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Lappland i mitt hjärta
Sina gruvor och moderna samhällen till trots är Lappland fortfarande ett exotiskt landskap med många
smultronställen och rik kulturhistoria. Här har samerna verkat i årtusenden och uppfinningsrika nybyggare satt outplånliga avtryck.
Sedan början av 1960-talet har området norr om polcirkeln funnits i mitt hjärta. I goda vänners lag
har jag vandrat, fiskat och jagat i de mest undersköna av trakter. Möten med vänliga och spännande
människor har varit inspirerande liksom att känna historiens vingslag.
Det ligger ett stort värde i att själv söka upp och utforska spännande fiskevatten och den upptäckarglädjen unnar jag även dig, kära läsare. Dessutom är många fjällvatten känsliga för hårt fisketryck och
därför har jag valt att inte namnge eller peka ut alla “mina” drömvatten.
I ärlighetens namn måste medges att det även finns rent egostiska skäl till mitt hemlighetsmakeri.
Precis som när det gäller hjortronmyrarna ser jag nämligen en tjusning i att vara ensam vid fiskevattnet
och att inte se andra färska spår än mina egna och djurens.
Till sist: det nordliga klimatet samt myggen och knotten kan ibland vara ytterst påfrestande för både
ortsbor och oss tillfälliga besökare – så varför då kalla boken Paradis i norr?
Jo, för mig är Lappland ett paradis på jorden med fantastisk miljö och trevliga människor som gett
mig minnen för livet. När jag nu äntligen satt mina upplevelser på pränt har en gammal dröm gått i
uppfyllelse.

Författaren

Jubileum med fluga och fossil
Typiskt – så här är det varje gång vi ska besöka äventyrslandet i norr! Somnar gör jag inte förrän på småtimmarna och sedan vaknar jag bergsäkert före fem.
Vaknar och vaknar förresten: jag ligger och vrider
mig i sängen, våndas för att jag inte kan sova och väntar på att väckarklockan ska ringa. Samtidigt befinner
jag mig i en sorts drömtillstånd där jag återupplever
den ljuvligaste av fjällturer. Eller rättare sagt: en kompott av minnen från många lyckade turer, ungefär som
i denna bok.
När man blir äldre rinner tiden iväg och plötsligt är
det dags för 50-årsjubileum. Alla dessa år har vi vall-

färdat till tundran och fjällen för att vandra, fiska, åka
skidor, möta spännande människor eller bara njuta av
den fantastiska miljön. Med andra ord är det inte alls
konstigt att kroppen känns ledbruten och hjärnan överfull då jag denna julimorgon 2011 kravlar mig ur sängen. Men duschen gör underverk och snart är segheten
ett minne blott – tänk vad mycket spännande vi ska få
uppleva!
Sonen Nils hämtar jag i Kalix-Nyborg och i Långforssel väntar vår färdkamrat Bo-Göran med kaffetåren.
Från hans köksbord är utsikten magnifik mot Hattarnas
ostbranter och kammarfönstret är som en färggrann

Fjällvandring och vandringsfiske är häftigt och oförutsägbart. Denna märkliga sjö bjuder på både fossil och uråldrig röding.
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tavla med rallarrosor och stormhattar ned mot älven.
Överkalix är sannerligen den skönaste av bygder och
tänk att denna vackra skogsälv Ängesån haft ett öringsoch harrbestånd som tillhört det förnämsta i Europa.
Det var min pappas favoritvatten och jag påminner mig
hans skeptiska kommentarer när vi ungdomar ivrigt
packade bilen för att bege oss till Sandåslandet.
– Nog är det där att gå över ån efter vatten, pojkar,
sa han med sitt hemlighetsfulla leende. Så småningom
förstod jag vad pappa menade och helt krasst måste jag
ge honom rätt. Inräknat den mertid vi ägnade åt bilresan och vandringen fick han säkert fler och betydligt
större ädelfiskar än vi.
Men – med äventyret i vågskålen kom fjällfisket att
väga tyngst och som grädde på moset fick vi samvaron,
kamratskapet och den halvårslånga planeringsfasens
våta drömmar. Förväntningarna är därför stora när vi
nu lämnar Långforssel och fortsätter norrut längs E 10.
Strax före Kattån, mellan Lansjärv och Skröven, passerar vi landskapsgränsen. Min förra bok Svanesången
handlade om människor och miljöer i landskapet Norr-
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botten – i Paradis i norr blir det Lappland för hela slanten.
I Svappavaara några mil före Kiruna tar vi höger och
snart passerar vi suptallen som jag minns från mina första fjällturer. I Vittangi brukar vi ta en paus för att äta
och tanka men nu blir det inte ens ett litet stopp. Äventyret väntar och för att riktigt suga på 50-årsjubileet ska
vi genomföra två spännande turer, först ett återbesök
till vår drömjokk i palsarnas rike och sedan en expedition till en märklig sjö längst i norr där mångtusenåriga
träd finns bevarade.
Våra förväntningar på drömjokken är stora men frågan är om de kommer att infrias även denna gång – den
som lever får se! Lägerplatsen ser vi ut vid en grönskimrande tjärn en bra bit från jokken.
– Ni kan väl slå upp tältet så fixar jag gravöringen,
säger Nils med ett självsäkert leende och när vi skrattande samtycker drar han snabbt på sig vadarbyxorna.
Det var vännen Gunnar Westrin som lärde oss fiskeetik och det innebär bland annat att släppa tillbaks alla
fiskar man inte orkar äta på plats. Dessutom tipsade
han om att grava den första större fisken och det har vi

tagit för vana – godare pålägg finns inte att uppbringa.
En halv timme senare återkommer Nils med gravöringen och den firar vi med en god whisky, skålar och
smuttar på varsin minibägare Laphroigh innan vi kryper in i tältet. I ett anfall av hybris morgonen därpå tar
vi bara med några mackor samt färsk potatis och salt
till vår sedan länge planerade lyxmiddag vid jokken.
Här i palsarnas förlovade rike har öringen alltid varit
på hugget och det finns inte på kartan att den skulle svika oss denna gång. I innerkurvan av nästan varje krök
finns en liten sandrevel och öringen står ofta i djupfåran mittemot. Vi har siktat på sträckan där Nils i fjol
fick flera granna fiskar; den vackraste vid sandplätten
på andra sidan jokken och dit vadar vi nu, Nils och jag
i vadarbyxor och Bo-Göran i kortkalsingar.
Det blir en perfekt matplats och medan spöna görs i
ordning kommer vi överens om att återsamlas för middag om tre timmar och en kvart. Nils försvinner nedströms medan Bo-Göran och jag fiskar av närmaste omgivningen, nästan hela tiden inom synhåll för varandra.
f Vi söker drömvattnen i palsarnas rike, bland tundrans
tjälskjutna torvmonster och palskar...
g ...och snart är gravöringen bärgad.
i Pulsen ökar vid åsynen av sandreveln som får bli
både mötesplats och matsal.

9

Där hemma ska hinkarna fyllas först, här hamnar Rubus
chamaemorus direkt i magen.

Förväntningarna är stora då vi börjar spana efter vak.
”Där”! Ringarna fortplantar sig över ett grundare
parti av jokken. Jag sätter mig sakta ned för att smälta
in i strandsnåret och låter blicken svepa över vattnet
som radarvågor. Tack vare polaroidglasögonen ser jag
bottnen och dess växter nästan glasklart.
Gång på gång tvingas jag blunda och skärpa blicken
då en sakta vajande växt blir alltför lik en öringstjärt;
tala om effektivt kamoflage! Ännu ett försiktigt vak
och jag ser fisken med dess långsmala skugga glida
fram över bottnen.
Med vänster hand drar jag ut lagom lång lina och
snart glider torrflugan i en vacker båge mot öringens
förmodade ståndplats. Besvikelsen är stor då hugget
uteblir. När jag knästående gör mig klar för nästa kast
susar plötsligt en fisk förbi i hög fart. Den kommer troligen från djupfåran nedströms vår sandrevel där BoGöran ihärdigt frestat en vakande fisk.
Rätt utfört är flugfisket en tålamodsprövande sysselsättning och trots att jag praktiserat en rad fjällsomrar nu är jag fortfarande novis; jag har knappt lärt
mig namnen på de allra vanligaste flugorna. På en
femgradig skala förtjänar jag nog högst en tvåa men
målet är en trea och denna kväll vid drömjokken vore
det förstås extra kul att kunna bidra till vår middag.
Efter att ha väntat fem minuter reser jag mig upp på
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huk och placerar flugan parallellt med stranden, nedströms mot djupfåran som nu är i skugga och mystiskt
mörk. Där är allt lugnt och stilla men några meter till
höger om flytlinan får jag syn på ”min” fisk igen. Den
tillhör de mindre vi sett i jokken, är nog bara på dryga
halvkilot men givetvis perfekt för vårt fiskhalster.
Men vad sysslar öringen med egentligen? Den rör
sig framåt, bakåt och i sidled; hela tiden i bottenregionen utan att bry sig om insekter på ytan eller min
fluga. Efter flera fruktlösa försök går jag upp till BoGöran som övergått till spinnfiske. Den metoden brukar han vara lyckosam med men inte nu, trots en öring
som med småvak avslöjat sin position flera gånger.
– Prova du med flugan också, säger Bo-Göran generöst.
På andra kastet när jag bedömer att flugan lämnat det
intressanta området och slappnar av kommer hugget
som en blixt från klar himmel. Jag reagerar instinktivt
och gör mothugget för tidigt – aj, aj, aj.
En stunds väntan och sedan nya försök med nedslående resultat. Men skam den som ger sig och jag smyger tillbaks till min tidigare öring som har återvänt till
grundare vatten. Där fortsätter den att böka omkring
i bottenregionen och nu säger en inre röst: ”dags att
vakna, Bosse, dags att byta torrflugan!” Men mot vad?
En nymf, njaaä…
Jag tar mig en ny titt i flugasken som Nils haft vänligheten att designa åt sin pappa och nu faller blicken
på en stor och lurvig kreation; en muddler som retfullt
småhoppande kan göra de mest kräsna öringar som
huggtokiga.
Även om det bjuder mig emot att bryta förtrollningen vid denna fantastiska ström ser jag för tillfället
ingen annan möjlighet att väcka liv i de öringar som
sannolikt finns inom räckhåll. Precis när jag gjort mitt
val kommer Nils gående med nedböjt huvud; en för
honom ovanlig hållning som ger en fingervisning om
dålig fiskelycka.
– Jag gick två kilometer nedströms, till kurvan där
vi brukar ha tältet. Därifrån har jag fiskat mig tillbaka
hit men faktiskt inte sett en enda fisk, förmodligen står
dom på djupet och tjurar.
Ivriga sportfiskare som vi glömmer lätt att äta och det
kan straffa sig, särskilt för en diabetiker som Bo-Göran.
– Ingen fara, vi har ju potatisen, säger han men i mina
öron låter skrattet en aning ansträngt. Klockan har hunnit bli sex på kvällen och vi lever fortfarande på vår
frukost plus ett par mackor. Under vandringen hit fyllde
vi visserligen magarna på en fantastisk hjortronmyr, och
på vår mötesplats vid jokken finns åkerbär som vi begärligt smaskar i oss, men vad som behövs är riktig mat.
– Högst ett par timmar till, sedan samlas vi här och
sätter på potatisen.

h Undrar var Nalle håller hus – och varför den lämnat
sitt visitkort så nära tältet?
g Rubus arcticus är Norrbottens landskapsblomma och
bäret smakar bra även i Lappland.

