halvan av en kölbåt; de är upp till
åtta fot långa, och samerna håller balansen i dem enbart med hjälp
av  sin  kroppsvikt.  Pulkan,  som  används  av  resande,  är  täckta  i
fronten av brädor eller sälskinn; och man måste med stor skicklighet
använda sig av en spetsig stav för att inte hela tiden riskera att välta,
särskilt  i  nedförsbackar  med  brant  lutning  och  ojämnt  underlag.
Renarna, som inte är fastselade vid ackjan annat än i läderremmar,
kan inte styra dess kurs i utförsbacke, och eftersom dessa remmar är
fästa i en skinnfodrad tygkrage, händer det, när lasten är tung, att de

43 Inte Félices, som vissa har kallat dem. 
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nästan stryps; deras flåsande hörs då oupphörligen, likt en veklagan
över människans grymhet. Men trots stora nackdelar med detta sätt
att sela dem, tillryggalägger de dagligen upp till tio, tolv mil per dag;
fortsätter  de  emellertid  på  samma  vis  i  mer  än  två,  tre  dagar,
kollapsar eller dör de på vägen. En rem av fem alnars längd [ca. 3 m,
ö.a.], gjord av säl- eller koskinn, och fäst vid ett pannband i läder,
kallat  panka,  tjänar till  att  styra renen.  Genom att plötsligt sträcka
remmen och  rycka  i  den,  får  man  renen  att  gå  framåt,  när  man
slackar remmen stannar den, för att svänga vänster skakar man. 

Jakten är en av samernas favoritsysslor. Jakten på vildren och
björn är den mest anmärkningsvärda. Här följer några detaljer om
detta.

För att fånga vildren använder man olika metoder beroende
på säsong. På hösten, när djuren har sin brunstperiod, binder man en
ko av tamren till ett träd, bakom vilket en same gömmer sig väl, och
när en vild rentjur närmar sig, skjuter han den med pilar från ett
armborst, eller med gevärsskott, något som är vanligare i våra dagar.
Under vintern, när snön är djup och mjuk, transporterar sig samerna
med förvånansvärd  hastighet  med hjälp  av  skidor,  gjorda  av  två
brädbitar,  vilka är  en aning böjda i  fronten,  den ena av mannens
längd och tre tum bred: den andra ungefär en fot längre och en tum
bredare. Alltså kan renarna, vars klövar och ben sjunker ned i snön,
inte  undfly  förföljelsen  av  jägarna,  som lätt  kan  följa  deras  spår.
Ibland  under  sommaren,  när  samerna  upptäckt  deras  spår  i
renlaven, som då är torr och spröd, hasar de sig fram på magen, med
enastående tålamod och under fullständig tystnad, tills dess att de
har  djuret  inom  skotthåll.  Men  denna  jakt,  som  är  oändligt
mödosam,  är  ofta  resultatlös,  ty  inget  annat  djur  är  mer
uppmärksamt på minsta buller och skyggare än vildrenen. Ändå kan
en skicklig jägare fälla tio till tolv av dem per år. 

Björnjakten  genomförs  under  stora  ceremonier.  Den  same,
som genom spår i den första nysnön upptäckt dess lega, är av hävd
ledare för projektet. Björnen, som dragit sig tillbaka i sitt ide, förblir
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orörlig i det under hela vintern, och man inväntar mars eller april
månad innan man angriper, en period då snön är lämpad för skidor.
Sen väljs en tursam dag44 för att  samlas i ledarens tält,  från vilket
man går ut  bakvägen;  sen ställer man upp den trupp som rycker
fram mot idet. Förr i tiden rådfrågade man trolltrumman innan man
gav  sig  av,  och  om  järtecknen  var  gynnsamma,  gick  trollkarlen
bakom truppens anförare medan han slog på sin trumma. 

När björnen hittats attackeras den med gevärsskott. Om den
inte  dör av  det,  och om den kommer ut  för  att  försvara  sig,  går
gruppens ledare fram med en hillebard som hålls dold tills dess att
han kommit helt nära vilddjuret; sen riktar han spetsen mot honom,
om möjligt  mot  stället  på bringan där  det  sitter  en vit  fläck över
hjärtat; men då björnen skickligt avvärjer attackerna, är det mycket
svårt att träffa rätt. Björnen, som är rasande om den blivit sårad, går
upprätt på bakbenen, och när han griper tag i hillebarden med sina
bägge ramar för att slita den ur angriparens händer, driver han den
längre och längre in i sin kropp, tills han faller ned död på stället.
Om mannen är i fara skyndar sig hans följeslagare till undsättning;
bara  vid  enstaka  tillfällen  har  björnen  undkommit  när  minst  två
skickliga  jägare  angripit  den,  men  ofta  blir  dessa  män  ordentligt
misshandlade  innan  de  lyckats  besegra  en  så  fruktansvärd
motståndare. Denna manöver, som kräver ett utomordentligt mod,
förefaller oförenlig med den feghet samerna ofta beskyllts  för.  De
författare som beskrivit deras sedvänjor, som Schefferus, Högström
etc., förbigår helt detta ämne; men mycket trovärdiga personer har
bekräftat  dessa  fakta  för  mig  på  ett  sätt  som inte  lämnar  minsta
utrymme för tvivel. Om björnen dödas i sitt ide slår man på den med
stakar  när  den  dras  ut.  Efter  det  att  den  dött,  sjunger  man  en
begravningssång,  som  är  olika  från  region  till  region.  Schefferus
citerar en: "Kittulis pourra, kittulis ii  skada tekamis, soubbi jälla zaiiti".
Det betyder: "Välkommen, björn! Vi tackar dig för att du inte skadat
oss, och för att du inte slagit sönder våra vapen". Efter att ha lagt
vilddjuret på en släde, återvänder man i triumf till jaktledarens tält,
och avslutar med att äta björnen under ett flertal olika ceremonier,

44 På vissa särskilda dagar skulle inget kunna få en same att ta sig an en så viktig 
uppgift. 



96

vars  beskrivning  vore  mer  långrandiga  än  intressanta.  Den  mest
besynnerliga  är  att  man begraver  björnens huvud och benknotor,
ibland  tillsammans  med  ett  par  skidor,  en  kniv,  en  hyvel,  ett
mässingsstycke etc., i tron att djuret kan ha nytta därav i livet efter
detta.  Mannen  som  dräpt  björnen  bär  därefter  en  mässingsbit
hängande  runt  halsen,  eller  ett  stift  av  samma  metall  fäst  i
gevärsstocken, för att bevara minnet av den ärorika bragden.

På följande gravyr ses den klädedräkt samerna bär under sommaren.

XXXI. Första mötet med samer i Rastajoki.

Vi hade just lämnat ön Kenttäsaari,  och våra båtkarlar från
Muonio körde oss vidare igen i sina båtar. 

Efter att med svårighet ha avancerat en halv mil på den lilla
älven  Rastajoki,  vars  vindlande  lopp  bildar  en  labyrint,  såg  vi
äntligen, vid en älvkrök skuggad av björkar, sex samiska män och en
sameflicka, alla sittandes med böjda knän och fötterna under låren.
De bildade en cirkel,  en sedvänja de alltid höll  fast  vid,  må vara

https://digitaltmuseum.no/011041096679/forste-mote-med-samene-i-rastajoki-grafikk/media?slide=0
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under måltider, för att rådgöra, eller för att småprata i lugn och ro
med  varandra.  Denna  sedvänja  har  troligtvis  sitt  ursprung  i  de
runda tälten, där man sen barndomen är van vid att bilda en cirkel
runt eldstaden i mitten. När hon såg oss komma, reste sig den unga
flickan plötsligt med en min uttryckande en blandning av förvåning
och skräck. Samerna bär en kolt av vit, blå eller grön sars [tygsort,
vävd med kypertbindning, ö.a.];  kragen, ärmarna och nederdelens
kant  är dekorerade med tråd eller  utskurna tygremsor i  rött  eller
gult. Deras bälten är även dekorerade med flera små bitar av tenn,
mässing eller silver, vilka bildar mönster av stjärnor, fyrkanter eller
trianglar;  de fäster dessutom i det en kniv, en nyckel,  en börs,  en
liten läderväska, och en tobaksdosa av renhorn. Kvinnornas skärp är
smyckade med flera ringar av mässing eller silver. Bägge könen bär
byxor,  som  också  fungerar  som  strumpa;  deras  kängor  liknar
finnarnas,  och  de  stoppar  hö  i  dem  under  fotsulan.  Kvinnornas
klädedräkt liknar männens, förutom att deras koltar är lite längre,
samt att deras huvudbonad har den säregna form som kan ses på
bilden. Denna huvudbonad används endast i de delar av Lappland
vi rest igenom, och särskilt i norska Lappland; övriga samer bär en
toppig huvudbonad, i  blått,  grönt,  och ibland rött  tyg, utsmyckad
med en tofs. Kvinnornas dito är mindre spetsig och utsmyckad med
band och ibland med galoner.  De samer vars ansikten framträder
tydligast på bilden är nästan porträttlikt avbildade, liksom hunden.
Vi kommer att senare tala om dessa djur, som är mycket modiga och
vakar över renarnas välbefinnande. På bilden syns även hur samerna
gör  upp  eld  endast  med  hjälp  av  två  vedbitar.  Båten  är  den  vi
transporterat  från  Muonio;  den  har  den  form  som  bäst  motstår
vattnets våldsamma kraft, vare sig man kör upp eller ned för forsen. 

På vintern bär samerna istället för skjorta en mantel i fårskinn
med  ullen  inåt,  ett  läderbälte,  den  vanliga  kolten  och  ett  skärp
utsmyckat på det sätt som just beskrivits. Under resor byter de ut
kolten mot en annan mantel i renskinn, kallad lappmudd, och till det
bärs en krage i björnskinn och även stövlar i renskinn. 
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Det finns inga systematiska observationer av klimatet i denna
del  av  Lappland,  och  eftersom vi  var  där  på  sommaren,  är  våra
observationer inte särskilt intressanta. Här följer några ord om herr
Grapes observationer, kyrkoherde i Enontekis, en kyrka belägen på
latitud 68° 30′ 30″ och en ungefärlig longitud av 40° [den verkliga
longituden är 23°, ö.a.].

Solen lyser utan avbrott  under 49 dagar på sommaren,  och
döljer sig under en lika lång tid på vintern; man har emellertid en
halvdager  på  minst  tre  till  fyra  timmar.  De  långa  nätterna  lyses
mycket ofta upp av norrsken, vilket  ibland kan ses i  zenit.  Isarna
lägger sig under oktober och försvinner inte förrän i maj eller under
de första dagarna i juni; deras normala tjocklek är tre fot på älvarna.
Tjälen  når  tre  och  en  halv  fots  djup  i  marken,  och  snödjupet  är
vanligtvis  på  tre  till  fyra  fot.  Antalet  dagar  med  nederbörd  mot
resterande förhåller sig 2 mot 5 under året,  antalet molniga dagar
mot klara är 2 mot 3. Den nordostliga vinden blåser som häftigast
under  hösten,  och  den  ostliga  bringar  vanligen  ihållande  regn.
Stormbyar  är  mycket  vanligt  förekommande,  men på  elva  år  har
man inte haft någon orkan i ordets egentliga mening. Åskan mullrar
ofta under sommaren, lika mycket i alla fyra väderstreck. Snöfallen
på fjällens toppar begraver ofta samerna och deras renar helt. 

Befolkningen  i  Enontekis  församling,  med  en  yta  på  120
kvadratmil, är på 820 själar, varav 409 män och 411 kvinnor; 258 är
nybyggare, 562 är samer (inklusive 295 barn); av de tjugo till trettio
barn som årligen föds,  dör vanligen  tio  till  femton.  Endast  en  av
samerna här har nått åttio års ålder. År 1774 blev fyrtio av denna
församlings invånare vaccinerade mot smittkoppor, och inte en enda
dog av det. 

Beträffande  samernas  boningar  återkommer  jag  till  dem
senare, vid det tillfälle när vi stötte på dem vid havskusten. 
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Nybyggarna föder upp kor och får. Jag har redan påpekat att
boskapens färgteckning norr om Torneå är vit med fläckar i grått,
mer  eller  mindre  ljust  brunt,  och  ibland  svart.  Hornlösa
boskapssorter är vanligast i dessa klimat. Man blandar i deras foder
en  tredjedel  renlav,  och  av  detta  ger  korna  mer  mjölk  än  om de
endast fått hö. En nybyggarfamilj har ofta 4 till 10 kor; 15, 30 till 40
får; och ibland 10, 30, 50 och upp till 100 renar, vilka de anförtror till
samerna för att föra till betesmarkerna. Det finns också de som föder
upp getter. 

Vad beträffar Lapplands naturhistoria, ska jag här endast ange
de  mest  betydande  skapelserna  från  detta  områdes  djur-  och
växtrike.  Angående  mineralerna,  som kan  komma att  bli  viktiga,
återstår fortfarande mycket efterforskningar att göra. 

De mest betydande fyrfota djuren är björn, varg, lodjur, räv,
järv,  vildren,  fjällämmel  (Mus  lemmus),  vilken  vi  återkommer  till,
ekorre, även kallad gråverk, mård och hermelin. 

De amfibiska djuren är utter och bäver; de detaljer samerna
berättat för oss om dessa djur bekräftade vad som redan är känt om
deras levnadssätt;  hur de bygger sina bon, och hur de samlar sin
föda. Vad beträffar ormar finns det inga alls i Lappland, och jag såg
bara en enda i Västerbotten, två till tre mil norr om Torneå. 

Det finns tjäder i de södra delarna av regionen, men varken
orre  eller  järpe.  Snöripan,  Tetrao  lagopus [T.  lagopus är  egentligen
dalripa,  ö.a.],  är  mycket  vanlig,  liksom  pipare  och  nästan  alla
beckasinarter,  alltifrån  de  storväxta  Scolopax  phaeopus och  laponica
[småspov  och  myrspov,  ö.a.]  till  mindre  arter,  som  Charadrius
hiaticula [större strandpipare, ö.a.]. Måsfåglar finns i överflöd, bland
annat  den lilla  Sterna hirundo [fisktärna,  ö.a.].  Här påträffas några
säregna ugglearter, såsom Strix scandiaca [fjälluggla, ö.a.], liksom en
liten grå kråkfågel, Corvus infaustus [lavskrika, ö.a.]. Örnar och andra
rovfåglar är sällsynta. Göken kan höras till mitten av juli månad; vi
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har redan omnämnt några andra av skogens sångfåglar,  Motacilla
suecica [blåhake, ö.a.] och polarregionens näktergal. 

Bland insekterna utmärker sig renarnas fiende Oestrus tarandi
[renstyngsfluga, ö.a.], Coccinella bifasciata och trifaciata [olika arter av
nyckelpiga, ö.a.], etc. 

Bland de vilda bären återfinns hjortron,  Rubus chamaemorus,
lingon,  Vaccinium vitis idaea, blåbär,  Vaccinium myrtillus. Åkerbären,
Rubus arcticus,  mognar inte så högt upp som i Enontekis.  En växt
som förtjänar att omnämnas är  Angelica archangelica [kvanne, ö.a.],
vars  stjälk  har  en  mycket  aromatisk  smak,  som  räknas  som  en
delikatess av samerna. 

Låt  oss  nu  återgå  till  vår  resa.  Efter  att  vi  landstigit  på
Rastajokis strand, hälsade vi på samerna genom att ta dem i hand
och erbjuda dem alla ett glas brännvin. Den äldste av dem tog till
orda  och  sade;  "den första  supen värmer  magen,  men den andra
värmer hjärtat". Efter detta vackra tal var det omöjligt att neka dem
någonting, så bägaren fick gå ännu ett varv. Därefter lät vi bära vår
packning upp på stranden, och samerna, som hade rest sig när vi
närmade oss, satte sig i cirkel för att rådgöra om fördelningen av vår
packning. Under tiden tog vi avsked av våra tappra båtkarlar från
Muonio, som hade följt oss i nästan åtta dagar. Eftersom de föredrog
tobak framför brännvin, fyllde jag deras små tobakspungar med det,
och vi gav dem med glädje pengarna de begärde för sitt slit. Efter att
vi senare gjort kalkylen, kom vi fram till att det var exakt det belopp
vi var skyldiga dem enligt tidigare överenskommelse. Den tillgivna
ton i vilken de yttrade sorikitos (jag tackar er), och hyveste (adjö), den
hjärtlighet med vilken de med tårar i ögonen tryckte våra händer,
rörde mig mer än jag kan förklara. Vad hade vi egentligen gjort för
att  förtjäna  dessa  mäns  välvilja?  De  hade  för  vår  skull  uthärdat
otroliga strapatser, och vi hade betalt dem vad de hade rätt att kräva;
ändå lämnade de oss med samma sorg som om vi hade varit nära
familj  eller  gamla  vänner.  Med  lite  kunskap  om  den  civiliserade
människan,  och när  man ser  vad det  blir  av denne i  en situation
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liknande  naturmänniskans,  reflekterar  man inte  utan  smärta  över
vissa av civilisationens effekter. Ändå ska det erkännas att samerna,
som är än mindre kultiverade än västerbottningarna, besitter långt
ifrån alla deras dygder, och skälet till detta är uppenbart. Alla former
av förtryck gör människan illvillig och hatisk,  och förakt gör ofta
människan föraktlig. Samerna, som gradvis drivits bort från sitt land
av starkare  och tåligare  folkslag,  och som grymt förtryckts  under
birkarlarna före Gustav Vasa, alltid föraktade av sina grannar för sin
ringa kroppslängd och udda sedvänjor, fortfarande beskådande sitt
livsutrymme stramas åt kontinuerligt av nya bosättare, har vant sig
att frukta och hata alla som inte tillhör deras eget folk. Lägg därtill
att de, såsom varandes den svagare parten, tvingats dölja sitt hat och
i tysthet utstå föraktet.  Detta förefaller mig vara tillräckligt för att
förklara deras brister. 

Våra samer hade delat upp packningen i sex delar, och efter
att ha fäst dem med rep, vilka de, liggandes på marken, trädde över
huvudet och nacken på ett sådant sätt att de hade lasten på ryggen
när de reste sig. Vi gav signal för avfärd, placerade oss i karavanens
främre ände med vägvisaren, och satte vår betjänt i bakre änden för
att  samla  upp  saker  som  tappats;  på  det  viset  vi  tog  oss  fram  i
ödemarken, roade åt detta nya sätt att resa. Emellertid beklagade vi
att samerna inte hade kunnat ta med renar för transporten av vår
packning;  det  hade varit  intressant  att  se  dessa så  följsamma och
fogliga djur låta sig utsättas för de strapatser som naturrikets tyrann,
Linnés namn för människan45, kräver av dem. 

Det största svårigheten under marschen var att genomkorsa
de  täta  busksnåren  av  vide  som  täckte  myrmarkerna,  och  vars
sammanflätade kvistar utgjorde ett nästan oövervinnerligt hinder för
oss, samtidigt som våra fötter ofta sjönk ned, då vi knappt kunde se
marken vi gick på. Det var för oss en riktig njutning att här och var
stöta på enstaka kullar täckta med renlav, på vilken man går mycket
bekvämt.  Men  vi  gjorde  snart  en  ännu  intressantare  upptäckt,
närmare bestämt den av en temperatur på 45 grader Celsius i solen

45 Homo sapiens naturae regnorum tyrannus. FAUNA SUEC. p. 1. 
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(36 grader Réamur, 145 Fahrenheit). Vid foten av en höjd, täckt med
björkar av skiraste grönska, rann en välsmakande källa, och oaktat
svettningen, orsakad av ansträngningen och den brännande solen,
drack  vi  kopiöst  av  det  iskalla  vattnet.  Vi  undkom  följderna  av
denna obetänksamhet genom att snabbt återta vår vandring i samma
hetta. Samerna drack vattnet genom att stå på knä vid bäckens rand
och suga i sig vattnet genom vassrör, tillskurna för detta ändamål.
Men vatten var inte deras favoritdryck; medan vi dröjde oss kvar vid
vattenkällan hade de tilltvingat sig den tredje supen brännvin av vår
tolk, och krävde ytterligare en fjärde. När jag återkommit till  dem
och funnit  dem ordentligt  upplivade,  nekade jag dem i  bestämda
ordalag,  och  uppmanade  dem  att  återuppta  marschen.  De  lydde
motvilligt, men knappt hade vi hunnit gå några hundratal steg innan
vi såg en av dem falla mitt i ett kärr, där han förblev liggande, till
hälften täckt av vatten, tills dess att två av hans kamrater kom till
undsättning.  Han var  så  berusad att  han  inte  kunde hålla  sig  på
benen,  såpass  att  han  måste  stöttas  och  hans  packning  fördelas
mellan de andra, vilka beklagade sig över mödan och krävde mer
brännvin  i  ett  nästan  hotfullt  tonfall.  Efter  vårt  mycket  bestämda
nekande fortsatte de marschen, men muttrande och med så många
stopp att vårt tålamod nästan tog slut. 

Under vägen roade jag mig med att betrakta den unga flickan,
som ansträngde sig att se uppriktigt kokett ut, då hon hela tiden log
flörtigt mot oss genom den björkruska hon använde för att vifta bort
knotten.  Ibland låtsades hon,  utan att  vara förföljd,  ta  till  flykten,
men såpass långsamt att inge oss hopp om att komma ikapp henne.
Det är arton sekel sedan Vergilius skrev:

Et fugit ad salices, et se cupit ante videri.

["Flyr hon att gömmas af pilarnas häck, men önskar att röjas." Gudmund
Jöran Adlerbeths översättning av Vergilius Bucolica, ö.a.]
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Skillnaden i  uppträdandet  mellan denna flicka  och det  hos
den lekfulla men dygdiga Christina från Kolari, var detsamma som
kan observeras mellan samernas och västerbottningarnas sedvänjor i
allmänhet.

När  hettan  och  utmattningen  omsider  hade  skingrat
brännvinets effekter hos våra samer, nådde vi slutet av vår vandring,
som bara var på en mil men som hade tagit oss sju timmar. Vi befann
oss nu på stranden av en sjö, belägen på gränsen mellan Sverige och
Norge. Jag gjorde en skiss av utsikten, som snarare var behaglig än
målerisk,  och  jag  fick  så  mycket  större  anledning  att  ångra  mig,
eftersom knotten angrep mig med extremt raseri; de var av en ny art
här, nästan omärkliga, men deras styng fick mitt blod att rinna från
ansikte och händer. Emellertid gav de upphov till mindre svullnad
och inflammation än de vanliga knotten. 

Det låg två båtar på stranden, så små och i så uselt skick att vi,
om det funnits något annat färdmedel, hade lämnat dem där. Under
överfarten var vi hela tiden sysselsatta med att ösa ur vattnet som
rann in från bägge sidor, och det tog oss två timmar att korsa en sjö
som endast var trekvarts mil lång. Efter en kvarts mils fotvandring
passerade vi ytterligare en, och vi tog oss uppför en liten älv; när vi
slutligen kommit till den tredje sjön ville samerna, övermannade av
utmattning,  spendera  natten  på  dess  strand,  där  det  fanns  en
utmärkt vattenkälla. Där gjorde de upp en eld, och efter att ha satt
sig i cirkel runt den tillagade de en sedvanlig måltid, bestående av
grillad  sik  och  en  soppa  på  samma fisk  med lite  kornmjöl  i.  De
småpratade hela tiden medan de åt sin mat, och vi var tvivelsutan
ämnet för deras konversation. Man har noterat att samerna är ett av
de mest skvallrande folkslagen i världen, men med tanke på hur lite
aning dessa vildar tycks ha, är det svårt att begripa vad de pratar så
mycket  om.  Men  det  har  också  konstaterats  i  den  civiliserade
världen,  att  de  största  pratkvarnarna  inte  alltid är  de som tänker
mest. 
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Vi  hade  avverkat  tre  mil  på  tolv  timmar;  det  var  midnatt,
solen lyste på en skenbar höjd av åtta soldiametrar ovan horisonten;
jag  fick  eld  på  lite  fnöske  med hjälp  av  ett  vanligt  konvext  glas.
Samerna, som var omringade av tre eldar för att hålla knotten borta,
somnade genast efter måltiden. Vi reste vårt tält på gräset och lade
oss i det, klädda i våra rockar, myggnät och handskar. Vid åttatiden
på  morgonen  nästa  dag,  den  7  juli,  återupptog  vi  vår  färd,  och
hittade Altaälven när vi  lämnade sjön,  som har sin  källa där.  Jag
uppfattade det som att  samerna kallade den Poiovaivi46 på denna
plats, men jag kan inte gå i god för detta eftersom det är svårt att
uppfatta orden av hur de uttalar dem. Denna älv rinner från syd till
nord; här ligger alltså den högsta punkten på slätten mellan Torneå
och Norra ishavet.  Att  döma av de avstånd som givits oss,  ligger
denna plats  ungefär  53  1/2 mil  från Torneå  och  24  från  Alta,  en
norsk havshamn vi skall tala om senare. 