Nils drar snabbt iväg någon kilometer uppströms för att
fiska sig ned mot oss trögare gubbar. Medan jag söker
mig fram i strandsnåret till nästa sandrevel går tankarna till björnen som lämnade ett visitkort vid förra årets
tältplats. Renarna hålls ännu på högfjället men björnen
har säkert fullt upp med att äta hjortron och jaga älgkalv…
Det är förmodligen tack vare renskötseln som mobilnätet har viss täckning i detta obefolkade tundraområde och plötsligt ringer det i min ficka.
– Nu behöver vi inte leva på bara potatis, är det efterlängtade beskedet från Nils. Då jag undrar om öringen
tog på muddler blir svaret: ”Nej, på en röd nymf med
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f Livet är en fest med pärer från Långforssel och
halstrad öring från vår drömjokk.
g Efter en sagolik morgon vid en förtrollad tjärn är
endast det bästa gott nog!

kopparskalle och jag hade på en till som slapp. Öringen
jag fick är inte på mer än kilot så det vore bra med en till.”
En nymf! Det var ju en sån jag funderade på att byta
till – varför gjorde jag inte det! I snåret möter jag BoGöran som precis lämnat en intressant sandrevel där en
mindre öring visat sig. Den vakade mot andra stranden
mellan några nedfallna björkar men behagade inte ta
spinnaren.
Där – ett försiktigt vak. Fisken är kvar och tydligen
hungrig; ett gyllene tillfälle att bättra på det så viktiga
självförtroendet och motivera för mig själv varför jag
envisas med flugfisket.
Ännu ett vak och jag beslutar att ge torrflugan en sista chans. Fettar in den och bjuder den gäckande öringen
på två perfekta kast mellan de nedfallna, krokiga björkarna. Sedan tar jag mitt förnuft tillfånga och byter till
en röd nymf; den har visserligen silverskalle men det
struntar jag i.
Första kastet blir något för långt och till höger men
det andra sitter perfekt med sträckt tafs. I samma sekund
som nymfen sugs ned i mörkret gör spötoppen en graciös
bugning, å mina vägnar. Sällan har jag blivit så glad över
en fisk, envisheten har burit frukt och då spelar det ingen
roll att bytet underskrider minimilängden 35 centimeter!
Bo-Göran vet hur färskpotatis från Långforssel ska
kokas och Nils hur öring från drömjokken ska halstras.
Med andra ord blir vår middag på sandreveln en gastronomisk fullträff – rent av ett minne för livet.
Efter att ha vandrat ”hem” till tältet, sovit som stockar, fiskat i tjärnen, ätit och druckit gott, spelat poängpoker och sovit igen är det dags för nästa magiska upplevelse som ger mitt 50-årsjubileum guldkant.
Kvart i sex är jag plötsligt klarvaken och smyger
nästan direkt ut ur tältet. Vilken fantastisk morgon:
närmare 20 grader varmt och vindstilla men samtidigt
förvånansvärt lite mygg och knott. Tänk vilken tur att
jag vaknade, det här tillfället får inte gå till spillo!
För mig har kamratskapet och samvaron alltid varit
viktigast för att en fjälltur ska kännas alltigenom lyckad. Samtidigt uppskattar jag att få vara ensam ibland
när jag till exempel fiskar och här har jag nu ett gyllene
tillfälle. Kryper därför försiktigt in i tältet för att inte
väcka kompisarna och hämtar det jag behöver, fullbor-
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dar klädseln med vadarbyxor och vadarskor vid klädstrecket och vandrar sakta ned till sjön.
En korp har fått syn på inkräktaren och kraxar fram
sin varning till kompisen på andra sidan åsen och i
strandkantens knotiga björkar har småfåglar morgonkonsert. I övrigt är tystnaden total. Klyschan liten men
naggande god passar perfekt för vår anspråkslösa tjärn.
Behärskar man sitt flugspö som Nils (eller spinnspöt
som Bo-Göran) vore det fullt möjligt att föda en hel
pluton med tjärnens läckra innevånare. Det var precis
vad vi gjorde i Rostadalen för länge sedan men nu är vi
bara tre som ska mättas och behåller bara en bråkdel av
fångsten – resten får glida ned i djupet igen.
Frihetskänslan genomsyrar kropp och själ denna
ljuvliga morgon, sällan har jag upplevt den storslagna
naturen så intensivt påträngande som här och nu. För
första gången på tre dagar är tjärnen dessutom fullständigt spegelblank.
”Jag borde nog inte ha lämnat kameran i tältet”, tänker jag men inser samtidigt att magiska tillfällen som

detta fastnar på näthinnan och i medvetandet ändå.
Dessutom är det nog så att känslor ofta förmedlas bättre
i ord än i bild.
I väntan på första vaket passar jag på att smörja in
mig med djungelolja och sakta vandra mot favoritudden där Bo-Göran fick fyra granna öringar i går. Hela
gänget återfick friheten och nu är det säkert bara en
tidsfråga innan de gjort sina morgonbestyr och börjar
äta frukost.
Frågan är bara vad som står på menyn – jag vill absolut inte störa idyllen med några blindkast som troligen
bara skrämmer fisken. I stället drar jag ett djupt andetag
och riktar blicken mot den sida av tjärnen där horisonten är som lägst. Där såg Nils en ryttlande och skriande
stenfalk i går, men den har kanske sugits upp av den
nästan molnfria himmel som målat den grönskimrande
björkskogsmättade vattenytan i en azurblå nyans.
Fortfarande inte en krusning på ytan av vare sig vind,
fisk eller insekter. Oändligt sakta smyger jag ut i vattnet
för att överlista fjällbjörksöverhänget dit bakåtkasten
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vanligtvis dras som en magnet, men hur försiktigt jag
än flyttar foten ger den upphov till halvcirkelformade
vågrörelser som fortplantar sig långt ut i sjön.
Efter en halvtimmes njutningsfullt men resultatlöst
spanande tycker jag mig plötsligt se ett försiktigt vak
norr om udden där jag står. Jag skärper blicken och
mycket riktigt – morgonens första vakringar avslöjar
öringen som ockuperat den strandnära djupkanten där
vi tidigare sett stor fisk.
Dit är det omöjligt att nå härifrån och att smyga närmare går inte heller på grund av den djungellika strandzonen och den spegelblanka vattenytan. Efter att vi
upptäckt denna fantastiska tjärn har vi ibland fantiserat
om hur det vore att ta med en flytring; men det kommer
att förbli just fantasier, öringen måste få vara svåråtkomlig någonstans och detta är den ultimata platsen.
Några bättre placerade vak dyker inte upp men några
blindkast måste jag ändå göra denna magiska morgon –
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h Denna ”tundrans Saharaöken”, stor som flera
fotbollsplaner, skapades av nordanlandets vildhussar.
g Arpojaure sänktes med 15 meter och förlorade mer
än 80 procent av sitt vatten. Planerna på höslåtter rann
dock ut i sanden, trots att sjöns halva bottenyta blev
torrlagd. Här ser vi norra änden av sjön och nipan med
oasen uppe till höger.

hugg kan man få när man minst anar det och jag tycker
själv att jag ofta har turen på min sida.
Men så inte denna gång och med en suck återvänder
jag till lägerplatsen. Där dras det fortfarande timmerstockar i tältet men när jag tänder stormköket och börjar förbereda frukosten stiger kompisarna upp. Vi ska
dra vidare norrut i dag men först ger vi drömjokken en
sista chans för den här gången.
Hur det går? Jo, Nils får naturligtvis en grann flugöring som återfår friheten men Bo-Göran och jag strun-

tar i fisket och proppar magarna fulla med härliga gulröda palshjortron.
Vid en krök av jokken lägger jag mig på rygg i solskenet, mätt och belåten och med en mjuk tuva som
kudde. Gäspande tar jag av mig polaroidglasögonen,
drar ned kepan och sluter ögonen. När jag vaknar någon halvtimme senare känner jag mig utvilad och skönt
avslappnad – det var bästa tuppluren på länge och nu
känner jag mig redo för nya äventyr.

I

Karesuando pågår sommarmarknad och här får vi en
pratstund med några av de trevliga ortsbor jag haft förmånen att lära känna: paret Kristina och Johannes Nutti
och hans brorsdotter Laila Wasara, samt pensionerade
polismannen Seppo Tapio som råkar fylla år precis i dag.
Seppo bor i Siikavuopio som vi någon timme senare
passerar på finska sidan. Vi är nu på väg mot Sveriges
nordligaste by Keinovuopio som ligger nio mil norr om
Karesuando och drygt tre mil söder om Treriksröset.
Från Keinovuopio är det sedan sex kilometers vandring
till vår fjällturs andra mål, en märklig sjö vid stigen
mot Råstojaure.
För länge sedan läste jag i en bok om den säregna
miljön vid Arpojaure. Författaren beskrev en ”tundrans
Saharaöken” som inte tillkommit efter en naturkatastrof utan av ”den klåfingriga, uppfinningsrika i kampenförtillvarondugliga människan”.
Detta väckte min nyfikenhet och i fjol vandrade jag

äntligen dit tillsammans med Nils och Bo-Göran. Det
krävdes dock en viss övertalning från min sida eftersom
sjöns huvudsakliga fiskbestånd utgörs av sik.
Men sportfisket är inte allt här i livet och upptäcktsresan gav mersmak, trots mygg- och knottplågan på den
delvis mycket blöta myren Arpovuoma.
Efter att ha hoppat, balanserat och plumsat en bra
stund bland tuvorna kom vi upp på fast mark och sedan ledde stigen oss in på Saharaöknen. Häpna stod vi
och försökte förstå vad som inträffat.
Till sjön är det en knapp kilometer genom en djup
bäckravin som bildats på grund av människans handlingskraft och oförstånd. Det inträffade i början av förra seklet sedan nybyggarna från Kummavuopio, Keinovuopio och Saarikoski kommit på idén att försökte
utöka sina slåtterarealer. Tanken var att sänka Arpojaure med några meter genom att gräva en kanal genom
grusåsen vid nordöstra änden av sjön.
Sagt och gjort. En sommardag 1905 vandrade sju
karlar upp till Arpojaure med spadar, hackor och korpar.
Något tillstånd från myndigheterna hade de inte skaffat. När de efter sju veckors hårt arbete grävt sig ned
genom åsen till under sjöns nivå började vattnet sippra
ned i denna utloppskanal. Vattnet eroderade snabbt den
nygrävda kanalens slänter och ras inträffade, till en
början små men sedan av allt väldigare dimensioner.
Ett ovanligt stort ras fullbordade katastrofen och vattenmassorna forsade ut genom den betydligt fördjupade
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h Vattenmassorna förde med sig sand, grus och stenar
från åsen och sorterade materialet efter storlek och tyngd.
f Kung Karl har invaderat Arpojaures blottade sjöbotten men blomningstiden är kort.
g Rallarrosen som står vakt vid nipan ökar mångfalden
och bidrar till oasens skönhet.

och vidgade kanalen. Stenar, grus och sand fördes ut på
myren där träd och buskar slets upp med rötterna och
fördes långt från sina växtplatser.
Enorma vattenmassor gjorde Arpojokk till en strid
älv som i sin tur förvandlade den mer än halvmillånga
myren till en sjö. Vattnet forsade vidare genom Suvijoki
och ut i Könkämäälven som svämmade över sina bräddar de nio milen till Karesuando. Där byter gränsälven
namn till Muonio älv och längre ned till Torne älv; i
hela den fyrtio mil långa dalgången från Keinovuopio
till Bottenviken förundrades folk över den plötsliga
”vårfloden” och att vattnet var gråvitt av slam.
När Nils, Bo-Göran och jag med egna ögon såg
vad dessa företagsamma människor åstadkommit med
mycket små medel för drygt hundra år sedan blev vi förundrade. Ja, djupt imponerade och onekligen finns det
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likheter med en berömd bravad från slutet av 1700-talet.
Det var då Vildhussen tömde Ragundasjön i Jämtland på
vatten och skapade Döda fallet genom att omdirigera en
bäck. Här i Arpojaure fick sjön ett helt nytt utlopp, någon
kilometer norr om den gamla bäcken.
Magnus Huss avsikt var inte heller att tömma sjön
utan att skapa en kanal där sågtimret kunde flottas
utan att skadas i vattenfallet. Här vid Arpojaure kan
inget sågtimmer växa i det kärva klimatet men det har
det faktiskt gjort en gång – för mycket länge sedan!

N

är vi nu återvänder till Arpojaure är vi mer pålästa
än förra året. Då vi googlade på sjöns namn fann
vi att en grupp klimatforskare besökt Arpojaure i samband med MUSCAD-mötet i Kiruna år 2007. Som guide
fungerade Per-Jonas Blind som växte upp i Mertajärvi
och numera är kirurg vid Lunds universitetssjukhus.
Per-Jonas blev hörbart glad när jag ringde och berättade om mitt intresse för Arpojaure och dess historia.

Själv hade han besökt området ett flertal gånger och det
som på senare år främst väckt hans intresse var de upp
till en meter långa bitar av gamla träd som han hittat på
”Saharaöknen” nedanför sjön. Dit ska vi nu bege oss
för att söka efter gamla träd men först vill jag göra en
förutsättningslös rekognoseringsrunda runt själva sjön.
Efter några fruktlösa kast på vakande sik vandrar
jag ut på den gamla sjöbottnen, med sikte på sandnipan nordväst om sjön. Resten av dagen blir som en
enda lång högtidsstund, en spännande upptäcktsresa
som jag sent kommer att glömma. Först vandrar jag
över en grässlätt med mängder av utblommad Kung
Karls spira, sedan vadar jag en grund jokk vars deltaland breder ut sig som en solfjäder mot sjön.
Längre fram lyser det rödviolett av rallarrosor, precis som hemma i Djuptjärn och i Långforssel, och i
bakgrunden ser jag spåren efter tre djur i sandslänten
före nipan. Spåren kommer från jokken som skapat en
oas vid nipan och klomärken i leran talar sitt tydliga
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f En stor björn har besökt oasen
och druckit före mig.
i Denna tall trivdes utmärkt vid
Arpojaure då inlandsisen släppt sitt
grepp över Nordkalotten. I dag är
det sex mil till barrskogsgränsen.
g Vi har det varmt och skönt men
strandlinjerna skvallrar om ett ännu
torrare klimat. Ovanför Bo-Görans
huvud ser vi vattenytans nivå år
1905.
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språk: här har en stor björn liksom jag släckt törsten i
det glasklara vattnet.
De båda andra spåren är efter ren och jag kan inte
motstå frestelsen att följa Nalles spår uppför slänten.
Längre upp i branten har det tunga djuret sjunkit djupt
ned i sanden och skapat perfekta spår för mig att kliva
i men väl uppe på krönet tar jag mitt förnuft till fånga;
spåren ser färska ut och nu är det hög tid att ändra kurs.
Jag befinner mig drygt hundra meter från sjön och
framför mig finns ett hav av sand och smågrus. Något
liknande har jag inte sett i hela mitt liv. Plötsligt faller
blicken på något som liknar en torr nedfallen trädstam.
Jag sätter mig på huk för att studera fyndet närmare.
Det ser mycket gammalt ut och det gör även andra
trädbitar jag ser delvis begravda i sanden. Det kan
knappast vara något annat än fossilerad ved, av den
typ som Per-Jonas Blind hittade på ”Saharaöknen” och
som fick klimatforskarna att komma till Arpojaure.
Per-Jonas trodde att träden kunde vara 7 000 år gamla,
tanken svindlar!
Jag tar med några vedbitar och vandrar belåten ned
mot sjön för att söka upp mina kompisar; förhoppningsvis har de haft lika stor behållning av fisket som
jag med ökenvandringen.
Några större fiskar har de inte fått på kroken men
de verkar nöjda ändå. Det kan inte vara ofta vädret är
så behagligt som i dag, dessutom är naturen fantastisk
och väcker många funderingar. Till exempel i vilken
ordning växterna etablerar sig i en karg, till synes steril
miljö som denna och hur snabbt det går.
Vi vrider och vänder på vedbitarna innan Nils fäster dem på ryggsäcken för vidare transport till kusten;
fynden måste analyseras om vi ska få veta vilket/vilka
träslag det handlar om och hur gamla de är.
I kanten av den lilla gräsklädda kulle vi sitter på ligger ett guldbrunt skinn och torkar i solen; ett minne av
det lämmelår som lär vara det största på länge. Säkert är
det så med tanke på alla lämlar som springer över fjällvägarna men ute i naturen har vi inte sett särskilt många,
åtminstone inte i jämförelse med rekordåren 1969–70.
Rovfåglarna har förstås gyllene tider och det gynnar
bytesdjur som haren. Spår i sanden avslöjar att örnen
spankulerat vid stranden en stund men lämnat Jösse
ifred. För oss fjällrävar återstår att vandra runt sjön
innan det är dags att bege oss mot bilen i Keinovuopio.
Väl hemma i Kalix ringer jag Per-Jonas Blind och berättar om besöket och fossilfynden jag gjort vid Arpojaure.
Han rekommenderar mig att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå för att få vedproverna analyserade:
– På finska sidan mellan Iitto och Naimakka har man
plockat upp träd från en sjöbotten. Av kol-14 dateringar
man gjort framgår att träden är 7 000-7 400 år gamla.
Per-Jonas har besökt och passerat Arpojaure ett flertal gånger genom åren. Redan som liten pojke tillsam-