Efter att  så länge ha kämpat oss motströms uppför älvarna,
var det ett sant nöje att låta sig föras med strömmen. Men även om
vattnet  gynnade  oss,  gjorde  samerna  det  motsatta,  deras
diskussioner blev så livliga att de knappt gav sig tid att styra. Älvens
stränder  var  monotona,  men  vackra  och  täckta  av  medelstora
björkar. Lapphunden, synlig på sticket från Rastajoki, sprang längs
strandbanken  och  jagade  Tetrao  lagopus [dalripa,  ö.a.],  som
förekommer i överflöd i dessa ödemarker. Herr A** sköt en av dem i
flykten, till samernas stora beundran, då de aldrig skjuter annat än
vid säker träff och oftast med stöd för bössan. Efter att ha landstigit,
upptäckte jag under några videsnår till min förtjusning förgätmigej,
Myosotis scorpioides, vilken jag inte sett sedan i Övertorneå. 

Mot kvällen stötte vi på en lång räcka forsar som fick oss att
sakna  våra  tappra  västerbottningar,  ty  samernas  oskicklighet  och
försiktighet var extrem; de tryckte sina störar framåt mot botten för
att hindra båtarna att gå för fort. Slutligen tappade båtkarlen i fören
sin stör i en ganska ansenlig fors, vi drev med i strömmen och for
nedför  älven  på  några  minuter  utan  minsta  tillbud.  Inte  långt

46 [Idag heter älven Bievjaveaijohka här, och namnet Altaälven får den först 
mycket längre upp mot Norra ishavet, ö.a ]
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därifrån  rinner  en  liten  bäck  från  bergen  och  förenar  sig  med
Poivovaivis  vatten  [Bievjaveaijohka,  ö.a.],  som  efter  detta
sammanflöde  får  namnet  Altaälven  [inte  korrekt,  se  tidigare
kommentar,  ö.a.].  Vi  kom  via  en  fors  in  i  en  vacker  sjö  kallad
Suddlumašluobbal, där det fanns en mängd vildgäss,  Anas erythropus
[fjällgås, ö.a.], varav herr A** sköt en. Dessa gäss, som är mindre än
de vanliga, är mycket vackra, särskilt honorna med sina svartfläckiga
bröst och röda fötter. Färgen på vingarna går i brunt. 

Efter att  ha passerat  sjön fann vi åter älven,  som bestod av
ännu en räcka forsar, större än de föregående, vilka vi tog oss nedför
utan missöden, trots båtarnas dåliga skick och samernas oduglighet.
Men de vågade inte  åka utför  den sista  forsen,  belägen helt  nära
Kautokeino, över vilken västerbottningarna troligtvis hade gjort sig
lustiga. Av denna anledning fotvandrade vi en kvarts mil till byn.
Det var efter midnatt, och vi roade oss under promenaden med att
skjuta  Scolopax  phæopus (spov)  [småspov,  ö.a.]  och  Charadrius
apricarius [ljungpipare,  ö.a.],  vilka  förekom  i  stora  mängder,  men
följderna av detta nöje blev nära nog ödesdigra för oss. Kautokeinos
invånare,  som  hört  flera  skott  skjutas  mitt  i  natten,  slog  larm,
beväpnade sig med bössor och yxor och gömde sig bakom husen för
att ge oss ett varmt mottagande, om vi skulle våga närma oss. Vår
tolk uppfattade på långt håll rörelse i byn, rådde oss att göra halt,
varefter han gick framåt helt ensam medan han vinkade med handen
och ropade från långt håll: "Frukta inte, vi kommer som vänner!". En
ung pojke som kände igen hans röst ropade "Det är Kryger!", och
genast såg vi dem komma fram ur sina bakhåll för att ivrigt ta emot
den  redbare  Kryger,  som  föregående  år  varit  på  marknaden  i
Kautokeino,  och  där  gjort  sig  lika  omtyckt  bland  invånarna  som
överallt annars. Man visade oss mycket respekt, ty den gode gamle
mannen  tyckte  om  att  tillmäta  oss  stor  betydelse  i  närvaro  av
människor vi mötte. Skolmästaren, församlingens viktigaste person,
tillika ett äkta original, förde oss, efter att ha bugat djupt för oss flera
gånger, till prästens hus, som var frånvarande och hade lämnat det
tomt.  Huset  bestod  av  ett  kök  och  två  små  kammare,  i  vilka  vi
installerade oss. Utsträckta på renfällar sov vi där till klockan elva på
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förmiddagen, då jag gick för att bada i älven, vars klara och grunda
vatten rinner sakta över en ren och jämn sandbotten. Herr A** hade
redan gått  ut  för  att  fånga insekter;  själv  tog  jag  efter  badet  min
portfölj och mitt gevär, och gick upp för kullarna varifrån vi kommit
för  att  teckna landskapet och skjuta  pipare.  När vi  samlades igen
tillredde vi ett utsökt kvällsmål på vildgås, en morkulla, kvarg och
renost. 

XXXII. Kautokeino. 7 juli.

Byn Kautokeino, belägen på Kautokeinoälvens47 strand, 59 mil
från Torneå, är en av de största i denna del av Lappland. Här finns
en välbesökt marknad och en kyrka som vördas mycket av de samer
som åker för att  fiska på Norra ishavet.  När de är i fara på detta
lömska hav, avger de högtidliga löften att skänka levande ljus eller
andra offergåvor till Kautokeino kyrka, ett löfte de aldrig försummar
att uppfylla, övertygade som de är om att deras frälsning beror på
det.

47 [Älven benämns här felaktigt Altaälven i originanltexten, men heter idag 
Kautokeinoälven fram till Alta kraftverk i Sautsokanjonen, först därefter 
Altaälven, ö.a.]

https://digitaltmuseum.no/011041096680/kautokeino-grafikk/media?slide=0
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Vi såg ytterligare fyra  små byar längs stränderna av älven,
vilken ömsom flyter stilla mellan ganska höga kullar, ömsom uppgår
i fjärran sjöar, varifrån den alltid återtar sitt lopp mot norr. 

Jorden i  Kautokeino är utomordentligt bördig, och slätterna
var täckta av ett gräs lika frodigt och mjukt som på de bästa engelska
gräsplanerna för bowls [brittisk variant av boule,  ö.a.];  mjölken är
därför också utsökt här. Man föder upp ett stort antal nötkreatur och
renar  här,  dessa  var  nu  på  bete  vid  havskusten  på  andra  sidan
bergen. 

År  1756  uppgick  befolkningen  i  denna  församling  till  51
samiska  familjer,  och  år  1768  till  68.  Sedan  dess  har  många
nybyggare slagit sig ner i närheten av kyrkan. 

Den  danska  regeringen  har,  i  syfte  att  införa  det  norska
språket,  påbjudit  att  gudstjänsten  ska  hållas  på  detta  språk;  men
eftersom  de  flesta  samer  ännu  inte  förstår  någon  norska,  måste
skolmästaren översätta predikan och bönerna, under det att prästen
gör paus efter varje mening för att ge honom tid. Vi hade mycket
gärna närvarat  vid  en sådan ceremoni,  men eftersom prästen  var
frånvarande,  bestod  söndagens  gudstjänst  endast  av  böner  som
skolmästaren  reciterade  på  samiska.  Jag  bad  honom  berätta  om
intressanta händelser, ur sägner eller sådant han själv upplevt, men
förgäves. Dessa män, som är tillfreds, inte på grund av nöjen, men av
frånvaron av sorger, bekymrar sig varken över dåtid eller framtid;
njutningen de finner i sysslolösheten bevisar att de är fria från denna
rastlöshet,  detta  krav  på  verksamhet  som  sporrar  de  civiliserade
folken. 
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Vi  ställde  även  några  frågor  till  denne  man  om  samernas
sånger; han lät då föra in en person som knappast behövde bes två
gånger för att för full hals sjunga en vild melodi, som jag hade stora
svårigheter att notera. Jag tror inte att samerna i dessa trakter har
någon annan än denna: 

Orden är oftast inte annat än utrop, "voi, voi" etc., då och då
blandade  med  önskningar  att  vargen  inte  ska  sluka  renarna,  att
gräset  ska  växa  i  överflöd  etc.  Man  har  tillskrivit  samerna  flera
mycket vackra kärlekssånger; jag vågar inte bestrida sanningshalten
i detta; men vad jag kan försäkra är att av alla dem vi frågat, har inte
en enda känt till några. 

Även om vilan var mycket  behaglig  måste vi  tänka på vår
avfärd; man anskaffade oss åtta man för att bära vår packning till
Alta, 17 mil bort, och vi var tvungna att betala dem var och en 24
skilling  kontant  per  dag.  När  vi  frågade  varför  detta  pris  var  så
oproportionerligt i jämförelse med kostnaden för livsmedel i landet,
var svaret vi fick att en fransk prins som passerat Kautokeino under
en resa betalat detta pris.  Det var först i  Alta vi erfor vem denna
prins var. Skolmästaren drog fördel av detta och tog själv på sig att
bära en last, under förevändningen att det var ett nöje för honom att
slå följe med oss; vi återkommer till hur han slingrade sig ur knipan. 

Efter att ha inhandlat soltorkat renkött, ost och smör, fortsatte
vi  vår  resa  klockan  halv  tre  på  eftermiddagen  den  9.
Kautokeinoälven  blir  gradvis  betydligt  bredare  när  den  passerat
Kautokeino,  och  bildar  efter  varandra  sjöarna  Andarjávri,
Mártenjávri,  Goudajávri,  Guosmmarjávri  och  Njallajávri48;  många

48 Det ska erkännas att kartan lämnar mycket i övrigt att önska. Den korta tid vi 
hade till förfogande för att göra iakttagelser, och osäkerheten om vi angivit de 
korrekta namnen, är anledningen till att jag hållit mig till de namn Pontoppidan
givit platserna, snarare än att utförligt redogöra för ett stort antal sjöar vars 
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små fjällbäckar mynnar ut i dem; dess älvbrinkar är av betydande
höjd och bergen blir mer och mer imponerande; men de är ändå inte
i närheten av de högsta fjällen. 

Vid femtiden på kvällen kom vi till sjön Stálojávri, där vi med
stor njutning tog ett bad på en sjöbotten av fin sand blandad med
rent järn. Denna sand, som av vattnet förs till sjöns stränder, ger dem
en svartaktig färg. Vi hade redan tidigare iakttagit detsamma här och
var längs älvarnas stränder, men inte i en sådan skala. Efter att ha
passerat ytterligare en sjö,  Skuvlajávri,  kom vi till  sjön Mierojávri,
som vi fann vara den vackraste av alla; höjdernas märkliga former,
fräschören hos träden som täckte deras fot; några av kullarna täcktes
ända upp till  toppen av dvärgbjörkar,  vilket  gav  dem en  mycket
mörk färg, andra var helt vita av renlav; i slutändan bidrar allt på
platsen till stora kontraster som ger en bildskön helhet. Båtkarlarna
förde oss till en plats på älvstranden där en ljuvlig källa vällde fram
ur en kulle, överskuggad av täta björkar. Dess klara vatten, bildande
en liten bassäng i vilken gräsets rörelser visade på kraften i källan,
rann ner mot sjön i form av ett litet vattenfall.  I något annat land
hade  denna  källa  fått  ett  namn  och  poeter  hade  lovprisat  dess
skönhet;  här,  mitt  i  en vidsträckt  ödemark,  flyter  dess  vatten in  i
glömskan, och tjänar kanske en gång per sekel till att släcka törsten
hos resenärer som förstår att uppskatta dess ljuvlighet. Stoftet från
galläpplena färgade inte alls detta vatten, vars temperatur endast var
fyra grader, medan den i sjön var sexton. 

När vi lämnat sjön förde oss älven strax till en annan, kallad
Vuolgamašjávri. Innan man kommer ut i den, ser man på vänster
sida  ett  litet  vattenfall  mellan  två  iögonfallande  klippblock,  dit
natten tycktes ha tagit sin tillflykt, medan en två månader lång dag
lyste upp resten av landet. 

Sedan vår avresa från Kautokeino hade vi färdats utan andra
avbrott än de färjkarlarna behövde för sina måltider. Natten mellan
10  och  11  juli  stannade  vi  på  en  udde,  där  vi  reste  våra  tält.

form och storlek var okända för oss. 
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Midnattssolen var blodröd och luften var fylld av en tät rök, vilken
vi inte kunde begripa varifrån den kom. Följande dag rådgjorde vi
tillsammans om vilken väg vi skulle ta. Vi hade att välja mellan att
fotvandra de tre milen för att komma till Alta49, eller att fara sträckan
med båt och då färdas nedför flera forsar som ingen av båtkarlarna
kände sedan tidigare. För att bespara sig vedermödor, och i hopp om
att längs älven stöta på någon fiskare som kunde ta sig an en del av
packningen,  insisterade  de  på  det  senare  alternativet,  och  vi  fick
ingen anledning att ångra att vi följde detta råd.