mans med sin pappa som var renägare och även då såg
man dessa underliga gamla träd.
– Far sa till mig att ”här min son har man bevis på
syndafloden”. Det var enda förklaringen han kunde se
till att här fanns såna stora träd, och barrträd finns här ju
inte heller. Men jag tycker man ska vara försiktig med
att säga att det är tall, det kan ju också vara lärkträd.
Det frågetecknet blir uträtat när jag får kontakt med
professor Lars Östlund på SLU i Umeå och klimatforskaren Håkan Grudd vid Stockholms universitet. De blir
mycket intresserade av mina mailade bilder och insända vedprover och Håkan är säker på sin sak:
– Veden är helt klart tall. Åldern är ganska säkert
från mitten av Holocen när det var varmare än nu och
när skogsgränsen var betydligt högre och nordligare än
nu, dom är alltså cirka 6 000 år gamla.
Bilderna jag tog vid Arpojaure tycker Håkan Grudd
är väl så intressanta som vedproverna, särskilt de bilder
där man ser flera strandlinjer:
– Dessa strandlinjer är verkligen spännande. De lägre
måste ju ha bildats vid en tid när sjöns vattenyta stod
lägre än nivån för 1905 års naturliga utlopp. Troligen är
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dessa strandlinjer tecken på ett betydligt torrare klimat!
Håkan Grudd har bland annat jobbat på forskarstationerna i Tarfala och Abisko och är en av Sveriges ledande
experter på dendrokronologi, konsten att bestämma trädens ålder genom att studera årsringarna. Jag anade dock
att mina vedprover inte skulle vara lämpliga för dendrokronologisk analys, vi hade nämligen ingen såg med oss
och är för lata för att bära trädstammar kilometervis.
Med kol-14 datering kan man givetvis åldersbestäm-

ma vedproverna men Håkan tycker det är onödigt att
satsa fem tusenlappar på detta. Han har tidigare studerat snarliknande prover från området nordväst om Övre
Soppero, bland annat Pulsujärvitrakten, och alla dessa
träd visade sig vara från 3 000 – 4 000 före Kristus.
Den upplysningen får mig och mina fjällrävskompisar
att drömma oss tillbaka till sandåsarnas och palsarnas rike.
Som vanligt är det drömjokken och tjärnen som lockar
mest – tydligen har vi drabbats av kronisk fiskefeber!

Det är aldrig fel att släcka törsten vid kronisk fiskefeber.
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Kuormakka med sina mjukt böljande toppar når 706 meter över havet; här från Lannavaaravägen.

Pärleporten
När jag var 15 år kom jag första gången till Pärleporten.
Det var sommaren 1962 och vi var på väg till president
Kekkonens favoritälv Lätäseno för att fiska.
Ledare för expeditionen var min morbror Tore som
hade en splitterny ljusblå Ford Zephyr. Bredvid honom
i framsoffan satt hans kompis Bertil (kallades BridaBertil på överkalixmål) medan min storebror Ulf och
jag tronade i baksoffan.
Efter ett kort stopp vid suptallen mellan Svappavaara och Vittangi fortsatte färden längs grusvägen mot
Karesuando. Då vi korsat Lainioälven i Nedre Soppero
och passerat Övre Soppero började Kuormakkas tre
toppar sakta och lättjefullt resa sig över fjällbjörkarna
och myren på höger sida av vägen.
Lapporten i all ära men för mig blev Kuormakka porten till paradiset. Redan där granarna lämnar oss på hög-

landet före Nedre Soppero får man en föraning om vad
som väntar; fjällbjörken tar över och man längtar efter
att få skynda ned till närmaste jokk.
Efter att ha åkt färja över gränsälven i Karesuando
körde vi norrut längs De fyra vindarnas väg, för att sedan
svänga in på en mindre väg som tyskarnas plågade krigsfångar under stor mannaspillan började bryta under kriget.
Väg och väg förresten, det liknade mest en kostig
och över bäckarna var vi tvungna att kliva ur för att
lätta på lasten så inte bilens underrede skulle skadas av
stenarna. Mitt på en lång och sugande bergssluttning sa
vi adjö till Zephyren för då hade det en bra stund luktat
bränt från lamellerna.
Vi hade någon mils promenad kvar till Lätäseno men
kroppen kändes fjäderlätt och halva vägen betedde sig Ulf
och jag som lössläppta kalvar på grönbete. Sprang hit och
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dit och förundrades över allt vi såg. Känslan av att stiglöst
vandra på en luftig och knastrande fjällhed är för mig en
obeskrivligt skön upplevelse, så har det varit sedan dess.
När vi såg den första i ett pärlband av sjöar bad vi
att få springa dit med våra kastspön: ”det tar bara några
minuter”. Jo minsann! Tio minuter tog det till sjön, tio
minuter att kasta och lika länge att springa tillbaka till
gubbarna – en halvtimme sammanlagt alltså. Det var då
jag insåg hur grundlurad man blir av avstånden i fjällen.
Är det kanske likadant på havet, funderar jag nu. Det
borde jag förstås veta då jag bor vid kusten men faktum
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är att jag inte ägt en endaste båt i hela mitt liv. Inte
snöskoter eller sommarstuga heller för den delen. Jag
har helt enkelt inte haft lust eller tid. I stället satsat på
sportfisket och jakten i närområdet samt utlandsresorna
med familjen, för att inte tala om alla fjällturerna som
alltid haft hög prioritet.
President Kekkonen flög förstås till sitt fiskeparadis
men för oss var det apostlahästarna som gällde. Väl
framme vid älven slog vi upp tältet och stillade hungern med falukorv och limpa. Med fiskegrejerna i handen
vandrade vi sedan norrut några kilometer till en fors-

f Örnen i fjällbjörkskogen var magnifik - precis som
denna individ som fotografen Svante Lundgren förevigat
på bokanten. För vår del skulle det bli flyga av sommaren
därpå.
h Råstoturen blev ett enda stort äventyr för mig och
kompisen Rolle (här med min morbror Tore).

sträcka där det skulle finnas grov fisk. Det fanns det också; Tore fick en vacker öring och Ulf en sexkilosgädda
som jag hoppade i och lyfte upp.
Men den i särklass starkaste upplevelsen var örnen
som satt i en glänta i fjällbjörkskogen och kalasade på
en hare. Vi var så nära som 10–15 meter då den lyfte som
ett mindre flygplan, en magnifik syn som fastnade på
näthinnan. Ett annat minne från Lätäsenoturen är Bertils
hostattacker som gjorde att vi blev väckta gång på gång i
tältet (han var storrökare men märkligt nog blev jag inte
avskräckt utan själv nikotinslav i ett tjugotal år).

R

edan sommaren därpå kom det drygt tio kilo tunga
fyrmanstältet till användning igen. Fisketuren till
legendariska Råstojaureområdet föregicks av spännande dagar med maskplockning i potatislandet och andra
förberedelser.
Förutom Tore och jag bestod expeditionen av byborna Rolle och Janne. Janne var från Slaktarsgården,
kallades Slaktars-Janne och var televerkare. Rolf var
min klasskamrat och närmaste tre åren skulle vi kampera ihop i vått och torrt under gymnasietiden i Kalix.
Så Råstoturen blev ett roligt och spännande genrep, en

fostrande inskolning tyckte nog Rolles pappa Erik som
var byns folkskollärare.
Muttrande försökte Tore stoppa Jannes infall att ta
med en transistorradio för att höra väderleksrapporten.
Jag minns tyvärr inte hur det gick men Janne hade ett
glatt och positivt sätt så jag tror nog att radion kom med.
I packningen fanns även en gummibåt som vi lånat av
åkaren Sixten i Furunäs. Slaktars-Janne var skyttekung i
bygdens blåvita division tre-lag i fotboll och vältränad,
vilket skulle komma väl till pass då vi släpade och bar
den tunga gummibåten över fjället.
Zephyrens bagagelucka fick stängas med våld innan
vi äntligen kom iväg på 25-milafärden till flyghamnen i
Jukkasjärvi. Där väntade piloten Olle Ek i en sexsitsig
Norseman från kriget; liten till växten och tunnhårig
såg Olle inte ut som Bigglesböckernas hjälte precis men
han skulle komma att överträffa mina förväntningar.
Han satte av oss i viken Bardalluokta i nordvästra
änden av sjön, mittemot den gamla samiska offerplatsen Seiddesuolu. Det fiskeläger som funnits vid vår vik
hade flyttats till södra änden av sjön, så vi såg inga andra sportfiskare dagarna vi var här.
Sportfiskare förresten; med dagens språkbruk hade
vi knappast förtjänat den benämningen. Längst ned i
packningen hade nämligen morbror Tore gömt ett par
nät och de kom till användning redan första fiskedagen.
Förutom några enstaka kast med spinnspöna fiskade
vi aldrig i storsjön Råstojaure, gummibåten var ämnad
för de fiskrika mindre sjöarna i närheten.Tore hade fått
tips om Bardaljaure ett par kilometer väster om vårt läger
och dit gick vi nu med gummibåten. På första kastet fick
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jag en halvkilosöring och så småningom högg även några
granna rödingar på Rolles spinnare, om jag minns rätt de
enda fiskar vi fick från land under hela Råstoturen.
I Bardaljaure såg vi röding efter röding retsamt glida
ut mot djupet med sina vajande, vita fenkanter och trots
släprodd med mask var det bara någon enstaka som behagade hugga. Det vakade i norra änden av sjön men
ingen av oss var flugfiskare, däremot tjuvfiskare och nu
plockades näten fram.
Nästan genast efter att vi lagt ut andra nätet vittjade vi
det första av nyfikenhet. Det visade sig vara hoptvinnat
som ett snöre av de grannaste fiskar jag sett, och så var
det varenda gång vi vittjade. Rödingarna som nästan alla
var i samma storlek närmade sig kilosklassen så vi var
tvungna att avbryta för att orka till tältet med våra bördor.
Dagen därpå fiskade vi i ett par småsjöar norr om
tältet och där kokade det av harr. Särskilt stora var dom
inte, snittet kanske 4–5 hekto, men ändå var vi nära
att fylla gummibåten. När jag skriver detta sänder jag
en tacksamhetens tanke till min son Nils och Gunnar
Westrin som på senare år lärt mig fiskeetikens grunder.
Särskilt mycket om lägerlivet och kamratskapet
på denna första Råstojauretur kommer jag inte ihåg
i dag. Det som framför allt etsat sig fast i minnet är
flygresan och piloten Olle Ek.

Småleende och tvinnande sin mustasch såg han till att
vi satt fastspända i våra stolar innan han lyfte från sjön.
Sedan dröjde det bara några minuter innan jag plötsligt
hörde motorn varvas och genom sidorutan tyckte mig
se en bergvägg närma sig snabbt och hotfullt. Det var
en skräckupplevelse, raka motsatsen till pärleporten
och jag tror att jag bad för livet.
Men Norsemanplanet rätades upp i sista sekunden
och ”bergväggen” försvann som genom ett trollslag;
inte förrän Olle vände sig bakåt mot passagerarna insåg
jag att han gjort en Bigglesroll med planet och att det
var marken jag sett.
Småleende sneglade han oskyldigt på tonåringarna som
förmodligen var vita i ansiktet: ”ni blev väl inte rädda?”.
”Nä, det var bara roligt – hur gjorde du?”
Många år senare läste jag i tidningen om Olle och
hans EKS Aero. I sin ungdom hade han varit trapetskonstnär hos Cirkus Scott – det var nog där han tappade
respekten för rollar och loopings. Redan som 50-åring
var Olle legendarisk som fjällflygare efter att bland annat ha landat på Kebnekaises toppglaciär. Själv fortsatte jag att söka äventyret på markplanet och vandringsfiske blev min melodi.
Pärleporten då? Jo, den har jag fått återse många
gånger genom åren.