Alltså avreste vi vid niotiden på morgonen, och efter att ha
korsat ännu en sjö fann vi älven igen, och anlände slutligen till dessa
obekanta forsar.  Eftersom vi hyste vissa tvivel om våra båtkarlars
färdigheter, steg vi iland för att se på när de åkte nedför den första
forsen,  som  inte  var  särskilt  stor.  Deras  manövrering  ingav  oss
förtroende,  och  vi  for  därefter  tillsammans  med  dem nedför  den
andra forsen, som var mycket stark och ungefär en mil lång. Denna
sträcka var avklarad på femton minuter, motsvarande ungefär vad
en resande hade räknat med under normala omständigheter.  Man
kan  knappt  föreställa  sig  den  skräckblandade  förtjusning  man
upplever efter att ha tillryggalagt en såpass lång sträcka på så kort
tid. 

Efter denna fors blir älven lugn igen tills man kommer till ett
ställe där man börjar nås av ett  fruktansvärt  dån, förebådande ett
förskräckligt  fall,  något  båtkarlarna  hört  talas  om  tidigare.  Vi
landade på stranden, och efter att ha klättrat upp på höjden, såg vi
dimmorna som steg upp från forsen. Men eftersom det var omöjligt
att se någonting från denna sida, lät vi landvägen transportera en båt
i vilken vi korsade älven på cirka femtio stegs avstånd från stället
där den faller ned i en mycket djup dal. Minnet av denna överfart får
mig att rysa, trots att den inte gjorde särskilt stort intryck på oss då.
Vattnet, som var platt som is, dolde en våldsamt stark underström.
Endast en åra kunde användas, och om den knäcktes eller tappades
skulle  vi  oundvikligen  driva  mot  den  avgrund  varifrån  det

49 Denna rutt kallas biskopens väg, efter att en norsk biskop tog den för att besöka
kyrkan i Kautokeino. 
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öronbedövande  oljudet  kom.  Väl  ankomna  till  den  andra
älvstranden, klättrade vi med stor möda ned från klippa till klippa,
tills dess att vi nådde älven och kunde glädja oss åt det imponerande
skådespel som är avbildat i följande gravyr. 

XXXIII. Pikefossen. 9 juli. 

Detta  vattenfall  i  Kautokeinoälven  heter  Pikefossen  [på
nordsamiska Nieidagorži, ö.a.]. De väldiga vattenmassor som störtar
ut från höjden av en helsvart klippa; den enorma mängden skum
som stiger upp från botten av avgrunden; ett dån som får marken att
skälva; en isolerad klippa, som när den delar älvens flöde med nöd
och näppe förmår stå emot dess fruktansvärda kraft; en dimma som
stiger upp mot molnen; upprörda vågor som slår emot stränderna;
av  dessa  ting  har  pennan och  penseln  endast  förmått  ge  en  blek
avbild. 

När vi klättrade uppför höjden för att hämta vår båt, såg vi ett
skräckinjagande, bottenlöst hål, i vilket en del av forsen störtade ner
likt i en kokande kittel, och i fallet träffar en spetsformig klippa. I en
skreva  på  denna  klippa  föreföll  två  vattenstarar  (Sturnus  cinclus)

https://digitaltmuseum.no/011041096682/pikefossen-i-kautokeinoelva-grafikk/media?slide=0
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[kallas idag strömstare, ö.a.] njuta av en ständig vilopaus, vilken vi
förgäves försökte störa genom att kasta stenar på dem. Den starka
rörelse och det  oljud som omgav dem gjorde dem uppenbarligen
oemottagliga  för  allt  annat.  Denna  fågelart  har  redan  omtalats  i
början av boken.

Efter att åter ha korsat älven, fann vi våra mannar upptagna
med att landvägen bära ena båten och bagaget till platsen där älven
blir farbar igen. Eftersom denna manöver tog en hel del tid i anspråk,
passade jag på att ännu en gång beskåda vattenfallet och bättra på
bilden jag tidigare skissat på. 

Transporten av båten sker  med hjälp av tre rullar,  där den
sista,  så snart  den är  fri,  flyttas till  fören,  och så vidare i  tur  och
ordning. Eftersom dessa båtar är lätta,  är hanteringen inte så svår
som man skulle kunna tro. 

Slutligen gick vi ombord, och älven flöt sakta fram som om
den ville återhämta sig från de fruktansvärda ansträngningar den
just genomgått. Vi sov lugnt under en enformig sträcka på ungefär
en mil. När båtarna landade på stranden vaknade vi till bruset av en
slöja av vatten som föll från ungefär tio famnars höjd [ca 19 m, ö.a.],
mitt i en sammetslen gräsmatta täckt av ungbjörkar, vars grenverk
bildade ett valv, vilket tycktes skydda vattendraget som gav liv åt
dem. Vi fann detta vatten utsökt, av samma kvalitet som det i källan
nära  sjön  Mierojávri.  Denna  glada  anblick  föreföll  mig  vara  en
sagolik dröm efter de hemska syner som hade föregått vår sömn. 

En kvarts mil från denna plats ligger ett mycket brant berg,
vars  färg  av  ockra  och  vitriol  antyder  förekomst  av  koppar,  och
därför  kallas  det  också  "Kopparberget".  Men  vi  hade  avstått  från
mineralsamlande med tanke på vikten och de långa vandringar vi
skulle göra. 

Lite  längre bort  for  vi  med stort  nöje  nedför  två forsar;  då
vattenståndet var väldigt högt kunde vi hänge oss åt dess lopp, utan
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att  behöva frukta  grundstötningar.  Vid en  tredje  fors  frågade oss
båtkarlarna om vi föredrog att gå iland. Lättjan fick oss att ta risken,
och sträckan visade sig vara riktigt imponerande. Vi tillryggalade på
några minuter en mycket lång sträcka, under vilken vatten ofta kom
in i  båten och vågskummet forsade ovanför våra huvuden,  något
som mer än en gång dolde stranden för oss.

XXXIV. Kautokeinoälven i närheten av Masi.

Knappt hade vi passerat forsen, förrän vi på höger sida fick se
ett bedårande vattenfall, omgivet av ett behagfullt landskap. Det var
en liten bäck som mynnar ut i älven genom att stegvis störta från
höjden av ett berg, vars form liknade en kamelrygg. 

I  närheten ligger  den gamla kyrkan i  Masi,  idag övergiven
eftersom det omgivande landet är obebott;  faktum är att vi sedan
Kautokeino inte sett minsta spår av människor, och denna ödemark
sträcker  sig  ända  till  Alta,  17  mil  bort.  I  hopp  om  att  få  se  en
imponerande ruin,  målade min fantasi  redan upp en bild av den.
Men den bestod bara av en trähydda, fjorton fot lång, tio bred och
sju fot hög. Av taket återstod endast tre eller fyra ruttna plankor, och

https://digitaltmuseum.no/011041096685/kautokeinoelva-ved-masi-grafikk/media?slide=0
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interiören motsvarade dess utsida. En halv tunna hade tjänat som
predikstol, och jag föreställer mig att predikanten måste ha påmint
om Diogenes50. Ett litet altare, samt tre bänkar på ena sidan och två
på  den  andra,  utgjorde  den  enda  utsmyckningen  i  kyrkan,  runt
vilken små kullar vittnade om att man för länge sedan hade begravt
sina döda här.

Vi föreslog båtkarlarna på skämt att vi skulle övernatta här,
men de beskrev skräckslagna för oss att  vålnader skulle störa vår
sömn.  De  hedniska  samernas  dyrkan  av  maner  har  nämnts  här
tidigare; det är är antagligen därifrån tron på gengångare överförts
till deras efterkommande.

Vi reste vårt tält nära älvstranden, och efter att ha vidtagit de
nödvändiga åtgärderna mot knotten föll  vi i  sömn. Dessa insekter
besvärade oss mer och mer, och jag har undvikit att tala om dem av
rädsla  för  att  tråka  ut  läsaren.  En  rök  som gjorde  luften  svår  att
andas var det enda sättet att bli av med dem. 

Sen den regniga natt vi upplevde i  Leppäjärvi hade vi haft
osannolik tur med vädret, och vi hade inte missat ett enda tillfälle att
se  midnattssolen,  en  mycket  ovanlig  förmån  i  dessa  trakter,  där
nattliga  dimmor  ofta  hindrade  resande  från  att  njuta  av  detta
skådespel, vilket de färdats så långt för att beskåda. 

Dagen innan hade vi  sett  vildgäss,  Anas erythropus [fjällgås,
ö.a.],  lom  (Colymbus  arcticus)  [storlom,  ö.a.],  flera  Anas  acuta
[stjärtand, ö.a.],  Anas fusca [svärta, ö.a.] och många andra andarter,
samt  en  praktfull  örn  som  i  stolt  och  stilla  flykt  svävade  över
bergstopparna. Luften var fylld av rök, av lukten att döma från en
skogsbrand, utan tvivel orsakad av åskan, som vi så ofta hört sen vi
lämnade Muonio. 

När vi påföljande dag hade färdats ungefär en mil på älven,
stötte vi på två fiskare, varav den ena tog sig an att bära packning,

50 [Diogenes från Sinope, grekisk filosof av den kyniska skolan, därav ordet 
cynisk. Enligt legenden illaluktande och boende i en tunna, ö.a.]
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mot  samma  ersättning  vi  hade  förhandlat  oss  till  med  de  andra
fiskarna. Himlen började skymmas av moln, och snart hade vi ett
stilla  regn.  Älvstränderna  började  redan  få  det  kärva  och  vilda
utseende som förebådar närheten till  höga berg; men älvens flöde
var fortfarande lika lugnt.  En halv mil längre nedströms blir dess
strömdrag, hopträngt mellan enorma klippblock, mycket snabbare,
och med ett dovt brus från andra sidan av dessa klippor tillkännager
sig forsar som ingen dödlig någonsin vågat närma sig. Vattnet där är
så djupt att  det  skulle vara omöjligt  att  stoppa båten när den väl
dragits med av strömmen, och de otillgängliga stränderna hindrar
på bägge sidor insyn mot älven. 

Vi steg därför iland på höger sida, vid foten av ett berg som
reste sig mot molnen; där störtade en förtjusande bäck från de höga
klipporna och gav till  älven  sin  tribut  av vatten,  vars  renhet  inte
överträffades av någon av de tidigare nämnda källorna. 

Denna bäck heter Goidnesjohka, ett finsk namn jag avstår från
att  försöka  översätta,  och  som  jag  endast  infogat  för  att  det  är
nödvändigt att känna till för att inte komma vilse vid återfärden från
Alta.
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XXXV. Bestigning av Skanderna. 10 juli.

Här påbörjade vi bestigningen av de delar av Skanderna som
kallas fjällen, tidigare köln. Dess fot är som vanligt övervuxen av täta
björkar; en mycket mjuk mossa som man sjunker ned i till knäna gör
vandringen mödosam, och stigningen är så brant att man ofta måste
greppa tag i trädstammar och buskar med händerna för stöd. 

Efter att lite mer än en halvtimme ha vandrat på detta sätt, såg
vi till höger om en liten platå en skräckinjagande bergsklyfta, snävt
inklämd  från  tre  sidor  av  klippor,  fyra-  till  femhundra  fot  höga,
bestående av någon slags  helsvart  skiffer.  Bäcken jag  nyss  nämnt
rinner här högt uppifrån berget,  och efter att  ha passerat ett  slags
valv genom en klippa, störtar den ned så djupt i avgrunden att den
knappt  kan  följas  med blotta  ögat.  En  annan bäck,  inte  fullt  lika
vacker  som  den  förstnämndas,  bildar  ett  lika  högt  vattenfall  och
förenar sitt vatten med dennas nere i botten av dalgången. 

Ovanför  denna  avgrund  är  klippornas  toppar  täckta  av
björksnår,  så  täta  att  de  påminner  om  en  krullig  peruk.  Scenen

https://digitaltmuseum.no/011041096684/bestigelse-av-de-nordlige-alper-grafikk/media?slide=0
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fulländas av andra, än högre klippor, vars toppar reser sig ända till
molnen.  Det  är  helt  avgörande  att  noga  notera  den  högsta
bergklippans utseende för att hitta vägen tillbaka vid återresan från
Alta. 

Ju längre vi kom såg vi nya berg, separerade av slätter, sjöar
och myrmarker, där marken gungade under fötterna. Det molniga
och  regniga  vädret  gav  landskapet  ett  dystert  utseende,  en
björnarnas och vargarnas hemska tillflyktsort. 

Efter att ha fortsatt vår vandring några timmar, nästan hela
tiden  uppför,  fann  vi  till  slut  stenhård  snö,  men  som inte  täckte
bergen helt på det sätt vi föreställt oss. Vad som är egendomligt, och
något vi förgäves sökte en förklaring till, är att snön på sommaren
vanligtvis bevaras på bergens syd- och västsida. På denna höjd blir
träden sällsyntare och mindre. 

XXXVI. Glaciär i fjällen.

https://digitaltmuseum.no/011041096683/liten-isbre-pa-baeskades-grafikk/media?slide=0
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Vid foten av en lodrät klippa ligger en rymlig grotta av istäckt
snö,  bestående  av  flera  valv  som  minskar  i  storlek  längre  in.
Öppningen är mer än tillräckligt hög för att bekvämt kunna gå in
upprätt; vattnet från en utsökt källa strömmade från några trasiga
stenblock.  Sannolikt  har  avdunstningen  från  den  fuktiga  klippan
orsakat dessa urgröpningar i en jättelik ansamling snö som pressats
mot  klippan  av  vinden;  och  dess  yttre  form  har  rundats  till  av
solvärmen.  I  denna  grotta  var  vi  skyddade  från  knotten,  som
fortfarande  förföljde  oss,  trots  höjden  vi  befann  oss  på  och  det
regniga vädret. Men fastän vi var uppvärmda av marschen, vågade
vi inte stanna någon längre stund på grund av den fuktkalla luften vi
inandades där. 

Ett stycke bort från grottan ligger en mycket djup ravin, och
bortom denna såg vi ett stort antal hålor, vilka samerna sade vara
björngryt. Trots att det finns björnar i stort antal i dessa trakter, fick
vi  inte  nöjet  att  se  en enda.  Eftersom parningssäsongen var  över,
ägnade de sig åt att vila; samerna är för övrigt såna storpratare att de
på långt håll skrämmer dessa djur, som är skyggare än fåglar. Vi sköt
tillräckligt många pipare för att kunna äta en god middag, och det
var nästan den enda fågelart vi stötte på längs vår väg; det fanns
några änder på sjöarna, men i litet antal. De enda träden var små
ynkliga  björkar,  och  buskarna  bestod  uteslutande  av  vide,
dvärgbjörkar och enar. 
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XXXVII. Landskap från fjällens topp i moln. 

När vi hade kommit ännu högre upp, såg vi endast foten av
de andra bergen, resten var skymda av molnen, och vi berömde oss
förgäves med att vi skulle få se en klar och fridfull himmel när vi väl
kommit till toppen [det är fjällmassivet Bæskades som avses, ö.a.].
Under resten av denna dag var det omöjligt att se landskapet mer än
hundra dubbelsteg runtomkring oss [ca. 150 m, ö.a.]. Några kullar,
en lugn sjö,  en orörlig massa av mörka moln hängande över våra
huvuden, från vilka strimmor av mycket tät dimma nedsteg; dessa
kännetecken för det alpina landskapet kan ses på bilden. 

https://digitaltmuseum.no/011041096686/utsyn-fra-toppen-av-baeskades-i-take-grafikk/media?slide=0
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Eftersom regnet gradvis ökade kunde vi inte vila på mossan
som täckte marken då den var full av vatten. Vi hindrades därför att
tillbringa natten som planerat, och även om vi hade velat fortsätta
vandringen, skulle samerna, fullastade med packning, inte ha gått
med på det. Lyckligtvis drog sig en av dem till minnes att han hört
talas om en slags hydda, kallad  gam på det inhemska språket, som
några handelsresande hade låtit bygga som tillflyktsort på väg till
vintermarknaderna.  Men  det  var  utomordentligt  svårt  att  finna
denna  plats,  mitt  i  ödemarken  och  under  en  årstid  då  inga  spår
kunde röja dess läge. I denna ovisshet vandrade vi till en timma efter
midnatt, och samerna började, överväldigade av utmattning, tappa
modet, när de plötsligt ropade "Där är vår gam!". Faktum är att det
var just denna hydda, belägen mellan några träd på sluttningen av
en kulle. Vi var inte sena att stiga in och att tända en brasa i en ring
av stenar, avsedd att tjäna som eldstad. Vi täppte till rökutgången
med  en  bräda,  och  efter  att  ha  låtit  hyddan  rökfyllas  ordentligt
öppnade vi ventilen igen och såg knotten, som hade sökt skydd från
regnet,  försvinna  ut  med  röken.  Efter  att  slutligen  ha  grillat  och
intagit våra pipare, lade vi oss att sova på den halm några resenärer
hade lämnat kvar från förra vintern. 

Detta hade varit vår första riktigt utmattande dag, och trots
att  vi  ännu  inte  gått  mer  än  två  mil  fågelvägen,  hade  de  långa
omvägarna  och  ansträngande stigningarna prövat  oss;  av  de  elva
personer  som befann sig  i  hyddan somnade alla  utom jag direkt.
Vindens  dån  som  ökade  under  natten,  de  kusliga  skriken  av
ugglorna i  omgivningarna,  och framför  allt  samernas  snarkningar
hindrade  mig  från  att  sluta  ögonen.  Ibland  skrev  jag  för  att
uppdatera mina dagboksanteckningar, ibland gick jag ut för att se
om vädret klarnat upp och för att skjuta ugglor; men tvingad av det
häftiga regnet och kylan att gå in igen, fann jag mig tålmodigt i att
behöva lyssna till  denna förfärliga musik. Till sist somnade jag av
pur utmattning, men snart vaknade samerna upp och började med
sitt eviga pladder, vilket fick mig att stiga upp, trots mitt stora behov
av vila. Det är på så vis slumpen ibland spelar trötta resenärer ett
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spratt.  Åsynen av denna fristad hade glatt mig mer än den av ett
präktigt slott, redo att ta emot oss, hade gjort i bebodda trakter, och
ändå var det här jag tillbringade den jobbigaste natten under hela
resan. 

Molnen var mycket tjockare än under gårdagen och omgav
oss från alla håll. Samerna gav upp hoppet om att finna vägen och
ville  invänta  bättre  väder.  Faktum är  att  passagen  av  dessa  berg
betraktas som mycket riskfylld när himlen är molntäckt.  När man
emellertid  betänker  att  vi  hade  älven  på  höger  sida,  skulle  vi
knappast  ha  kunnat  tappa  bort  oss  någon  längre  tid;  den  stora
svårigheten låg i att hitta tillgängliga vägar för nedfärden. Slutligen
gav samerna, lika trötta som vi på att stanna i hyddan, efter för våra
önskemål, och vi gav oss av vid tvåtiden på eftermiddagen. 

Vi hade ytterligare fem mil att gå, omvägar oräknade, för att
komma till Alta. Till en början var vi verkligen ur form; men genom
att framhärda fann vi styrka i själva utmattningen. Molnen hindrade
oss att se saker på femtio dubbelstegs avstånd [ca. 75 m, ö.a.], och
landskapet föreföll oss mycket enahanda. Denna dag fick jag syn på
en liten blomma av violsläktet,  men endast  i  gul  nyans och utan
violett.  Denna blomma,  kallad  Viola  biflora [fjällviol,  ö.a.],  växer  i
Skanderna och i Skottland51; en liten landplätt som var bevuxen av
dem såg ut som förgylld.

Samernas  många  vilopauser  gjorde  vandringen  enformig,
men eftersom de bar packningen kunde vi inte pressa dem hårdare.
Vi  tog oss på detta vis framåt med en hastighet på en mil på tre
timmar.  Själv  bar  jag  en  bössa  och  en  väska  innehållande  några
skålpund blyhagel, två eller tre skålpund krut [1 skålpund motsvarar
0,425 kg, ö.a.], en kompass, en bok för att bevara växter, en bägare,
en stor kniv etc. så att jag knappast kunde röra mig obehindrat, och
herr  A**  var  inte  mindre  tungt  lastad.  Våra  finska  stövlar,  pjäx-
stövlar,  som  jag  tidigare  beskrivit  i  samband  med
västerbottningarnas klädedräkt, och som inte blivit insmorda sedan

51 Se Flora Suecica och English Botany. 
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flera dagar, motstod inte längre vätan, och på så vis gick vi som på
dyblöta  tvättsvampar.  Ändå,  efter  att  ha  gått  de  sista  tre  milen  i
uppförsbacke, hela tiden nedsjunkande till vaderna i mossan, var vi
mindre trötta än när vi startade. Jag tror att denna uthållighet kan
tillskrivas  vanan  vid  kroppsrörelse,  den  sparsamma  kost  vi
tvingades hålla oss till, de kalla bad vi tog varje dag i sjöar och älvar,
den stärkande luften i dessa klimat, och möjligen även fukten som
uppfriskade våra ben.

När vi slutligen ankommit till toppen av bergen, fann vi att
nedstigningen  var  mycket  besvärlig,  men  imponerande  utsikter
gottgjorde våra vedermödor, trots att dimman hindrade oss från att
se några längre sträckor.

Man har observerat  att  hela denna väldiga bergskedja,  som
sträcker sig från nedre Dalarna till Vita havet, ungefärligen följande
kustlinjen, reser sig med en svag stigning på sydsidan, för att störta
brant på sidan mot havet. Dess längd är ungefär 150 mil och dess
bredd 12 till 15 mil. 
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XXXVIII. Vi lämnar dimmorna under 
nedstigningen från fjällen. 11 juli.

Efter att ha nedstigit nästan vertikalt under en halvmil, kom vi
ut ur dimman. Det var  då,  när vi  vände oss om mot höjderna vi
kommit  från,  som vi  såg klippväggen av  skiffer,  vars  fortfarande
dimhöljda toppar var nästan helt täckta av snö, från vilka störtade ett
flertal  vattenfall.  Två  av  dessa,  som kom ur  håligheter  i  klippan,
föreföll frusna och orörliga, men vid närmare betraktande urskiljde
jag till slut vattnets rörelser. Deras utseende var snarare besynnerligt
än vackert; jag har återgivit det noggrant för att inte missa något ur
verkligheten, som endast själv kan göra bilden rättvisa. Längre ned,
där lutningen blev lite mindre brant,  var marken fortfarande karg
och utan grönska, med undantag av några björkar som växte här och
var.  Nere  i  dalgångarna  låg  flera  sjöar  i  vilka  vattnet  från  fallen
återsamlades, för att återigen bilda nya vattenfall. 

https://digitaltmuseum.no/011041096687/nedstigning-fra-baeskades-gjennom-take-grafikk/media?slide=0


124

XXXIX. Fortsatt nedstigning från fjällen.

För varje nytt steg vi tog uppenbarade sig en ändlös räcka av
denna  naturs  scenerier  inför  våra  ögon.  Väldiga  skifferklippor
formade bergstoppar, vars mörka färg kontrasterade mot snömassor
och vattenfall i lika påfallande bländvit färg. Himlen klarnade upp,
och  grönskan  började  gradvis  uppenbara  sig  vid  foten  av
bergsklipporna. Av alla dessa utsikter har jag endast avbildat denna,
såsom varandes den mest bildsköna, annars hade valet varit svårt,
då jag inom en mil hade kunnat finna tillräckligt för att fylla ett helt
skåp.

https://digitaltmuseum.no/011041096689/videre-nedstigning-fra-baeskades-grafikk/media?slide=0
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XL. Foten av fjällen mot havskusten. 12 juli.

Foten  av  bergen  utgör  kanske  en  av  de  mest  njutbara  och
samtidigt  mest  imponerande  synerna  i  världsalltet.  En  väldig
bergssluttning, täckt av det vackraste gräs och av för dessa trakter
förvånansvärt välväxta träd, går ned mot ett lågland som sträcker sig
till havet, beläget ungefär en mil bort. Många små bäckar, bildade av
de vattenfall som tidigare nämnts, låter sitt kristallklara vatten flöda
i skuggan av busksnåren, ibland dolda av gräs och blommor, ibland
bildande  små  lugna  sjöar,  och  skänker  slutligen  sina  vågor  till
Altaälven, eller till Eibyälven, som mynnar ut i den52.

Ingen boskapshjord har betat  de rika och blommande örter
som växer på denna mark, och ingen lie har heller kommit nära den.
Vi återfann med glädje samma trädsorter man ser växa i hjärtat av
Sverige. Björkar, tallar, aspar, pilar och äppelrönnar stod inte efter
dem i något annat land, och även våra ängsblomster föreföll här att
grönska ännu vackrare. 

52 Sammanflödet av Eibyälven och Altaälven är markerat för långt från havet på 
Pontoppidans karta; vi korrigerade detta fel på vår. 

https://digitaltmuseum.no/011041096688/ved-foten-av-fjellene-grafikk/media?slide=0
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Lägg därtill den vackraste himmel som tänkas kan, upplyst av
midnattssolen efter  två dagars regnande,  samt,  med undantag för
levande väsen, allt det vackraste fantasin kan skapa, och ni får en
vag föreställning om denna plats tjusning. Bara några enstaka fåglar
störde naturens djupa tystnad och firade med sin sång den ljuvliga
årstiden. 