Att flyga i fjällen var en första klassens upplevelse och dessutom satt ju Olle Ek bakom spakarna. Han var en levande
legend och flygmaskinen en sexsitsig Norseman från kriget.
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Liedakka är en oas på den ödsliga tundran – inte konstigt att vildrensjägaren slog ned sina bopålar här.

En oas i vildmarken
Den som besöker Liedakka kan inte undgå att fascineras av denna oas i vildmarken, och förundras över de
strävsamma människor som bröt marken och bodde här.
Isoleringen, ensamheten. Men den fördrogs så länge
denna plats gav möjlighet till väl så god utkomst som
byarna längre ned vid landsvägen. Men så blev det
bättre arbetsmöjligheter därnere, man såg vänner och
bekanta få bättre med kontanter och därmed bättre levnadsvillkor, och så bröt man upp.
Så går det för den ena ensamgården efter den andra
i lappmarken och lika gott är det. Det är en utveckling
man inte har rätt att sörja, även om man kan beklaga
att Sveriges vackraste gårdstun lämnas öde.
Den som skrev detta var författaren och fotografen

Svante Lundgren som passerade Liedakka på 40-talet.
Han var på väg uppströms Lainioälven i en båt som
stakades av bröderna Björnström från Övre Soppero.
Ett tiotal år tidigare hade nybygget lämnats öde efter
att ha varit bebott i närmare åttio år.
”Lappmannen Johan Josefsson Nutti är född 1811
och välfrejdad”, intygade pastorsämbetet i Enontekiö
(Karesuando) på julaftonen år 1858. Tre år senare fick
Johan tillstånd att anlägga krononybygget Asplund, eller Liedaka Nr 1 som det också kallades. Vid det laget
hade han bytt till ett svenskklingande efternamn.
– Med samiskt namn var det svårt att få köpa hemman.
Troligen var det därför Johan bytte efternamn till Asplund,
har pensionerade läraren Lars Simma berättat för mig.
Lars är väl bevandrad i det samiska språket och vet
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bakgrunden till att krononybygget fick namnet Liedakka:
– Namnet är förfinskat men kommer från det samiska ordet Lieddi som betyder blomma.
Dåtida besökare blev förstummade av blomsterprakten på tunet och i närmaste omgivningen; blommor och
gott om svalor fanns även på Björkholmen i det stora
Liedakkaselet i Lainioälven.
Johan Asplunds första hustru hade dött ung och snart
gifte han om sig med Anna Brita Pehrsdotter Riska från
Idivuoma. Släkten Riska var välbärgad och även Johan
hade gott om renar. I sin ungdom jagade han vildren i
fjällen väster om Liedakka.
Då samerna på hösten flyttade med sina renhjordar
till skogslandet sällade sig vildrenar till de enstaka tamrenar som blev kvar i fjällen. Då var vildrenarna inte så
skygga och Johan kunde skjuta dom med mynningsladdaren. Köttet hämtade han med draghärk och ackja.
Johan jagade även mycket fågel, framför allt ripa. Han
hade lassvis med renkött, fågel och skinn då han for till
marknaden i Skibotn i Norge för att göra bytesaffärer.
Hem till Liedakka kom han sedan med det mesta som
familjen behövde för att överleva.
Att överlevandet var en konst i dåtidens Sverige
finns många exempel på. I min bok Svanesången berättar jag om familjer som förlorade upp till åtta barn, för
Johan Asplunds lillebror Henrik måste livet ha tett sig
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ännu mer grymt och orättvist. Han var gift tre gånger
varav två hustrur dog före 25 års ålder, och av Henriks
13 barn dog tio före tre års ålder!
Johan och Anna Brita Asplund fick åtta barn tillsammans och då Johan avled på nyårsaftonen 1881 blev
äldste sonen Henrik husbonde i Liedakka. Denne Henrik (inte att förväxla med farbrodern) fick sammanlagt
16 barn varav nio med första hustrun Febe Isaksdotter.
Fem av dessa dog före elva års ålder; dottern Hilma
Greta var åtta år då hon blev innebränd på arbetsstugan
i Karesuando och mamman Febe blev bara 36.
– Då Henrik var änkling skulle han städsla Hilda Ollila från Luspa i Finland som hembiträde. Hon ska då
ha svarar att ”någon piga vill jag inte bli, men hustru
kan jag kanske tänka mig”, berättar Lars Simma.
Visst blev det äktenskap och Henrik och Hilda fick
sju barn tillsammans. Första barnet Anna Brita var inte
ens tre år då hon drunknade år 1916, två månader efter
att halvsystern Hilma Greta blivit innebränd på arbetsstugan. Drunkningsolyckan inträffade då flickan spang
ned till älven för att leka. Det var högvatten och då man
fick upp henne var hon livlös.
För dåtidens människor var döden en påtaglig realitet
som man måste lära sig att leva med. Lars Simma minns
Hilda Asplund som en stark kvinna ”med resurser”:
– Hon var en mycket fin människa och djupt religiös.

h Liedakka förevigat av Svante Lundgren, något tiotal
år efter att ”Sveriges vackraste gårdstun” lämnats öde.
k Hilda och Henrik Asplund med sina duktiga karlar
Frans och Emil (i knät). Det är på 1920-talet och
Liedakka-kammaren är tapetserad med nyheter.
Foto: hos Ruth Häggroth
g I den andra stugan bodde Herman och Vilhelmina
Gunnare. De hade gift sig 1895 och fick sex barn.
Foto: hos Ellen Grape

Hon var alltid gästvänlig. Då far och jag hälsade på i
Liedakka fick vi alltid en bytta fil med grädde ovanpå.
Även familjen Gunnare bodde i Liedakka. Herman
Gunnare var gift med Henriks lillasyster Vilhelmina
(Mina) och de hade en mindre stuga på tunet.
– Det var fint också hos Vilhelmina. Det var mindre
men ombonat, varmt och skönt. Och på söndagarna
läste Herman ur postillan, minns Lars Simma.
Mycket folk passerade Liedakka, framför allt samer
som brukade övernatta på golvet. Hilda bakade bröd
och renkött fick man genom att byta mot smör och fisk
som saltades ned i kontar. Även ripjakten var viktig eftersom den gav kontanter.
Liedakka betraktades som en stor och relativt välmående gård. Krononybygget omfattade hela 7 568
hektar och hade goda möjligheter för djurskötsel.
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h Emil med kistan och mor Hildas postilla som väcker
många minnen till liv.
f Emils son Elov med Liedakka-noten som var viktig
för nybyggarnas utkomst.
i År 1861 fick Johan Nutti landshövdingens tillstånd att
anlägga ”krononybygget Asplund, äfven kalladt Liedaka”. Med hjälp av intäkter från sportfiskare och jägare
jobbar nu Johans ättlingar med att restaurera pörtet och
bevara Liedakka för framtiden. Foto: Birgitta Ekblom
g Älven var en viktig kommunikationsled både när den
var öppen och istäckt, här vid Nedre Soppero.
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– Där fanns fint hö som även passade för hästar. Då
pappa och jag var dit hade dom många kor och två hästar.
Det fanns gott om mat, bland annat lax, och jägare var
dom allihop, berättar Lars Simma.
Det väckte viss förvåning i Karesuando socken då
Liedakka blev öde våren 1938. Men det var väglöst och
isolerat land och ett år tidigare flyttade familjen Gunnare därifrån. Dessutom hade Hilda Asplund upplevt
sju tunga år sedan maken Henrik dött på Thomasdagen,
den 21 december 1931.
Hilda och flera av barnen bosatte sig i Idivuoma, byn
där Tremilastigen börjar och slutar (se nästa kapitel).

P

åsken 1999 hade jag förmånen att besöka Emil
Asplund och hans hustru Martta i Idivuoma. Emil
var yngst i Hildas och Henriks barnaskara och den ende
som ännu levde. Han var född 1925 i Liedakka och
hade förstås mycket intressant att berätta.
– Vi snarade hare och ripa. En gång blev det ett helt
lastbilslass. Och det blev bra med potatis och majrovor.
Men det var fattigt sedan pappa dog och vi hade kämpigt att klara oss. Därför beslutade mamma att flytta
från Liedakka.
Under Emils uppväxttid var den tre mil långa stigen väl
upptrampad. Denna beckoljans förlovade stig gick man
för att handla och byta till sig det nödvändigaste, ibland
fotvandrade man de sex milen till kyrkan i Karesuando.

– Jag har gått Liedakkastigen otaliga gånger. Första
gången var jag sex år och då gick jag med pappa. Han
följde mig till arbetsstugan i Karesuando.
Det var sista gången Emil såg sin pappa Henrik i livet.
Emil drabbades av sprucken blindtarm och tvingades ligga nio månader på sjukhuset i Gällivare. Det var besvärliga kommunikationer och enda gången han fick besök på
sjukhuset var då äldste brodern kom med ett tråkigt bud.
– Det var då jag fick veta att pappa var död. Han fick
kräfta i magen och jag kom inte hem till Liedakka förrän på våren, med båt från Soppero.
Till stöd för minnet har Emils barn ställt fram en
gammal klenod på köksbordet: en vacker träkista från
Liedakka med gamla handlingar och en postilla som
mor Hilda hade kär.
– Hon var östlaestadian och ibland var predikanter
och hälsade på, minns Emil.
I träkistan finns också gamla gevärspatroner som
minner om jägarlivet i Liedakka. Som 22-åring fick brodern Frans vapenlicens för vargjakt och brodern Axel
var ryktbar storviltjägare, dessutom var han känd för att
äta sju tunnor saltad fisk varje år. På Axels begravning
1999 kallade prästen honom ”Sveriges siste trapper”.
Frans Asplunds son Bengt har berättat för mig att
Axel var en väldigt bra skytt:
– Han var envis och kunde spåra varg i flera dagar.
Han sa att ensamma vargar var uppgivna. Dom gav upp
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och vägrade fly, la sig i spåret och vilade. Axel kunde
koka kaffe och skidade sedan ikapp vargen.
En vargflock kunde slå till mot en renhjord vid Torneträsk, några dagar senare i Pessinki femton mil därifrån.
Som tur var för renägarna fanns flitiga vargjägare som
Bengts pappa Frans.
– Han sköt flera vargar och hade även vargsax. Det
gav väldigt bra betalt, man fick skottpengar och bra betalt för skinnen. Ripjakten var också viktig, på 60-talet
kunde man snara 100 ripor på en dag.
Man hade renar också, en sådan kunde Liedakkapojkarna byta till sig för 25 kilo fisk. Liedakka-noten
har även använts i modern tid för sikfiske. En tragisk
händelse i samband med fiske inträffade så sent som
1979. Det var då Emils och Marttas yngste son Leif
drunknade nedanför Liedakkaselet.
Olyckan kom att starkt påverka föräldrarnas liv, har
barnen berättat för mig. Emil och Leif kom för nära forsen
med båten – Leif föll ur och sögs med i det strida vattnet.
Emil såg pojken försvinna och själv följde han med
båten genom forsen. Längst ned där älven bildar ett lif Axel Asplund var en vargrännare av rang. Vid
begravningen 1999 fick han epitetet ”Sveriges siste
trapper”.
Foto: hos Ruth Häggroth
i Axel välkomnade moderna tider; här på snöskotern
med vars hjälp han ofta besökte sitt barndomshem.
Foto: hos Ruth Häggroth

tet fall fastnade båten upp och ned på en klippa och
där klamrade sig Emil fast i många timmar innan hjälpen kom. Det måste ha varit en fasansfull väntan med
vetskapen om att sonen förmodligen drunknat i forsen
och Emil pratade aldrig om olyckan. Emil Asplund dog
2006 i en ålder av 81 år.