Endast  innevånare  saknades  för  att  göra  denna  förtrollade
plats till ett paradis på jorden. Men dessvärre existerar detta paradis
endast under två eller tre månader om året; under resten av tiden är
den vackra naturen utelämnad åt bitande frost eller begravd under
ett djupt snötäcke. 

Åsynen av allt  detta fick oss att  glömma tröttheten efter en
vandring på fyra mil. Men för skolläraren från Kautokeino, som för
ekonomisk  vinnings  skull  hade  gett  sig  in  i  ett  äventyr  vida
överstigande  hans  förmåga,  gick  det  inte  lika  bra.  I  början  av
vandringen hade han, som den lille sluge man han var, valt ut en
packning som såg ut att vara ganska tung, trots att den nästan inte
vägde någonting. Efter att oförsiktigt nog ha vandrat alltför raskt i
början, utan att  ha visat minsta tecken på trötthet efter nästan tre
mils  vandring,  misstänkte  en  av  hans  kompanjoner  som  kände
honom att  han  bluffade,  och  erbjöd sig  genast  att  provbära  hans
packning.  När  allt  detta  uppdagats,  insisterade  alla  de  andra
samerna omedelbart på att han skulle ta något att bära från var och
en av dem. När den stackars mannen insåg att de inte skämtade lät
han dem göra detta, och vandrade vidare med en så sorgsen min att
vi inte kunde annat än att känna medlidande. Men, eftersom han var
den som i profitsyfte hade trissat upp priset utan att dela mödorna
med de andra, avstod vi från att blanda oss i deras angelägenheter. 

Under passagen av bergen hade vi inte sett ett enda fyrfota
djur,  trots  att  där  fanns en mängd björnar,  vargar,  rävar av olika
slag, vildrenar etc. Vår nyfikenhet tycktes motarbetas av ödet, eller
snarare av samernas oupphörliga pladder som skrämde iväg djuren.
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Det enda uppseendeväckande av det slaget vi såg var ett skinn av en
slags  råtta,  Mus  lemmus [fjällämmel,  ö.a.],  som  enligt  vad  som
berättades, formerade sig i enorma härtåg som avancerade i rak linje
från nord till syd, utan att göra omvägar för något som helst hinder,
för  att  slutligen  drunkna  i  Bottenviken;  detta  enligt
lokalbefolkningens samstämmiga redogörelse.  Detta fenomen, som
inte inträffar varje år och inte heller vid någon fix tidpunkt, borde
kunna  ge  ett  rikt  material  att  diskutera  bland  naturforskarna;
emellertid borde man börja med att fastställa vad som är fakta. Vad
som är obestridligt är att man observerat talrika flockar av dessa djur
vandra från norr till söder; resten kräver troligtvis en mer ingående
undersökning. 

Efter att ha tagit oss igenom den skira buskskog som täcker
bergens fot, kom vi in i en skog av stora och praktfulla tallar, där en
skogsbrand orsakad av  blixten  hade förstört  den  vackraste  delen.
Denna skog  ledde oss  ända  till  Altaälven,  som vi  återsåg  likt  en
gammal  vän,  vars  stränder,  täckta av snår av al,  pil  och rönn,  vi
följde.  Älven,  som efter att  ha flutit  genom bergskedjan,  bildande
fruktansvärda forsar, låter här sitt klara vatten stilla flyta över rena
sandbottnar, för att slutligen rinna ut i Norra ishavet. 

Om det är någon gång som tankarna vandrar mellan de mest
skilda  ämnen,  så  är  det  när  man  reser,  och  särskilt  till  fots.
Kroppsansträngningen får alla bekymmer att lämna sinnet, medan
minnet och fantasin turas om att återge bilder, där kombinationer av
dem slumpvis dyker upp. Jag vet inte hur denna älv, lika forsande
under sitt lopp som lugn mot sin mynning, fick mig att tänka på den
odödlige Washington, som efter att ha övervunnit så många hinder
och säkrat sitt fäderneslands självständighet, tillbringade sina sista år
vilande i hemmets sköte, och närmade sig slutet med ett lugn värdigt
hans själs storhet. 
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Senare fann vi på älvstranden en hydda med några fiskare,
vilka uppehöll sig där för att vaka över laxfisket; detta var den första
bosättningen sen Kautokeino, på minst sexton mils avstånd därifrån.
Man kan lätt föreställa sig den glädje vi erfor. Klockan var två på
natten och vi hade vandrat i tolv timmar nästan utan uppehåll. 

I hyddan befann sig en gamling och en ung kvinna, som när
hon såg oss komma ut ur skogen med bössa i hand och en grupp
samer i följe, utstötte ett skrik av förskräckelse och tog till flykten;
men gamlingen kallade henne strax åter,  och när hon såg honom
samtala  vänskapligt  med  vår  tolk,  återfick  hon  gradvis  sitt  mod.
Gamlingens ansikte liknade Charons i Aeneiden, och beskrivningen
viridis  senectus [latin;  ungefär  "ungdomlig  gamling",  ö.a.]  tycktes
passa mycket bra på honom, för han visade sig till  vår förvåning
vara gift med den unga kvinnan. De hade varit sysselsatta med att
tillaga  en  lax,  av  vilken  de  frikostigt  bjöd  oss  att  äta.  Därefter
skjutsade vår gamle Charon och hans unga fru oss med båt, och vi
for  utför  älven till  dess  sammanflöde med Eibyälven,  över  vilken
samerna var tvungna att  vada.  Här landade vi  på en förtrollande
älvstrand, där det fanns en slingrande stig genom en snårskog av de
trädsorter jag tidigare nämnde, samt en art vi först trodde vara lind,
men som utan tvivel var en Salix-art speciell för dessa breddgrader,
som  hyser  så  många  olika  varianter  av  dem  [Salix är  vide-  och
pilsläktet, ö.a.]. Vi plockade med oss några löv av den, som senare
gick  förlorade  i  något  missöde  jag  inte  längre  kan  erinra  mig.
Marken  var  täckt  av  blommar  som  återfinns  överallt  i  Sverige,
exempelvis  Pyrola  uniflora,  Lychnis  viscaria,  Trollius  europaeus
[ögonpyrola, tjärblomster, smörbollar, ö.a.], och andra än vanligare
arter. Efter att ha gått en dryg kvart såg vi vår guide plötsligt stanna
upp,  samtidigt  som han  visade  tecken  på  stor  förvåning.  När  vi
sprungit ikapp honom för att se efter vad orsaken var, kom vi att
dela hans förvåning, då vi återsåg älven precis på den plats där vi
lämnat  den,  och där vi  efterlämnat  några  saker  ur  packningen åt
samerna att bära med sig efter att de korsat Eibyälven. 
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Vilken annan idé än den om en förtrollning skulle kunna ha
slagit oss? Platsens extrema skönhet, en labyrint där vi tappat bort
oss, allt tycktes förebåda att vi snart skulle hitta något sagoslott, där
vi  skulle  bli  rikligt  kompenserade för  våra  vedermödor.  Det  blev
emellertid inget  med den saken,  och efter  att  ha återupptagit  vår
vandring,  såg  vi  nu att  stigen  delade sig,  och  att  vi  där  tagit  till
vänster.  Vi  tog  nu  alltså  till  höger,  och  kom till  en  liten  by  som
fiskarna pekat ut åt oss och som borde ligga en kvarts mil från Alta,
en bosättning och hamn vid Norra ishavet. 

I utkanten av byn mottogs vi av ett dussin hundar som skällde
av  all  sin  kraft;  dessa  föds  upp  för  sin  päls  skull.  En  man  som
kommit ut fick tyst på hundarna, och erbjöd oss att stiga in för att
vila. Vi begärde inte mycket mer, för klockan var fyra på morgonen,
och  vi  hade  då  tillryggalagt  fem  långa  mil.  De  bredde  ut  några
renfällar på golvet, och vi åtnjöt en djup sömn till klockan tio. Då vi
vaknade  var  våra  lemmar  så  stela,  att  vi  endast  med  stor
ansträngning kunde komma i rörelse igen; efter några försök var vi i
skick nog att gå vidare, och vår iver att komma till Alta gav oss nya
krafter. När vi lite senare hade nått toppen av en kulle med utsikt
över slätten, upptäckte vi en vik av Norra ishavet, och det var med
glädjeutbrott vi hälsade detta hav, våra vedermödors huvudsakliga
mål. 

Vår tolk, som gått i förväg för att skaffa oss husrum i Alta,
väntade oss där med den angenäma nyheten att vi skulle tas emot
hos  herr  Norager,  ortens  enda  handelsman,  och  att  amtmannen53

(guvernören eller domaren i territoriet) i norska Lappland med nöje
överlåtit en av lägenheterna han förfogade över i huset. Man måste
ha gjort en resa liknande vår för att förstå tillfredsställelsen över att
finna  bostäder  där  renlighet  och  komfort  härskade,  förträffliga
sängar,  i  slutändan  alla  de  bekvämligheter  som  vanan  gjort  till
nödvändigheter för människan, även om vi bevisat att man mycket
väl kan vara utan dem. Vårt första ärende var att gå och bada i havet,

53 [Ämbetet amtman heter idag fylkesman, och motsvarar ungefär våra 
landshövdingar, ö.a.]
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vars  vatten  inte  var  varmare  än  två  grader  (Celsius
temperaturskala54, medan vattnet i Altaälven vanligtvis var omkring
15 grader. Det var särskilt vid detta tillfälle som vi bevisade nyttan
av kalla bad, för innan vi klev ned i vattnet kunde vi knappast gå,
men efter fem minuter i vattnet klev vi upp ur det fräscha och pigga
som om vi aldrig genomlidit någon utmattning. Denna oceans vatten
är extremt salt, och klart som kristall. Det är svårare att stå upprätt
på två fots djup här än på fyra fots djup i älvarna. Man måste se upp
när  man  badar,  och  särskilt  när  man  simmar,  så  att  man  inte
avlägsnar sig för långt från stranden, för havet är fullt av glupska
hajar, vilka då och då tar sig in även på grunt vatten. 

Vi  hade  hoppats  att  påträffa  ett  stort  antal  skaldjur  längs
denna kust, men det fanns mycket få av dem, och det var endast
Mya truncata, Patella granularis [sandmussle- respektive skålmussle-
art som saknar svenska namn, ö.a.], Mytilus edulis [blåmussla, ö.a.]. 

Minsta bekvämlighet blir dyrbar när man lider brist på dem.
Den att sätta på sig rena underkläder när man klev ur vattnet, och att
klä sig så propert som vår garderob tillät, beredde oss mycket mer
nöje än betydligt mer eftertraktad lyx gjorde i vanliga livet. 

Mötet med en vänlig man, en förtjänt man, är värdefullt vid
alla tidpunkter och på alla platser;  för att  verkligen uppskatta det
måste man ha gjort det som vi, i ett vilt land när man kommer ut ur
ödemarken.  Amtmannen,  herr  de  Sommerfelt,  som  verkligen
förtjänar  dessa  bägge titlar,  tog  emot  oss  med en  generositet,  för
vilken jag här har nöjet att uttrycka min tacksamhet, då ödet troligen
inte kommer ge mig nöjet att återse honom. Fylld av nit i sin tjänst
för fosterlandets hade han godtagit att för flera år binda sig i denna
region,  intressant  för  resande  under  den  vackra  säsongen,  men
förfärlig som bostadsort för dem födda under en annan himmel. En
öm maka hade haft modet att dela hans skickelse, och att lindra den.
Men medan han bringade lycka åt det vilda folk vars försorg han
anförtrotts, tycktes ödet missunna honom hans egen. Efter sin makas

54 Temperaturskalan, nu även anammad i Frankrike, är densamma som Celsius. 
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död hade herr de Sommerfelt tagit barnen till Köpenhamn för att ge
dem  en  passande  uppfostran,  återvänt  till  Altagård,  en  bostad
knuten  till  hans  tjänst,  men  han  lämnade  snart  denna  plats,  där
allting påminde honom om hans sorg, och kom för att slå sig ner hos
herr Norager, där vi fann honom. 

Befolkningen  i  distriktet  Alta  uppgick,  enligt  herr
Pontoppidan, år 1756 till 52 norska och 162 samiska familjer, och år
1768 till 48 norska och 159 samiska dito. 

Livsföringen under sommaren i dessa trakter, särskilt under
den period då solen alltid står över horisonten, ser ut ungefär som
följer. Vid tiotiden på förmiddagen stiger man upp, man äter middag
vid  fem  eller  sex  på  kvällen,  intar  kvällsmålet  en  timme  efter
midnatt, och går till sängs vid tre eller fyra på morgonen. På vintern,
och under den långa natt  som råder från början av december till
slutet  av  januari,  befinner  man  sig  i  ett  slags  tillstånd  av  dvala
passande till årstiden, och sömnen upptar mer än halva dygnet; när
man stiger upp ägnar man sig mest åt att hålla värmen, och de flesta
övriga sysslor ligger nere. 

Vi  erfor  i  Alta  att  den  franske  prins55 vi  hört  talas  om  i
Kautokeino  var  äldste  son  till  Egalité,  förutvarande  Hertigen  av
Orléans. Denne unge prins reste under namnet Müller, tillsammans
med en  före  detta  adjutant  till  Dumouriez56,  vid namn Montjoye,
som kallade sig Frohberg. De hade kommit från Skottland till Norge,
och enligt de uppgifter jag fått om deras resrutt, hade de varit på
Nordkap,  genomkorsat  Lappland,  begivit  sig  till  Finland,  och
därifrån till  Stockholm, där de inte stannade mer än några dagar.
Prinsen  hade  i  eget  namn  skrivit  från  Köpenhamn  till  herr  de
Sommerfelt för att tacka för hans mottagande av honom i Alta. Alla
de  personer  han  haft  att  göra  med  under  resan  lovordade
samstämmigt hans sätt att uppföra sig. 

55 [Prinsen är alltså Ludvig Filip, sedermera kung Ludvig Filip I, Frankrikes näst 
siste monark, ö.a.]

56 [Charles-François Dumouriez, general och politiker under franska 
revolutionen, ö.a.]
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Jag fick här tillfälle att se verkan av en institution som i sig är
tillräcklig att odödliggöra namnen Bernstorff och Kolbjörnsen, vilka
är  dess  upphovsmän.  Det  är  den  av  förlikningsdomstolarna,
etablerade i samtliga besittningar av Kungen av Danmark. Eftersom
detaljerna om dem är ganska allmänt kända, nöjer jag mig med att
säga några ord om vad jag själv bevittnade. En norsk nybyggare kom
och  anklagade  en  annan  för  att  ha  tagit  en  del  av  hans  mark  i
besittning och låtsats att den tillhörde honom. Amtmannen, som i
egenskap  av  enda  företrädare  för  rättsväsendet  på  orten
representerade  domstolen,  skickade  hem  käranden  utan  att  höra
honom,  tills  dess  att  han  hade  medfört  sin  motpart.  När  han
undersökt  saken  närmare,  och  funnit  deras  anspråk  nästan
likvärdiga,  föreslog  han  dem  att  värdera  den  omtvistade
egendomen, och överlåta den till parten som bäst kunde ta hand om
den,  förutsatt  att  denne  betalade  motparten  hälften  av  det
överenskomna värdet.  Efter en kort  diskussion godtogs detta,  och
bägge parter drog sig tillbaks i godo. Det är allmänt känt hur mycket
antalet  rättegångar  har  gått  ned i  Danmark sedan grundandet  av
dessa domstolar.

Vi började genast göra efterforskningar om olika sätt att nå till
Nordkap, och man sade oss att det säkraste var att få tag på en liten
båt, vilken lätt kunde tas iland i fall det stormade, men det skulle ta
några dagar att hitta duktiga roddare, så vi skickade en man med
kunskap nog att anlita sådana åt oss. Detta hav hyser ett överflöd av
välsmakande  fisk,  såsom  Pleuronectus  hippoglossus,  på  svenska
helgeflundra (det finns monstruösa exemplar, men de bästa är de på
30 till  40 pund), torsk,  Gadus callarias, vitling,  Gadus merlangus,  sill
etc.  Men vi  blev besvikna  i  vår  förhoppning  att  finna  ostron  och
hummer,  som  är  så  vanligt  förekommande  längs  Norges  södra
kuster. Man föder upp kor och lamm här; köttet, mjölken och smöret
är utsökta. Fartygen som kommer för att exportera fisk och pälsar
medför mjöl,  spritdrycker,  vin och alla sorters  kryddor.  En fördel
som vi verkligen visste att uppskatta, var den att bli av med knotten,
som drevs bort från kusten av vinden. 
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Jag  utnyttjade  denna  viloperiod  till  att  färdigställa  några
teckningar av bergen,  och särskilt  dem kring viken som jag hade
inför mina ögon. 

XLI. Hamnen i Alta. 14 juli.

Alta, en havshamn och handelsdepå, är belägen på stranden
av en havsvik kallad Kåfjorden, som är en del av Altafjorden eller
Altabukten.  Den  nordliga  latituden  är  69  grader,  55  minuter.  Ett
danskt skepp låg förtöjt i hamnen i väntan på sin last av torkad och
saltad  fisk,  något  det  exporteras  betydande  mängder  av  härifrån.
Nära stranden ser man magasin fyllda av det, jämte dem ligger det i
stora  högar i  det  fria.  En udde,  bestående av en vit  och rödaktig
bergart,  sträcker  sig  ut  i  vattnet  och  omsluter  den  inre  delen  av
viken. På andra sidan är bukten kantad av en räcka höga berg, vars
snöklädda toppar reser sig ända upp till molnen. 

https://digitaltmuseum.no/011041096690/havnen-i-alta-grafikk/media?slide=0
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Luften i Alta är ren och mycket frisk. Jorden är sandig, men
ganska bördig. I små köksträdgårdar kan man se potatis och bruna
kålsorter, i övrigt sår man bara lite råg. De dominerande trädslagen
är tall och björk. 

Den del av Norra ishavet som sköljer sina vågor mot denna
kust, fryser endast längst in i havsvikarna, där vattnet, som i övrigt
är extremt salt, tempererats av sötvatten från någon bäck eller älv
som rinner ut i det. Enligt vad som sagts mig på plats kan man, bara
17 mil bortom Nordkap, med hjälp av kikare få syn på de flytande
isberg som lossnat från Nordpolens eviga is. 
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Den 15 juli fann vi en passande båt och fyra norska roddare,
varav en av dem var gammal lots med mycket stor erfarenhet. Så
snart  vi  fått  ihop  proviant  nog  för  att  överleva  några  dagar  på
stranden ifall det skulle bli nödvändigt, hissade vi segel vid tvåtiden
på  eftermiddagen,  med  en  lätt  vind  i  rätt  riktning  och  vackrast
tänkbara väder. 

Man kan se på kartan att vår rutt hela tiden gick norrut, mitt
bland landtungor som sträckte sig ut  i  havet,  bildande en mängd
mycket smala havsvikar. Kusten är kantad av väldiga berg, de flesta
av  dem  med  spetsiga  toppar.  På  deras  väst-  och  sydflanker  låg
nästan alltid snödrivor, något vi också sett under passagen av fjällen,
och  de  flesta  fiskebyar  låg  på  östsidan  av  havsvikarna.  Ibland
pressade sig vinden från öppna havet igenom djupa dalgångar och
bildade stormbyar, vilka skulle ha fått båten att kapsejsa om vi inte
för säkerhets skull halat seglet så snart vi såg dem komma, men efter
dessa farofyllda stunder befann vi oss plötsligt i fullständig stiltje i
skydd  av  bergen.  Havets  utseende  ändrades  hela  tiden;  ibland
liknade  det  en  glatt  spegelyta  reflekterande  de  skräckinjagande
klippor som omgav det; ibland antog ytan, krusad av en lätt vind, en
mycket  mörkt  blå  färg;  ibland  blev  vågorna,  upprörda  av  de
kastvindar jag tidigare nämnt, till sist beckmörka eller vita av skum.
Vinden växlade hela tiden på grund av de krokiga passager den tog
sig igenom, på så sätt att ingen vila gavs dem som styrde båten eller
skötte seglet. Tidvattnet stiger betydligt under sex timmar och går
tillbaks  under  lika  lång  tid,  något  som orsakar  stora  rörelser  hos
vattnet, särskilt då vindriktningen är motsatt vattnets strömriktning;
ofta hade vi i sunden forsar att fara upp- eller nedför. Emellertid blev
vi snart så övertygade av sjömännens skicklighet att vi kunde ägna
oss åt betraktandet av de storslagna scener, vilka avlöste varandra
likt drömsyner. 
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Bergsklipporna längs dessa kuster består av en mycket spröd
glimmerskiffer, och bergens fot täcks nästan överallt av stora massor
av  nedfallet  material.  Eftersom  vinden  hade  lagt  sig  och  våra
roddare var uttröttade steg vi iland vid en liten bäck, som i form av
ett vattenfall faller ned i havet. 

XLII. Bosättning av kustsamer. 15 juli.

Efter att ha klättrat uppför klipporna varifrån detta vattenfall
kom, såg vi ett ännu större, bildat av samma bäck, som mellan dessa
vattenfall  slingrar  sig  över  en  liten  slätt  skuggad  av  granna
träddungar, täckt av en skir grönska och omgiven av stolta klippor
[platsen  är  Himmelskaret  i  Vargsundet,  ö.a.].  Här  fick  vi  se  en
kustsames bostad, bestående av fem valvformade hyddor, byggda
av trädbark och grästorvor.  Hyddan i  centrum är själva bostaden;
den har i mitten en ring av stenar som tjänar som eldstad, med en
öppning i taket för att släppa ut röken; ungefär en och en halv aln
[0,9 m, ö.a.] från eldstaden är ytterligare en ring av brädor; mellan
denna och ytterväggen ligger hö och björklöv täckta med renhudar

https://digitaltmuseum.no/011041096691/sjosameboplass-ved-himmelskaret-i-vargsundet-grafikk/media?slide=0
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eller grovt ylletyg,  vilket  tjänar som familjens gemensamma säng;
mot  väggen  ställs  vanligen  krukor  fyllda  med  mjölk.  De  övriga
rummen  ligger  runt  omkring  detta  och  är  förbundna  med  det.
Utrymmet genom vilken man går in tjänar som tambur, och i den
förvarar man verktyg, fiskenät etc. Ett annat rum är för korna, ett för
lammen, och ett tjänar som skafferi. Utöver denna hydda finns en
liten  byggnad av  sedvanlig  typ som tjänar  som förrådsbod.  Man
berättade att björnar ibland besökte dessa bodar och bröt sig in om
de var klent byggda. 

Dessa samer, som lever av fiske och boskapsuppfödning, är
mindre ociviliserade än man kunde tro;  när de säljer  sin fisk och
köper  mjöl  och  brännvin,  de  enda  varor  de  behöver,  har  de  ofta
kontakt  med invånarna  i  Alta  och andra  handelsplatser,  något  vi
återkommer till senare. Man ska emellertid akta sig för att närma sig
deras  boning  plötsligt  utan  att  kunna  tilltala  dem,  för  de  är
beväpnade med gevär, och rädslan att bli rånade gör dem vildsinta.
Man har observerat att flertalet av dessa fiskare går under i vågorna;
Norra ishavet är ytterst  lömskt,  framförallt  under höst  och vinter,
och prästerna intygade att man endast lyckas begrava ett litet fåtal
av dessa. 

Efter att roddarna vilat upp sig, gav vi oss av mot midnatt,
men bergen i väster skymde solen för oss, som dock fortsatte att lysa
upp  bergen  på  motstående  sida.  Vinden  var  mycket  svag  under
resten  av  natten  och  påföljande  dag,  så  vi  tog  oss  endast  fram
långsamt, nästan hela tiden med årornas hjälp.
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XLIII. Klippor vid Norra ishavets kust. 16 juli.

Under färden såg vi en hydda med kustsamer, belägen på en
liten sluttning mellan två enorma klippor som reste sig mot skyn.
Den  slående  kontrasten  mellan  sluttningens  rika  grönska  och
klippornas skräckinjagande former, skönheten hos havet, som endast
krusades av en lätt vind, och det trista och isolerade läget hos denna
hydda, utan annan förbindelse än via havet, som oftare var hemskt
än vackert, allt detta bidrog till att göra scenen intressant. 

Vinden avtog än mer,  värmen ökade och ett  kvavt dis steg
från havet, något som var desto mer remarkabelt med tanke på att
vattnet blir kallare ju längre norrut man kommer. På kvällen landade
vi på en plats där det låg några fiskarhyddor, och tillbringade några
timmar där. 

I  en  av  dessa  hyddor,  som  lystes  upp  svagt  av  en  aldrig
slocknande eld, fanns en gammal sjuk kvinna som kunde ha varit i
nittioårsåldern.  Hennes  svärdotter,  en  mycket  vacker  ung
samekvinna med ovanligt milda anletsdrag, gav henne den ömmaste
omvårdnad. När hon såg lotsen, fällde den gamla en flod av tårar

https://digitaltmuseum.no/011041096692/skjaer-langs-kysten-av-nordishavet-grafikk/media?slide=0
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medan hennes svärdotter ansträngde sig att trösta henne. När hon
till sist slutat gråta, fixerade hon blicken på golvet med ett uttryck av
djup sorg; då var det lotsen och roddarna som i sin tur brast i gråt.
Efter  att  ha  frågat  flera  gånger  om  orsaken  till  denna  stora
bedrövelse, erfor vi att förra gången männen besökt platsen, åtnjöt
denna goda kvinna en perfekt  hälsa,  men att  hon samma dag de
avreste  fått  ett  slaganfall  som berövade henne talet,  och sen  dess
hade hon förblivit i samma tillstånd. Denna scen, som må låta löjlig
när man återberättar den, föreföll  högst märklig då den utspelade
sig. 