E

mils brorson Bror Asplund bor på Tavvagatan i Karesuando tillsammans med makan Maria och deras
mysiga hund Gina. Maria är spanjorska (född Nadal som
den berömde tennisspelaren) och 1965 flyttade hon till
Göteborg med sina föräldrar Josef och Teresa.
Redan som barn hemma i Barcelona läste Maria om
det mytomspunna landet i norr:
– Min fantasi förde mig hit upp, till Lappland. Medan jag läste kunde jag höra snön knastra under mina
fötter, jag kunde se norrskenet svaja högt uppe i himmelen, jag kunde höra vargarna yla.
Som lärare kom hon 1993 till Karesuando och året
därpå stod bröllopet med Bror Asplund.
– Det var Brors förslag att vi skulle gifta oss i Liedakka. Jag hade hört talas en hel del om Liedakka och
även om jag aldrig varit där så visste jag att det var
där min svärfar Lars Levi Asplund var född. Tyvärr
träffade jag aldrig mina svärföräldrar, båda hade gått
bort innan jag kom till Karesuando
Tanken var att bröllopet skulle stå redan i april men
det visade sig finnas hakar. Marias far Josef var skeptisk till att åka skoter tre mil in i ödemarken och då-
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h Maria och Bror vigdes i det anrika
pörtet, av en fiskeintresserad präst från
Mariestad.
Foto: hos Maria och Bror Asplund
f Sitt stora intresse för fjällen och
Lappland fick Maria med modersmjölken. Föräldrarna tog med henne på turer
till bland annat berget Montserrat nära
Barcelona, denna bild är från dagen
Josef och Teresa träffades.
Foto: hos Maria och Bror Asplund
g Bror, Maria och Gina är förälskade i
varandra och i Liedakka.
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varande kyrkoherden i Karesuando vägrade viga paret
eftersom Maria var frånskild.
Då kontaktade Maria en god vän, Reijo Oivaeus, som
var präst i Mariestad och han lovade ställa upp. ”Finns det
gott om fisk i Lainioälven”, var hans enda fråga och då
svaret var ja flyttades vildmarksbröllopet till sommaren.
Bröllopsmenyn som tillagats i civilisationens Karesuando bestod av ugnstekt kalkon, lax som Kajsa på
Statoil gravat samt potatissallad med ärter, morötter
och majonnäs.
– Min mor sa efteråt att hon hade aldrig skalat så
mycket potatis i hela sitt liv. Och ändå var vi tre, min
faster och min mor och jag, som stod hemma i vårt kök
och skalade och skalade.
Jeans, nya T-shirts och joggingskor fick ersätta kostym och lång brudklänning. Till brudbukett plockade
Maria och hennes mor Teresa massor med smörbollar,

midsommarblomster och annat som frodas i Liedakka.
Medan bruden och hennes mor ordnade brudbuketten skapade brudgummens systrar Elsa och Märta den
vackraste brudkronan Maria någonsin sett.
– Den bestod av samma blomsterprakt som brudbuketten. Och myggoljan fick ersätta parfym och annat
”luktagott”.
De vigdes inne i pörtet, med köksbordet som altare
och fönsterutsikten mot Lainioälven som altartavla.
Medan matte och husse lovade evig kärlek och trohet
låg unghunden Ticko under altaret och snarkade för fullt.
– Champagneflaskorna hade vi lagt vid stranden för
att kylas. Då vi skulle hämta flaskorna kom det en båt
så vi fick springa för att rädda dem. Vågskvalpet var på
väg att ta med sig flaskorna nedför älven.
Då man vid middagen skulle öppna vinflaskorna
visade det sig att korkskruven var kvarglömd hemma!
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Som tur var fanns mor Teresa på plats:
– Hon hade med sig en schweizisk kniv med allt som
behövs för ett liv i vildmarken. Och för ett 40-tal gäster
plus ett brudpar som väntade på ett glas vin till maten.
Det var i mitten av juli då midnattssolen fortfarande
slösar med sina varma strålar över Liedakka och allt
var perfekt.
– Både innan och efter har Bror och jag varit på flera
bröllop. Men aldrig ett sånt vackert och fint som vårt
bröllop i Liedakka.
I snart tjugo år har Maria och Bror varit förälskade i
varandra och nu är de pensionärer. Så ofta de kan vistas
de i sin mysiga stuga under Liedakkaforsen, i framtidsplanerna finns också att vandra den gamla Liedakkasti-

gen tillsammans med schäfern och familjemedlemmen
Gina.
– Jag är förälskad i Liedakka. Det är något mycket
speciellt med den platsen, konstaterar Maria med värme i blicken.

D

å jag sommaren 2010 besöker Karesuando marknad har jag den stora glädjen att få återse Emil
Asplunds döttrar Birgitta och Doris.
– Om två år ska vi gå stigen från Idivuoma till Liedakka. Det har vi bestämt, att gå i fädrens spår. Sen får
gubbarna hämta oss i Liedakka, säger systrarna och ler
segervisst utanför Laestadiuspörtet.

Systrarna Birgitta och Doris har aldrig gått Liedakkastigen men nu ska det äntligen bli av.
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Tremilastigen
Vi axlar ryggsäckarna och vandrar ut på Kungens bro i
Idivuoma. Sonen Nils och hans kompis Fredrik ska ta
sina första steg på stigen som leder till Liedakka.
Själv har jag redan upplevt många härliga äventyr
i detta område. Första gången i mitten av 60-talet och
då var målet Ainattijoki – den sägenomspunna jokken
som börjar i Harrijärvi och rinner ut i Könkämäälven
norr om Karesuando.
Storharrarna lockade förstås men även utmaningen
att få planera och uppleva äventyret med sina kompisar, utan att någon vuxen besserwisser lade sig i. Vi
hade räknat ut att bästa fisket borde finnas i orörda vatten så långt från närmaste människoboning och båtled
som möjligt; i vårt fall vildmarken mellan Idivuoma och
Lainioälven.
Spänningen var på topp då vi passerade Pärleporten
men först hade vi irrat omkring bland kullarna i Övre
Soppero, för att köpa fiskekort och limpa. Över sundet
i Idivuoma fick vi båtskjuts av en same (det var innan
Kungens bro byggdes) och han följde oss som vägvisare

en knapp kilometer till stigens insteg på första myren.
Mannen var barhuvad och hade vit skjorta med uppkavlade ärmar i vackervädret; leende och med stoiskt
lugn strök han med handen över den bara huden medan
vi andra kämpade desperat med myggmolnet. ”Vi andra”
var jag och storebror Ulf, Rolle och hans brorson Lasse
samt Lasse från Kalix.
Av generalstabskartan framgick att det var en dryg
mil till Ainattijoki och att minst halva sträckan skulle bestå av myrmark. Det visade sig stämma bra och
största myren tycktes aldrig ta slut; men allt gick bra
trots myggen och värmen – tremilastigen mot Liedakka
var faktiskt härlig att vandra!
Sista tallen innan fjällbjörkskogen helt tar över finns
på Mustavaaras sydostsluttning och där tog vi välbehövlig
rast för att sedan anlända till Ainattijärvi på morgonkröken.
Tremilastigen börjar och slutar här vid Kungens bro i
Idivuoma. Bästa fisket räknar vi med att få ungefär
halvvägs till stigens andra ändpunkt – Liedakka.
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Det tunga fyrmanstältet slog vi upp i en myrkant och efter några korvmackor och kaffe var det skönt att få sova.
Men det regnade och tältet läckte trots att vi hade aluminiumfolie som yttertak, vi hade även problem med att få
fyr på den genomsura fjällbjörken och sedan att hålla liv
i brasan.
Men djungeloljan var effektiv och harrfisket bra.
Särskilt minns jag den lilla gropen med tre storsegel
som i snabb följd högg på agliaspinnaren jag tvingat
ned i djupet med blysänke. I närmaste öppning i snåret stod Ulf, snopen då han inte fick napp, och i tältet
gjorde regnsura kompisar stora ögon när jag nonchalant kastade harrknippan på marken.
Vi gjorde en längre dagstur uppströms jokken där
storharren alltid tycks vaka och trivas. I ett snårigt litet
sel som har formen av en metkrok gnistrade solkatterna
ikapp och fisken var svår att lura till hugg. Då slog jag
mig ned i myggkonserten och knöt på en liten fluga,
med blysänke framför för att kunna presentera flugan
motströms.
Jag glömmer aldrig då harren högg; det var ett magiskt ögonblick som förstärktes av ensamheten, muren
av grönt slingrande videsnår och åsen med vita knotiga
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fjällbjörkstammar. Gänget vandrade vidare längs stigen högst uppe på åsen och innan vi vände tillbaka mot
tältet fick gäddspecialisten Ulf en femkiloskrokodil
som hade en osmält öring i magen. Ett hundratal meter
högre upp i selet fick jag mitt livs största harr, den var
56 centimeter lång och vägde 1,5 kilo.
Nöjda med fisket och upplevelserna rev vi tältet och
återvände till civilisationen. Elvaåringen Lasse var fortfarande pigg och glad som en yster renkalv; sprang kors och
tvärs, framför och bakom oss ända fram till Idivuoma.
Hemresan i bil blev som vanligt en sömnig och bitvis
trafikfarlig historia. Våra hungriga magar och törstande
kroppar fyllde vi med bulla och mjölk från Konsum i
Vittangi.

E

n annan sommar besökte vi Ainattijokis källsjö
Harrijärvi. Med på turen var Ulf, Lasse, Ove och
Kalle. Min farbror Arne hade berättat att sjön var ett
fiskeparadis och tillsammans med en annan Överkalixbo, Furunäs-Sixten, hade han flugit dit en liten eka.
Vi ungdomar hade förstås inte råd att flyga men med
hjälp av generalstabskartan, inköpt på Perssons pappershandel i Bränna, prickade vi in den förmodat bästa

gångvägen över höglandet Keukiskero och Harrikero.
Det innebar 13 kilometer stiglös terräng, med start vid
en rengärda vid Pulsujärvivägen.
På morgonkröken efter flera timmars vandring stack
solen oss i ögonen då vi rastade med grandios utsikt
över Harrijärvi. Det var nu Ove upptäckte att han tappat
sin fiskeväska men otroligt nog hittade han den på hemvägen. Hela vägen hit hade vi fantiserat om storharrarna
och i vår iver att äntligen få pröva fiskelyckan hade vi
dessutom glömt att äta på vägen. Följden blev att vårt
omdöme svek oss och vi rusade planlöst rakt ned mot
sjön.
De sista två kilometrarna blev därför en pärs i den sugande myrmarken och då vi äntligen kom till fast mark
närmast sjön var jag utpumpad, så slut att jag mådde illa.
Men efter att ha tvingat i mig mjukkaka med korv kom
krafterna snabbt tillbaka och snart hade vi gjort i ordning vårt läger. I stället för tält bestod det av två plastskynken som vi spände upp som tak med fjällbjörkar
som stomme. Här hade vi det gott i tre dygn och fiskade givetvis allt vad vi kunde och hann.
Som tur var fanns det två båtar vid sjön, förutom
”Överkalixekan” en något större eka som Lars Asplund
ägde. Sonen Bror har nyligen berättat för mig att fadern
tillverkade ekan hemma i Idivuoma för att den sedan
skulle göra tjänst i Harrijärvi.
Första biten till Jårkastakk transporterade man ekan
med bil och därifrån på Lainioälven till Liedakka. Sista
fyra kilometrarna till Harrijärvi klarades med hjälp av

f Efter insteget på myren är stigen bitvis svår att finna.
h Kolla pojkar – det vakar på Harrijärvi! Fr v Ulf,
Lasse, Kalle och Ove.
i Storfiskaren Lars Asplund hade byggt om Liedakkas
slåttermaskin till båtvagn.
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Få sjöar kan mäta sig med Harrijärvi när det gäller glödhett nattfiske.

ödegårdens slåttermaskin som byggts om till båtvagn.
– Vi var fyra man som drog vagnen med ekan, runt
Liedakkavaara på den gamla hästvägen som löper på
södra sidan av berget så vi slapp den tunga höjden över
berget.
Så långt Bror Asplund som alltså bidrog till att göra
vår Harrijärviresa så lyckad. Båtlaget i Asplundsekan
bestod av Lasse, Ulf och jag medan Överkalixekan var
som skräddarsydd för Ove och Kalle.
Första två dagarna blåste det ihärdigt och inga vak
syntes på sjön. Men vi turades om att ro och fick harr så
vi hade att äta och lite därtill. Sista morgonen blev det
plötsligt vindstilla och som på ett trollslag förvandlades
sjön till ett vakande paradis.
Turligt nog var vi ute på sjön då ryggfenorna började
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krusa vattenytan och harrmunnarna ljudligt sög i sig av
överflödet. Ulf och jag hade rott våra halvtimmespass så
nu var det Lasses tur. Länge efteråt skämdes jag över att
vi inte tog över årorna och lät pojken fiska; när det blev
hans tur hade huggperioden redan tagit slut.
Slut var också det mesta i matväg, utom fisken, så vi
beslutade att bryta lägret och bege oss hemåt. Min blivande hustru Ulla-Greta var på språkresa i England och
vykorten vi skrev vittnar om våra respektive äventyr.

V

id midsommartid ett annat år besökte vi tillsammans Pahakurkkio, Kalixälvens pärla norr om Tärendö. Med var även Rolle, Lasse, Gudrun och Ove.
Vi tältade vid forsnacken där älven bildar ett litet vattenfall och hjärtat hamnade mer än en gång i halsgropen

k Kalle och Ove laddar upp
inför nattens fiskafänge.
g Ulf skyddar sig med
väldoftande djungelolja medan
Lasse bidar sin tid.

då Lasse spinnfiskade i det strida bakvattnet vid klippstupet. Han hade lyckan att få turens grannaste öring på
en devonspinnare, själv klängde jag i klippan för att försöka leda fisken uppströms men det visade sig onödigt
då öringen slukat hela krokknippet.
Den sommarens fjälltur gick åter till Harrijärvi och
det blev som vanligt ett minnesvärt äventyr. Mina jämnåriga kompisar var inte med; jag hade fått erbjudande
att följa med Sven Stenberg och Edvin Andersson som
båda var Överkalixbor i generationen före mig. Edvin

hade varit klasskamrat med min pappa Jean, och ägt
den snickerifabrik där pappa som ung råkat såga bort
sin ena tumme.
Sven kände jag från många harjakter och jag visste att han var något av en besserwisser. Hemma vid
köksbordet hade han förstås räknat ut att ”närmaste och
bästa vägen till Harrijärvi” går längs Lainioälven, med
start i Jårkastakk vid Pulsujärvivägen.
Efter att vi kört förbi höglandet där man vandrar så
bekvämt till Harrijärvi var vi snart framme vid bron i
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h Är man riktigt trött får dörren duga som säng, den
dörr som Axel Asplund här monterar på sin stuga.
Foto: hos Maria och Bror Asplund
f Jan med en kämpe på dryga kilot.
m Jokken må vara svårfiskad men utsikten är grann från
stigen.

Jårkastakk (namnet lär betyda att älven vänder om, gör
en tvärkrök), och därifrån fick vi en mardrömslik vandring i snåren vid älven.
Edvin och jag försökte övertala Sven att vi skulle
söka oss längre upp i sluttningen men förgäves. Efter
många timmars klivande och hoppande bland tuvor och
vattenfyllda gropar i det djungellika snåret insåg dock
även Sven att vi inte skulle nå Harrijärvi i rimlig tid.
Komna halvvägs slog vi upp tältet vid mynningen av
en liten idyllisk bäck där en andfamilj hade sitt bo, och
dagen därpå vandrade vi vidare med minimal packning
till Harrijärvi.
Fisket blev dåligt men vid sjön fanns ett gäng trevliga Korpilombolobor och tillsammans gjorde vi upp
en mysig lägereld som värmde oss hela natten. Dagen
därpå gick vi de två kilometrarna till Liedakka och
det blev resans höjdpunkt. Det var en mycket speciell
känsla att vistas på det vackra gårdsstället som trettio år
tidigare lämnats öde.
Jag tog mig en tupplur i pörtets gamla utdragssoffa
och tillsammans slukade vi den futtiga matranson vi
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burit med oss; resten av matförrådet och packningen
fanns vid tältet halvvägs till Jårkastakk. Självfallet
tackade vi och tog emot då Korpilomboloborna erbjöd
oss lift från nedre Liedakkaforsen, och vi hjälptes åt att
med rep lirka deras båt genom forsen.
Forsen slutar med en mindre falltröskel och på sluttningen intill var en stuga nästan färdigbyggd. Medan
de övriga i sällskapet spelade poker i stugan provade
Edvin och jag fiskelyckan; än i dag ser jag framför mig
Edvins förtjusta min efter att han sett en grann öring
hoppa under forsen.
På kvällen var jag jättehungrig men det löste sig då
jag hittade massor av mogna hjortron på palsarna öster
om stugan. Nyligen har jag av Bror Asplund fått veta
att det var ”siste trappern” Axel Asplunds stuga och jag
har även fått låna ett fotografi som måste ha tagits en
kort tid efter att vi var där. Axel är nämligen i färd med
att montera den trädörr som var min sovplats när den
låg på marken utanför stugan.
Dagen därpå bar det av nedför Lainioälven i forsbåten som var av modell större. Vi rymdes nämligen sju
personer med packning och efter någon halvmil hade
vi turen att upptäcka tältplatsen i den frodiga grönskan.
Tur och tur förresten – Edvin har nyligen påmint mig
om att det faktiskt var andfamiljen som avslöjade var
tältet stod.
På stranden i Jårkastakk hälsades vi välkomna av

en man i samekläder. Det var troligen fiskesamen Per
Sompio som flyttat till Idivuoma men fortfarande vistades här sommartid. Hemfärden gick via Svappavaara
och i Överkalix väntade Ulla-Greta med ett varmt bad
och en skön säng där äventyraren lär ha slocknat med
ett leende på läpparna.

V

år första dotter Lina kom till världen 1973 och
samma år fick Idivuoma sin bro över sundet i sjön
Falijärvi. Det var nioåriga Åsa Simma, senare känd skådespelerska och regissör, som ordnade gångbron genom
att skriva ett brev till dåvarande kronprinsen Carl Gustaf.
Landshövding Ragnar Lassinantti fick förstås nys om
brevet och såg till att bron byggdes. En månad efter att
den var färdig blev Carl Gustaf kung i Sverige, därav
namnet Kungens bro. Det var en mysig träbro med pontoner men nu är den tyvärr förfallen i brist på underhåll.
Första gången jag använde bron var 1980 under en
värmebölja som jag trotsade tillsammans med kompisarna Jan, Jerry och Per-Ola. Liedakkastigen var fortfarande bästa vägen till Ainattijokis storharrar men vi
fiskade även nedströms, och återvände till bilen via en
stig som leder till Närvä.
Att fotvandra och tälta i dessa mygg- och myrrika trakter klarar inte vem som helst. Det hade min morbror Tore
fått erfara tillsammans med en yngling som hade otillräcklig utevana. De lämnade stigen för att ta en genväg
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till jokken men fick snart problem med att hitta i dimman.
Snart blev det gråt och tandagnisslan men värst av allt: fisket slog slint så det blev svältkost på hårdbröd och kaffe.

A

tt fiskelyckan skulle kunna svika även oss finns
inte på kartan när jag, min son Nils och hans kompis Fredrik kliver ut på Kungens bro i Idivuoma.
Det är några år före millenieskiftet och hög tid för tolvåringarna att få sitt elddop. Redan efter ett par timmar är
jag gruvligt imponerad. I minst en halv mil har vi ”tjasat”
över mer eller mindre blöta myrar och trots att myggorna
anfaller i myriader från alla håll är humöret på topp.
Stigen slingrar sig upp på en liten torr sandås och
förbi sista furan på Mustavaara där fjällbjörken helt
tar över. Här ristar pojkarna in sina initialer precis som
många andra gjort före oss.
När vi släckt törsten i en meandrande bäck och komf Efter en veckas värmebölja sitter det bra med ett
dopp i Idivuoma.
i Sista tallen på Mustavaara berättar om dem som
vandrat förbi och ristat in sina initialer.
g Adrenalinet pumpar innan fisken är bärgad.
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mit upp på fast mark försvinner plötsligt stigen i intet.
För första gången går tankarna till ansvaret jag tagit på
mig för pojkarnas väl och ve.
Lika snabbt som den kommit skakar jag av mig
olustkänslan och tillsammans lutar vi oss över kartan
som är hoptejpad av flera mindre kartbitar för att täcka
Ainattijokis hela längd.
Alltsedan ungdomsåren har jag med kartornas hjälp
drömt mig bort till skogar och fjäll; en passion som
många gånger kommit till praktisk nytta. Nils är alltså
uppväxt med kartor och då han dessutom begåvats med
lokalsinne, förmågan att överföra kartbilder till verkligheten och tvärtom, är problemet med den försvunna
stigen snabbt ur världen.
Vid midnatt är vi lyckligt framme vid Ainattijärvi
där tältplatsen väntar lika inbjudande som alltid. Solen
slösar fortfarande med sina strålar och medan jag slår
upp tältet utmanar pojkarna sin fiskelycka. Den visar

sig vara god, både i bäcken och den grunda sjön där
gäddorna är ordentligt på hugget.
Vi tar även en snabbtitt på huvudjokken och där
gnuggar storharrar sina segel mot strandkanten. Efter
några muggar nyponsoppa och ett lass mackor kryper
vi ner i sovsäckarna, förväntningsfulla inför vad morgondagen har att bjuda.
Några timmar senare sätter jag mig yrvaken upp i
tältet: vilket förfärligt trumpetande – det låter nästan
som reveljen i lumpen!
Jag drar ned dragkedjan till tältet och kikar ut. På sjön
springer två sångsvanar igång på den spegelblanka vattenytan och får luft under vingarna, för att sedan trumpetande flyga rakt över tältet. Det är så magnifikt att jag
tappar andan och nu vaknar även pojkarna med ett ryck.
Morgonstund har guld i mund och frukosten är snabbt
avklarad. Jokken har aldrig varit mer inbjudande men
strandvegetationen är djungellik med täta videsnår som
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tycks vilja sluka våra kroppar. Med morgonsolen i ryggen vispar vi ut våra spinnare och flugkast och snart är
lunchen säkrad.
Här finns inga spår av andra fiskare och vi känner oss
som trappers på upptäcksfärd i orört land. Den känslan är
underbar men svår att beskriva, den måste bara upplevas.
Timme efter timme vandrar vi uppströms och fiskar av de
mest inbjudande platserna. Vattenståndet är något högre
än normalt men harren är på hugget och i djuphålan vid
ingången till ett sel får vi uppleva en magisk halvtimme.
Det börjar med att en stor fisk, troligen en öring att
döma av det elektriska hugget, sliter upp knuten till mitt
lekande. I samma ögonblick stramar det till i Fredriks spö:
– Den är stor, minst på kilot, kom med håven Nils!
Harren visar oss sin imponerande ryggfena innan
f Delad glädje är dubbel glädje…
i…och nästan gång är det ombytta roller.
g Vi passerar en raserad torvgamme – en av de
övernattningskåtor samerna hade här vid tremilastigen.
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den slår sig fri och medan det kärnfulla ordet ”Satan”
rullar över selet kastar Nils ut sin spinnare på samma
ställe. Pojkarna har alltid varit generösa med varandra
och i brist på djungelknivar får vi hålla till godo med
det minimala utrymmet i strandsnåret.
Harren är en stimfisk och på två kast i rad hugger
storharrar. Fredrik är alert med håven och nu är fisketuren räddad vad fångsten beträffar.
Resten av pojkarnas jungfrutur till Ainattijoki blir ett
enda långt triumftåg där även Fredriks flugspö kommer
till flitig användning. Från tältet följer vi jokken österut
och i ett idylliskt sel lyckas jag locka en vacker öring
till hugg medan fiskljusen ivrigt tittar på.
När vi på morgonsidan sista dagen kryper in i tältet
för några timmars välförtjänt sömn ser jag att Nils kliar
sig i ryggslutet. Då visar sig att han är svårt knottbiten i
ett band runt midjan, dessutom känns han varm i pannan.
– Ingen fara, det är nog bara en släng av fiskefebern,
säger pojken med ett leende.
Sista halvmilen följer vi stigen till Närvä och där
träffar vi genast en vänlig bybo. Han har munnen så
full av snus att pojkarna har svårt att hålla sig för skratt
– men prata kan han och han ser till att vi får lift till
bilen vid Kungens bro i Idivuoma.

D

römmen om Ainattijokis harrar lever hos mig
och pojkarna och efter några år blir längtan oss
övermäktig. Denna gång väljer vi att vandra höglandet
från Pulsujärvivägen för att sedan snedda ned till jok-

ken och tälta, åtta kilometer från källsjön Harrijärvi.
Nästa morgon förgyller pilgrimsfalken vår tillvaro
med en akrobatisk uppvisning. Lägerplatsen är inte
heller vald av en slump: det var här jag fick min rekordharr för 30 år sedan, kanske finns dess ättelägg kvar i
ännu större upplaga!
Men selet verkar dött och snart vandringsfiskar vi
oss vidare längs tremilastigen. Sista kilometrarna före
Harrijärvi lämnar vi jokken och genar över hjortronmyren i midnattssolens sken – vackrare kan det inte bli!
Vid tvåtiden på natten är vi framme. Själv är jag
trött, nästan slut när jag tänker efter, men pojkarna vill
fiska direkt. Med viss övertalning går dom med på att
dricka kaffe och äta några mackor men sedan lånar vi
båten som ligger upp och ned på stranden och ror ut.
Det är spegelblankt och storharren vakar över hela
sjön. Vi får ett drömfiske och slutar inte förrän trettiotvå kilosharrar ligger i båten. Det är tidig morgon och
myggen är på festhumör då pojkarna rensar fisken; så
svår är plågan att vi gör upp eldar med rå fjällbjörk och
fuktigt ris för att försöka rökförgifta myggen.
Efter att ha sovit gott till långt in på förmiddagen
frossar vi på stekta harrkotletter och potatismos, och
efter den obligatoriska kaffetåren är vi redo att avverka
de sista (eller första) två kilometrarna av tremilastigen.
Förra gången var det trettio år sedan folket flyttat från
Liedakka, när vi nu besöker det natursköna gårdstunet
har det legat öde trettio år till.
I gräset vid pörtets vägg får man lust att lägga sig på
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rygg och blunda och det är precis vad vi gör. För en gångs
skull håller sig myggen borta och det gör även de förr så
vanliga hussvalorna, de trivs nog inte då människan och
kreaturen är borta. Men trivs gör fortfarande flugorna och
en långbent spindel smyger fram på pörtets nordvägg.
När Asplundarna och Gunnares bodde här var gästfriheten något fint och värdefullt som lär ha uppskattats
av alla besökare, med ett undantag. Det var överjägmästaren Anders Holmgren vars hemmaplan var ”den brusande och hetsande storstadscivilisationen” i Stockholm.
År 1911 besökte han Liedakka och inför Domänverkets
100-årsjubileum beskrev han sina upplevelser så här:
Vi kom stakande i en finnkanot längs Lainioälven och
hade väl kommit så där tre mil norr om Soppero när
vi nådde selet vid Liedakka. Det var nog på den tiden
den ensligaste bosättningen i ”bebyggda” trakter i
Sverige: tre mil till närmaste granne. Ingen väg annat
än älven; det var bara om vintern man gjorde en provianteringstur till Soppero.
Jag såg nu en del gråa skjul vid älvkanten, några
ungar sprattlade där. Men när vi kom i närheten försvann de blixtsnabbt som råttor till sina hål. Utanför
den lilla kåken låg allsköns skräp, det var som en stinkande kjökkenmödding. Ett par laxhuvuvuden på nakna ryggben stirrade mot oss vid trampen.
På det kolsvarta golvet i stugan stod en liten gumma
och borta i ett hörn trängde ungarna sej samman, för-
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sökte gömma sej. Inne i kammarn stod en femtonårig
jänta med finger i mun och glodde på oss under lugg.
Jag trugade ungarna med en chokladbit, men först efter en stund stack en liten mager aphand fram och tog
biten, sen snodde sej ungen snabbt om igen.
De enda grannarna var några mumieliknande lappgubbar som bodde i torvkåtor i närheten, en sorts ålderdomshem för avsuttna flyttlappar som inte längre
orkade följa renhjorden. De var klädda i ett slags hårlösa pälsar – orackar kallas de – med pälsmössor trots
att det var mitt i sommarn. På underläppen hade en av
lappgubbarna en tjärad skinnlapp som hölls fast med
de tandlösa käkarna. Han hade det väl som bot mot ett
fult sår, antagligen kräfta.
Det var en tillfällighet att jag råkade läsa överjägmästarens reseberättelse och först trodde jag inte mina ögon.
Sedan blev jag heligt förbannad, på ren svenska som
han förmodligen ansåg sig behärska till fulländning.
Han ansåg sig uppenbarligen vara förmer än de människor han mötte i Liedakka och på många andra platser
i Norrbotten. Samtidigt var denna människosyn tämligen
vanlig bland överheten, vilket bland annat resulterade i rasistiska skallmätningar av ursprungsbefolkningen och de
gravplundringar som jag beskriver längre fram i boken.
Efter att ha fotograferat blomsterprakten på älvbacken är det dags att pröva fiskelyckan igen, nu i den berömda Lainioälven. Med spinnspöet i beredskapsläge