Tårarna  hos  dessa  tappra  norrmän,  som  med  ett  leende
konfronterat  de  mest  fruktansvärda  faror,  visar  att  det  inte  är
okänsligheten som konstituerar verkligt mod, och att människan i all
sin primitiva kraft är mottaglig för de ömmaste känslor, en dyrbar
sanning för dem med medkännande hjärta. 

När dessa utbrott  av sorg lugnat sig lite,  gjorde den gamla
damen tecken åt oss att sätta oss, eller snarare lägga oss, på några
renskinn man brett ut över halm; hennes svärdotter erbjöd oss mjölk
med en grace värdig en herdinna i Arkadien. Vi hade hoppats kunna
stanna  längre  i  denna märkliga  tillflyktsort,  men  en  av  roddarna
kom och berättade att vinden var gynnsam och att vi var tvungna att
dra nytta av detta. 

Morgonen därpå kom vi till en plats där det också fanns flera
liknande  hyddor,  och  våra  roddare  sade  oss  att  det  fanns  goda
chanser  att  finna  tält  med  nomadiserande  samer  och  deras
renhjordar i  närheten.  Vi  närmade oss målet  för  resan,  men hade
ännu inte sett en enda sådan bosättning. Det rådde total stiltje, och vi
utnyttjade förseningen till att stilla vår nyfikenhet. De boende i de
första hyddorna försäkrade oss att vi skulle påträffa de nomadiska
samerna på andra sidan av det närmaste berget,  så vi gav oss av.
Bergens väldiga höjd lurar ögat och får avstånden att verka mindre
på ett förrädiskt sätt; efter att ha gått runt det första berget måste vi
passera  ytterligare  ett  andra  och  ett  tredje,  och  detta  i  tryckande
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hetta.  Efter  att  ha  vandrat  alltför  fort  i  början  orkade  vi  knappt
längre,  men  landskapets  skönhet  gottgjorde  oss  för  våra
vedermödor. I varje dal slingrade sig en härlig bäck fram i skuggan
av snårskogen,  vars  lövverk  hölls  fräscht  av  dess  fukt;  alla  dessa
vattendrag var lika friska och rena som våra högst ansedda källor
hemma. 

XLIV. Samekåta, renhjord. 17 juli.

Till sist fann vi, mitt bland skräckinjagande berg, en samekåta
vid en fors  som bevattnade en grönskande sluttning.  Dessa kåtor
består av en grov duk, spänd runt några stolpar som är nedstuckna i
marken; det hela bildar en trubbig kon, i vars topp en öppning för att
släppa ut röken finns. Under vintern täcks välbeställda samers kåtor
av  en  duk  av  ylle  eller  renhudar,  och  för  att  ytterligare  bevara
värmen täcks den med grästorvor på utsidan och med gamla kläder
eller djurhudar på insidan. 

I kåtan befann sig endast en kvinna med sitt barn; hon sade
oss  att  renarna  var  på  bete,  och  antagligen  långt  därifrån;  vi

https://digitaltmuseum.no/011041096693/lavvo-og-reinflokk-grafikk/media?slide=0
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misströstade nästan  att  få  se  dem,  men  lyckan stod oss  bi.  Snart
hörde vi ett svagt frustande ljud som påminde om hjortars, och kort
därefter fick vi se en hjord på sextio renar eller mer, kommande i ett
tåg. En ung same med några hundar styrde dem, och så fort en ren
avvek från ledet återfördes den,  på herdens kommando, av en av
hundarna till sin plats. 

Renarna  drevs  in  i  ett  stängselomgärdat  hägn,  varpå  man
satte igång att mjölka dem; sen bjöd man oss att smaka av mjölken;
den är lika tjock som vanlig grädde, smaken är aromatisk utan att
vara oangenäm. Men den är så näringsrik att man knappt kan dricka
mer än ett glas av den, vilket motsvarar ungefär vad varje hona ger
per  mjölkning;  man måste alltså  föda  upp många av dem för  att
kunna livnära en någorlunda stor familj. Man har konstaterat att det
behövs  en  hjord  på  150  renar  för  att  en  sådan  familj  ska  kunna
livnära sig väl. Förr i tiden fanns det samer som ägde uppåt tre till
fyratusen, men idag är det ovanligt på grund både av vargens och
smittosamma sjukdomars härjningar bland hjordarna.

När  renarna  var  infångade  i  hägnet  hade  vi  tillfälle  att
observera hur mycket de plågades av en insekt, på samiska kurbma
eller korma (Oestrus tarandi), vilken lägger sina ägg i deras skinn, där
sedan  puppor  bildas,  nästan  av  ett  duväggs  storlek,  svarta  och
liknande polerat läder [O. tarandi kallas numera renstyng eller korm,
ö.a.]. Man kan med rätta säga att dessa arma kreatur när sina värsta
fiender vid sin barm; vi fick emellertid veta att de är en mindre plåga
för  välnärda  renar,  då  deras  päls  är  tjockare.  De  här  djuren  var
mycket magra, och det var den årstid då de fäller sin vinterpäls.

Oestrus angriper även renens inre delar, och det händer att de
på våren hostar upp tio stycken på en gång. När man öppnat döda
renar har man hittat en mängd av dessa insekter under tungroten.
Det finns ytterligare elva namngivna sjukdomar som angriper renen.

Efter att ha betalat med brännvin för mjölken, återvände vi till
kusten och fortsatte vår resa på havet, fortfarande bland berg som
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räckte upp till molnen, varav några var nästan helt snötäckta. Mot
kvällningen tilltog vinden såpass att styrmannen rådde oss att landa
på första möjliga plats, detta för att undvika sundet vid Kvalsund
när  tidvattnet  vände  åter,  något  som  skulle  ha  betytt  vår  säkra
undergång om det blåste upp till storm. 

Vi följde detta råd, om än motvilligt, för det var viktigt för oss
att ta vara på tillfällena. När vi kort därefter hittat en vik omgiven av
en liten slättmark med några fiskehyddor, landade vi där och reste
vårt  tält  på stranden,  beredda att  segla iväg igen vid första  bästa
tillfälle;  men  då  vinden  hade  tilltagit  mycket  och  vridit  sig  i  en
ogynnsam riktning, blev vi tvungna att ligga kvar där hela natten
och följande dag. Jag tillbringade dagen dels med att avsluta några
teckningar, dels med att vandra på stranden och skjuta beckasiner
och  leta  snäckor.  Det  fanns  Venus  islandica i  mycket  stor  mängd
[Islandsmusslor, ö.a.], en mussla som betraktas som sällsynt; i övrigt
fanns  där  Mya  truncata,  Patella  granularis [sand-  respektive
skålmusslearter  som  saknar  svenska  namn,  ö.a.],  Mytilus  edulis
[blåmussla, ö.a.], och en art av  Ostrea [släktet ostron, ö.a.], varav vi
inte lyckades finna ett enda intakt exemplar; man har aldrig påträffat
denna mussla  annat  än som fossil.  Herr  A**  letade under  väntan
växter och insekter. Jag måste erkänna min okunskap framförallt på
det  sistnämnda  området.  Den  huvudsakliga  orsaken  därtill  torde
vara att jag, då jag just påbörjat min insektssamling i den unga ålder
då allt gör ett djupt och livaktigt intryck, hade fångat en mycket stor
nattfjäril, vilken jag betraktade som en skatt. Efter att ha varit borta i
åtta dagar var min främsta omsorg att se till min samling, och när jag
öppnade byrålådan där nattfjärilen låg, fann jag den fortfarande vid
liv, rörande på sin stjärt och viftande på vingarna. Denna åsyn har
aldrig helt raderats ur mitt minne, trots att många andra syner borde
ha fått mig att glömma den. Efter att ha avslutat djurets lidande på
skonsammast möjliga sätt, tillbringade jag flera ångerfulla nätter, och
efter den händelsen har jag alltid känt en djup motvilja mot att plåga
levande varelser. Sannerligen, med vilken rätt tillfogar människan,
för  sitt  eget  nöjes  skull,  varelser  vars  känslighetsgrad vi  inte  kan
bedöma de grymmaste smärtor? Och, är inte barnets ångerkänslor
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ett  rop  från  naturen,  för  vilket  man  av  den  olyckliga  vanan  att
förtränga blir okänslig i mer mogen ålder? 

När vindens styrka hade avtagit lite, beslöt roddarna att till
varje  pris  fortsätta.  Passagen  av  Kvalsund  eller  Hvalesund
(valsundet)  var  verkligen  mycket  farlig,  och  än  värre  den  av
Kvalfjorden, där vi befann oss precis vid tidvattnets återkomst, just
det  som  vi  föresatt  oss  att  undvika.  Vågorna  från  öppna  havet
ansamlade sig för att komma genom sundet och mötte strömmen,
något som orsakade häftiga och förvirrande rörelser. Årorna rörde
vattnet endast på en sida åt gången, vi kom inte framåt och vågade
inte använda oss av seglet  eftersom stormen hotade att  slå båten,
som redan knakade, i spillror. Till sist sade styrmannen att han inte
kunde stå emot det upprörda vattnet länge till, och att vi måste ta
risken att hissa seglet, något som verkställdes på ett ögonblick av en
av våra modiga roddare.  Masten,  som böjde sig av vindens kraft,
snuddade  nästan  vid  vattnet  som rann  in  på  samma sida;  båten
seglade ändå med en otrolig fart, och snart befann vi oss utom fara i
skydd av ett högt berg. Utan detta djärva tilltag hade vi kanske i
stället för Nordkap fått besöka en annan värld. 

I  dessa  trakter  finns  en  stor  mängd  valar,  men  ödet  hade
bestämt att ingen skulle visa sig för oss. Å andra sidan underhöll oss
roddarna med ett  flertal  fantastiska berättelser om tillfällen då de
visat sig. En fiskare, som var förföljd av en val och insåg att en han
inte  kunde  undkomma  den,  hade  skjutit  ett  gevärsskott  mot
monstret,  som skrämd av  knallen  stannade  upp och  ändrade  sin
kurs.  Utan denna tursamma nödlösning hade han likt  en modern
Jonah blivit slukad, men till skillnad från profeten utan hopp om att
undkomma oskadd. En annan fiskade med långrev i mycket vackert
och lugnt väder. Helt plötsligt sköt en val upp ur havets famn, tog
med  båten  på  ryggen  och  krossade  den;  fiskaren  gick  under  i
vågorna. Om alla de historier vi fick berättade för oss verkligen hade
inträffat,  då  hade  vårt  företag  varit  tämligen  dumdristigt,  och  få
fiskare hade vågat närma sig dessa områden. 
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Vad beträffar oss själva så ankom vi, efter att ha seglat hela
natten,  på  morgonen  till  köpmannabostaden  Havösund,  men
köpmannen  själv  var  inte  hemma  för  tillfället.  Hans  hustru  och
moder mottog oss varmt och bjöd på en utsökt frukost, efter vilken
vi skyndsamt gav oss av i hopp om att ankomma före midnatt till
Nordkap, som fortfarande var två norska mil bort. 

XLV. Stappenöarna, nära Magerö. 18 juli. 

Vi fick snart syn på de tre öarna med namnet Stappene eller
Stappenöarna, vilka även kallades  Modern och hennes två döttrar. De
är inget annat än tre isolerade klippblock, där det i mitten är större
än de två andra. Några hålor vid klippornas fot ljöd av ropen från
ejdern, Anas mollissima, fågeln som ger oss ejderdun. Väster om dem
hade vi en udde av Magerön, som är sammanbunden med Nordkap.
Vädret  var  totalt  lugnt,  men  havet  var  vågigt  och  på  horisonten
tornade stora moln upp sig som hade kunnat misstas för snöklädda
berg.  På  Måsö  erfor  vi  senare  att  det  på  toppen  av  den  största

https://digitaltmuseum.no/011041096694/stappene-ved-mageroya-grafikk/media?slide=0
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Stappenön ligger ett valskelett, något som föreföll oss nästan otroligt,
då vågorna omöjligen skulle ha kunnat kasta upp det så högt, och
klippan är så brant att en man även utan packning endast med stor
möda kan klättra upp där. 

SLUT PÅ TREDJE DELEN