tar jag mig först en titt på det fuktiga och ogästvänliga
skyddsrummet i sandkullen norr om pörtet.
Skyddsrummet kallas förstås Sandy-Hill och byggdes liksom arton andra skyddsrum i mitten av 60-talet
när det började skjutas upp höghöjdsraketer från Esrange öster om Kiruna. Raketbasen ligger sju mil härifrån så tala om nål i en höstack…
I samma veva som skyddsrummen byggdes den så
kallade Pulsujärvivägen. Det fanns ett förslag om att i
stället dra vägen till Liedakka, ett alternativ som bland
andra Axel Asplund förespråkade, men Pulsujärvi bedömdes lämpligare ur rennäringssynpunkt. Detta uppskattas nog av de flesta Liedakkaättlingarna i dag, inte
minst av dem som restaurerar pörtet och satsar på vildmarksturism med jakt och fiske som främsta dragplåster.
Lainioälven är känd för sitt fina fiske och många storlaxar vandrar förbi Liedakka för att leka. Själv skulle
jag nöja mig med en fin öring i dag men efter någon
timmes gnetande har ingen av oss känt eller sett någon
fisk, alltså beger vi oss ”hem” till tältet vid Harrijärvi.
Vi hjälps åt med middan och nu handlar det om att
fylla tomma tonårsmagar. Färsk fisk i all ära men pasta,

bacon och stekt ägg är inte så dumt det heller, eller potatismos och prinskorv. En sak vi lärt oss under alla
dessa år i fjällen är att man inte ska räkna på grammen
när det gäller maten; i stället för frystorkat unnar vi oss
det som är gott och energirikt.
Nära tältet står en halvfärdig fritidsstuga, ägaren är
från Idivuoma och heter Oddmund Larsen. Han har berättat för mig på telefon att han i morgon skall komma
hit med material till stugbygget
Dessutom äger han en stuga under nedre Liedakkaforsen och därifrån har han lovat oss båtskjuts till Jårkastakk, och slutligen lift till rengärdan där vår bil står

f Flit var ett adelsmärke i Liedakka; månne man unnade
sig en tupplur efter att ha slipat lien och slagit tunet?
g Lennart Utsi och Oddmund Larsen har fullt sjå med
sopsäckarna som är nästan fulla av harr. Fiskefänget
gav oss en viktig lärdom för livet.
i Mysfaktorn är låg i Sandy-Hill men här finns
nödtelefon och kamin.
Foto: Birgitta Ekblom
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Om man tycker att Tremilastigen känns lång finns naturligtvis Pulsujärvivägen – i snart 50 år har den varit en pulsåder
för renskötsel och friluftsliv.

parkerad. När Oddmund nu dyker upp med sin fyrhjuling
har han med sig sin kompis Lennart Utsi från Mertajärvi.
Lennart är sugen på harrfiske och ber pojkarna följa med
i båten, själv river jag lägret och pratar med Oddmund.
Då och då tittar vi ut mot sjön där det verkar vara
full aktivitet. Redan efter någon timme är båtens botten
täckt av silverglänsande storharr och efter att pojkarna
och Lennart rensat fångsten får vi en trevlig stund vid
kaffeelden.
En sak är vi rörande överens om: ingen av oss lär
någonsin mer få vara med om maken till harrfiske, vad
fångsten beträffar åtminstone. Lennart fyller till hälften
en stor svart sopsäck med harr; fångsten i går morse
var ungefär lika stor och hamnar i en annan sopsäck.
Sammanlagt handlar det om cirka femtio kilo ädelfisk
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som tillsammans med våra ryggsäckar får åka fyrhjuling ned till Lainioälven.
Nära Oddmunds stuga under forsen pågår nätfiske
efter lax men jag beslutar att blunda för lagbrottet, trots
att jag har bildbevis och det givetvis kliar i mina journalistfingrar. Dessutom inser jag att man bör akta sig
för att kasta sten i glashus.
Väl hemma i Kalix tömmer vi sopsäcken på gårdsplanen hos Fredrik och medan hans pappa imponerad
tittar på fördelar vi fisken i tre stora högar.
Till vårt försvar ska sägas att det var sista gången
vi rovfiskade på detta förkastliga vis. Numera släpper
vi tillbaks alla fiskar som vi inte orkar äta på plats och
som inte är skadade, och för det mesta fiskar vi med
flugspö som skonar många fiskar från skador.

Flickan från Närvä
Från Idivuoma är det en halvmil till Mertajärvi, eller
Närvä som den äldre bydelen kallas.
Europaväg 45 är strategiskt dragen på nordvästsluttningen av Mertavaara, med magnifik utsikt mot sjölandet som omger byn. Här bör trafikanterna ta en rejäl
paus men i dag nöjer vi oss med en bensträckare innan

vi fortsätter till Karesuando – vi har en viktig träff och
vill absolut inte komma för sent.
Den vi ska träffa är sedan länge traktens mest kända
innevånare. Hon heter Ellen Grape och är född i Närvä.
I sin förnämliga bok Lappalaiset har konstnären Ossian
Elgström tecknat en liten flicka som sitter och gungar
Flickan från Närvä, Ellen Grape,
åren 1918 och 2009. På porträttet
med sin tvillingsyster Tilda.
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hemma i pörtet i Närvä. Det är Ellen i april 1918 och
även tvillingsystern finns med i Elgströms målande
miljöbeskrivning:
Yrsnö och köld, sol och ont i halsen, säger dagboken.
Pörtet fullt av folk, lappflickor som sy och prata, dito
kvinnor som tvinna sentråd. Karlar som slipa knivar
eller slöa. Hundarna vanka omkring överallt, pinka på
stolsben och annat och slåss emellanåt, när det passar.
Mitt i röran, i en slags hängande vagga, sova värdfolkets tvenne flickor, tvillingarna Ellen och Tilda, tre
år gamla.
På hedersplats i Ellens villa i Karesuando hänger en
tavla, ett färglagt från början svartvitt porträtt med Ellen och Tilda vid tiden för Ossian Elgströms besök.
Vid det här laget (juli 2009) är Tilda död sedan några
år, hon bodde i Skåne och blev 90 år. Ellen ska snart
fylla 94 efter ett händelserikt liv i sin hembygd. Av det
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vi hört genom åren har vi anat att Ellen är en stark personlighet med osedvanlig kämpaglöd och det får vi nu
bekräftat, min färdkamrat Bo-Göran och jag.
I vintras bröt Ellen benet och låg flera månader på
sjukhuset i Kiruna, sedan bröt hon armen men hem
skulle hon och nu klarar hon sig med hjälp av hemtjänst och rullstol. Några deppiga miner ser vi inte, i
stället lyser ögonen av både glädje och stolthet när hon
berättar om sitt liv.
– Min far hette Jonas Nutti och var född 1868 i Liedakka. Många lappar hette Nutti men kyrkoherden
tyckte att man skulle heta Asplund, det var mycket
aspar där, så det blev Jonas Asplund. Han var son till
Johan Josefsson Nutti Asplund som kallades AnninJohani, troligen efter sin mor Anna.
Tremilastigen mellan Idivuoma och Liedakka har
Ellen gått i båda riktningarna:
– Jovisst, jag har gått stigen två gånger dit och två

f Ellen Grape har många värdefulla
bilder i sitt fotoalbum. Här ser vi sjuksyster Maja på besök i Liedakka. Närmast
henne Hilda Asplund med sin dotter Ellen,
sedermera gift Björnström i Käymäjärvi.
Mannen näst längst till höger heter Henrik
Simma och bodde vid Kungens bro i
Idivuoma.
g Ellen Asplund på Ossian Elgströms
teckning i boken Lappalaiset.
i Här bodde Hilda Grape med sin far, en
ko och en get. Djuren hade man för
mjölkens och ostens skull, kanske även
som sällskap och värmekälla.

gånger tillbaka. En gång kokade vi kaffe vid Ainattijärvi. Jag tyckte inte att stigen var jobbig, man var ju
ung och då man gått över myren går det bra.
Ellen tar fram ett gammalt fotoalbum som hon uppenbarligen bläddrat i många gånger. Bilderna kompletterar hennes berättelser om livet förr i tiden i bland
annat Liedakka. På en bild ser vi ”Liedakkas-Herman”,
Herman Gunnare från Närvä som var gift med Ellens
faster Vilhelmina.
– Massor av svalor byggde bo mellan takbrädorna
på deras stuga så fönstren blev vansinnigt skitiga. Och
här är sjuksyster Maja på besök i Liedakka. Närmast
henne står Hilda Asplund och dottern Ellen. Hilda
måste ha varit en stark person. Det var nog inte lätt att
bosätta sig där, med så många färdiga barn och allt vad
det innebär.
Övriga på bilden är klädda i samekläder vilket var
fullt naturligt då samerna länge haft sina visten i Lie-

dakka. Den frodiga växtligheten på gårdstunet är delvis
en följd av gamla rengärdor; att en vildrensjägare blev
förste nybyggare på platsen och släkten Asplunds anfader var inte heller någon tillfällighet.
Det var inte brist på mat som gjorde att Ellens pappa
flyttade till Närvä och förresten hade inte alla det så fett
i den byn heller. På en bild ser vi en kvinna framför en
timrad stuga av torvgammetyp:
– Det är Hilda Grape som bodde med sin far i den
torftiga stugan. Dom hade ko och get i stugan också.
Många bodde nog torftigt på den tiden, funderar jag.
– Jo, men dom var nöjda ändå, dom visste inte om
något bättre. Och det var faktiskt skönt med skohö.
Själv var Ellen gift med Armas Adolf Grape som var
född i Karesuando, hans pappa Emil var kyrkvaktmästare. På frågan hur och var hon träffade Armas första
gången svarar Ellen med ett ordspråk och ett leende:
– Då pojken ser söt flicka är han fast. Armas skötte
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f Ellen fick fem syskon
varav ett tvillingpar
som dog knappt fyra
veckor gamla. På
bilden pappa Jonas
Asplund vid en akkja
med ett manslik från
Liedakka.
Foto: Ossian Elgström
m Ellen startade blygsamt med fem rum och
byggde successivt ut
Grapes pensionat till
hotell med cirka 25 rum.

elstationen i byn, det var förresten han som ordna så att
arbetsstugan i Karesando fick belysning.
På ett fotografi från början av 50-talet ser vi Olga
Rattamaa, kejsarinnan av Kummavuopio, då hon besöker sin mors grav på kyrkogården i Karesuando:
– Olga var stor och kaxig, en kejsarinna. För den
som kände henne var hon en trevlig person. Hon var
mycket trevlig då man gjorde henne en tjänst.
Detta med tjänstvillighet och serviceanda har varit
Ellens adelsmärke genom åren men vi ska inte gå händelserna i förväg. Ellen och Tilda samt övriga syskon
gick skolan på arbetsstugan i Karesuando.
– Mor Emma ville att vi skulle vara på arbetsstugan
så vi fick mera bildning. Vi gick sex år i skolan på den
tiden plus ett år fortsättningsskola och efter skolan blev
jag biträde på arbetsstugan. Första året fick jag hundra
kronor i månaden, det var mycket pengar 1929.
Ellen hann också med att prova hembiträdesrollen
innan hon beslutade att vidareutbilda sig.
– Jag gick folkhögskolan i Övertorneå. Det var en
mycket trevlig tid det också. Sedan fick jag plats som
hembiträde hos Lidströms, dom hade kor, post och telestation. Sonen var kyrkoherde i Tärendö, dom räknades som herrskapsfolk.
Fem år efter att Ellen och Armas slagit ihop sina påsar kom kriget som för Sveriges del blev extra kännbart
i Karesuando och övriga Tornedalen; det krigshärjade
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Finland låg på andra sidan älven och många som drabbades hårt var grannar och släktingar.
Mitt i allt detta elände var Ellen mogen att visa sig själv
och andra vilken enastående entreprenörstalang hon var.
– Vi börja med café i lillstugan här på gården under krigstiden. Armas jobba vid vägförvaltningen och
han hjälpte förstås till det han kunde. Vi hade en hel
del kunder, gäster, det var mest smörgås och kaffe och
hembakat bröd.
Freden kom och vid det laget insåg Ellen att det fanns
behov av ett riktigt matställe och boende i Karesuando.
Byn var en metropol med glesbygdsmått mätt och läget var strategiskt, inom kommunens gränser fanns till
och med det berömda Treriksröset. Sagt och gjort, Ellen och Armas sökte bostadslån och byggde pensionat.
– Vi öppna Grapes pensionat 1950. Det var 15 juni
1950 och läkaren Henriksson var första gästen, samma
dag invigdes nya sjukstugan.
Ellen fick fullt upp med att driva pensionatet som
hade två rum och kök nere, tre rum uppe.
– Det var enda stället för folk att ta in, övernatta. Det
var tjänstemän som skulle till Norge och så vidare, då
fanns ju ingen bro över älven utan bara färja och isväg.
Nätterna var korta, jämt skulle någon ha kaffe och det
var jättemycket jobb.
Allt brödet bakades på pensionatet och nästan alla begravningsmiddagar förlade ortsborna hit, minns Ellen.

– Vi hade kreatur, fyra kor och en gris men hembiträdet ville inte vara i lagårn. Hon kunde inte mjölka så
jag fick vara i lagårn också, det är en konst att mjölka.
Dottern Anna-Lisa var starkt engagerad i driften av
pensionatet som 1957 byggdes ut och fick namnet Grapes Hotell.
– Vi fick tio rum, dubbelt så många som tidigare.
Första gästerna efter utbyggnaden var dom som spela
in långfilmen Laila. 1967 byggde vi ut igen och fick
cirka 25 rum. När vi la ner 1989 kändes det tufft, riktigt tungt. Den känslan kan jag ta fram nästan när som
helst, berättar Anna-Lisa Edlert Grape.
Armas Grape dog 1979 och samma år invigdes
gränsbron. Många resenärer, även långväga, valde att
inte övernatta i Karesuando men Ellen fortsatte oförtrutet med hotellet. Själv åt jag och min familj på Grapes Hotell 1984 då vi var på hemväg från Tromsö. Jag
minns att maten var god, hotellet berömt och Ellen redan legendarisk.
Den trygghet och värdighet hon fortfarande utstrålar
har hon nog både det genetiska och det sociala arvet
att tacka för. Ossian Elgström som 1918 bodde någon
månad hos Asplunds i Närvä beskriver i boken Lap-

palaiset den familjära stämningen i pörtet, om pappa
Jonas sägs exempelvis att ”han älskar sina barn”.
Vid mina samtal med Ellen har jag upplevt att hon
inte är det minsta skrytsam; däremot nöjd med sitt liv
och stolt, och det med all rätt. Bland de hotellgäster hon
minns bäst finns en hel del celebriteter.
– Jo, nog har jag haft både kungar och landshövdingar
som gäster. Nuvarande kungen var här med Lassinanti,
han var kronprins då. Landshövdingen Lassinanti var en
fin karl, han var också mäktig på något sätt.
Under de 39 år Ellen drev pensionatet och hotellet
fick hon förstås servera många andra kända gäster.
– Jo, nog var det så. Den där gästen Spies, till exempel.
Han ringde på klockan fyra på natten, han Spies skulle
ha mat. En annan gång hade han kvinnor i sällskap, dom
kom i flera bilar. Han var dryg av sig, den där Spies.
Dansken Simon Spies var världskändis; stormrik
resebyrå- och porrkung och beryktad för sina skandaler som playboy. Hans raka motsats, Dalai Lama som
betraktas som en av världens heligaste män, har också gästat Grapes hotell och det var desto trevligare.
– Dalai Lama sov en natt på hotellet. Han hade med sig
ett fruntimmer och betjänt. Nog var här mycket fint folk.
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Själv har Ellen aldrig glömt sitt ursprung och arbetet
med hotellet var ofta ett oglamouröst slitgöra. Innan
jag och Bo-Göran tar farväl går vi ut på gården för att
fotografera. Trots att det måste göra ont i armen som
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nyligen varit bruten spänner Ellen musklerna och drar
av egen kraft rullstolen uppför brorampen – en kämpe
förnekar sig aldrig!

I vildrensjägarens land
Det närmar sig midnatt och vinden sliter i dörren då
jag kliver ut på bron. Väl bakom knuten drar jag ned
öronlapparna och kastar mitt vatten. Men var är Odin,
han skulle ju vara här någonstans?
Samtidigt som jag borstar tänderna lyfter jag blicken
mot den magnifika stjärnhimlen. Här står jag ensam på
toppen av nordkalotten, som i en gigantisk ostkupa.
Normalt känner jag mig liten i den storslagna fjällvärlden, som om jag vore en myra i skogen eller ett
stoftkorn i Vintergatan. Det är en nyttig erfarenhet att
bli varse sin plats i världsalltet och samtidigt med alla
sinnen få känna sig närvarande och betydelsefull.
Vid samma tid i går glittrade Pältsamassivet i månskenet och jag förundrades över polstjärnans långsamma vandring mot Paras till. Samtidigt tog norrskenet
sats mot Måskokaise, svepte sin riddarmantel över
Pältsas nordkam och dansade ned i Signaldalen.
I detta nu blir snöhavet ett enda mörkblått töcken,
med dyningar som blir allt kallare och förvandlas till

is. En knapp mil härifrån, i Isdalen bakom molnbanken
som vältrar sig över Måskokaise, hittade jag en pilspets
för länge sedan. Den hade legat där i mer än tusen år,
begravd under glaciärtungan som växte men sedan
drog sig tillbaka.
I exakt rätt ögonblick råkade jag komma förbi och
finna en liten rostig bit av historien. En gaffeleggad
pilspets från vendel- eller vikingatid, numera i tryggt
förvar på Tromsö museum.
Nils och jag befinner oss här i Pältsa för att jaga ripa.
För oss spelar det ingen roll om vi skjuter ett bomskott
mer eller mindre, men för vendel- och vikingamänniskan var det säkert annorlunda.
Kanske fanns den gravida hustrun och barnaskaran
Vildrensjägaren sköt bom och nu, tusen år senare, finns
pilens gaffeleggade spets på Tromsö museum. Jägaren
med den poetiska texten återfinner vi på Ájtte same- och
fjällmuseum i Jokkmokk.

Hans dräkt är mjuk, ljudlös
gjord av renens egen hud…
Lommens skinn på hjässan
skall nog ge jaktlycka.
Snart skall den starka
bågen av björk, talltjur och
näver driva in järnspetsen i
renens kropp…
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h Blicken dras ständigt
till Pältsa med hennes
spetsiga sydtopp och
platta nordkam.
Längst t h norska
pyramiden Paras.
f Ripjägaren släcker
törsten i Pältsajokken.
k Odin gillar att sova
ute och dra sin egen
mat i pulka.
k Thor-Erik Pedersen
och Elin Aaness
gillar som de flesta
norrmän att gå på tur.
I det här fallet en åttamilarunda mellan
Frihetsli och Pältsa.
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i Signaldalen eller Rostadalen. Tappert väntande på att
jägaren skulle komma hem med renkött och skinn. I
stället sköt han bom och tappade sin bästa pil, tillverkad av traktens mästersmed.
Utanför Pältsastugan härskar tystnaden trots att vinden närmar sig stormstyrka. Månen lyser mig in i värmen
där våra nyfunna norska vänner, Thor Erik Pedersen och
Elin Aaness, är i full färd med att laga mat. Thor-Erik
hanterar grytorna snabbt och elegant och snålar inte med
kryddorna – hemma i Tromsö jobbar han som kock.
Hit kom de skidande i medvind med grönlandshunden Odin dragandes sin pulka. Odin sover helst ute och
att jag inte såg honom nyss berodde på att han krupit in
under stugan.
Elin berättar att de är ute på en åttamilatur med Frihetsli i Dividalen som utgångspunkt. Frihetsli – vilket vackert

namn tänker jag och påminner mig berättelser jag hört
om hur Pältsastugan blev räddningen för många norrmän
som jagades av tyskarna under senaste världskriget. I
morgon vänder trion söderut igen och hoppas liksom vi
att vinden avtar. Thor-Erik har pimpelgrejerna med sig
och räknar med att locka Moskojaure-rödingen till hugg.
Jag blåser ut ljusen och snart hörs fridfulla andetag
från sovsäckarna. Själv låter jag minnena passera revy,
tänker på allt trevligt och spännande jag fått vara med
om i Pältsaområdet: lämmelinvasionen då fjället kryllade av små ilskna krabater, den mysiga lapphunden
Telleka, första mötet med fjelldronningen, för att inte
tala om toppbestigningen och alla fiskafängen i goda
vänners lag.
Vem vet hur det blir i morgon bitti, förresten. Kanske stiger Thor-Erik upp i ottan, fyller på i spisen och
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lägger på ett par extra muggar i den sotsvarta pannan.
Hans mackor går nog inte heller av för hackor...

V

id alla mina vandringar i Sveriges nordligaste
hörn har jag känt Pältsafjällets starka dragningskraft, som nordpolen på en kompassnål. Blicken dras
ständigt till den pyramidliknande sydtoppen som harmonierar med hennes platta nordkam och nere i dalen
lurpassar en urgammal drake; en milslång rullstensås
som får mig att tänka på Kinesiska muren och på vars
krön man vandrar så lätt mellan norska Gappohyttan
och Pältsastugan.
Premiärturen till vårt nordligaste högfjällsområde är
fortfarande som fastetsad i mitt minne. Jag förmodar att
mina färdkamrater Ulla-Greta, Ove, Gudrun, Lasse och
Erik känner likadant men för säkerhets skull skall jag
hjälpa deras minne på traven:
Vi börjar överdådigt med att äta på turisthotellet i
Kilpisjärvi för att sedan ta turbåten över sjön till Koltaluokta. Härifrån återstår fyra kilometers lätt vandring
för den som ska till Treriksröset men vi beslutar att lära
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känna denna berömda cementklump först på hemvägen.
Vårt primära mål är nämligen Pältsastugan och dit
leder en stig över höglandet Tuoipal. De 14 kilometrarna är jobbiga i den kuperade terrängen men vyerna ger
mersmak och vi blir rikligt belönade.
Det är en upplevelse att bo i mysiga Pältsastugan och
nu är det dessutom 1969, det största lämmelåret i mannaminne. Hela tiden blir vi utskällda av de modiga krabaterna som hoppande och studsade gnisslar tänder och
gör skenanfall mot allt och alla som kan upplevas som
ett hot, för att sedan nästan svimma av ansträngningen.
Lyckligt framme vid Pältsastugan får vi tillfälle att
närmare studera och beundra en guldbrun gynnare som
ungdomarna Lasse och Erik fångat i en plastpåse. Men
fisket är som vanligt vårt huvudintresse (åtminstone
killarnas) och här får vi verkligen vårt lystmäte. Ove
får en kilosröding i Pältsajokken ovanför fallet och
hans lillebror Erik en lika grann öring nedanför fallet.
Själv har jag på en mycket stor harr men sumpar drillningen; som tur var kan jag skylla på att jag är ovan med
den vänstervevade haspelrulle jag lånat av svärfar Evert.

f Modiga krabater skäller sig trötta åt inkräktarna och
ger guldkant år premiärturen.
h Att mysa vid Pältsastugan hör till, åtminstone då
vädret är vackert.
Foto: Karl-Erik Nordmark

Nästa dag vandrar vi norrut längs stigen mot Gappohyttan. Den sträckan är den absolut vackraste jag vet
men helst bör man vandra den söderut, dessutom bör
det inte hällregna som nu. Sjöblöta men lyckligt framme vid Gappohyttan upptäcker vi till vår stora besvikelse att hyttan är låst, med en kraftig järnbom och ett
hänglås modell större.
Sura och ljudligt besvikna på vårt västra grannland
förbereder vi oss mentalt för att tälta, men först gör vi
en inspektionsrunda runt stugan. Och tänka sig, en liten
fönsterruta på baksidan är ohakad och i ett kick har vi
petat upp fönstret med kniv och krupit in.
Snart har vi fyr i spisen och när kläderna torkar blir
det som en bastu. Efter blåbärssoppan och mackorna
kryper vi belåtna ned i slafarna och önskar god natt.
Efter en och annan belåten suck väntar jag på de första
oregelbundna snarkningarna men i stället blir det plöts-

ligt dödstyst i rummet – alla hör vi stegen som taktfast
närmar sig stugan.
Klarvakna lyssnar vi på ett par norrmän som tydligen
fiskat sig upp längs Signaldalselva och rundat Paras, för
att så småningom söka skydd för regnet här i Gappohyttan. Tysta som möss men eniga i anden låter vi nu
norrmännen bokstavligen känna på sin egen medicin;
järnbommen och hänglåset modell större! Även inspektionsrundan blir förstås resultatlös då vi i förebyggande
syfte lagt på fönsterhakarna och dragit för gardinerna.
Snart ger norrmännen upp och rösterna försvinner
norrut mot Signaldalen. Belåtna låter vi oss vaggas till
ro igen av regnet som smattrar mot plåttaket. Men lugnet blir kortvarigt för åter hörs steg och röster, denna
gång finska och av olika kön.
När det unga paret förgäves testat låset och gjort den
obligatoriska rundan runt stugan vaknar våra samveten.
Sällan har vi känt oss så nöjda och sociala som när vi
öppnar fönstret, välkomnar våra grannar från öster och
gladeligen tränger ihop oss i slafarna.
Dagen därpå ägnar vi åt nyfiken botanisering i
Gappohyttans omgivningar. Det har nu gått mer än
fyra decennier sedan dess men jag minns fortfarande
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den härliga känslan av att hela tiden upptäcka något
nytt. Hungern stillar vi effektivt med rödingen och
öringen från Pältsa.
Efter detta vårt första givande besök på Kölen tackar vi för oss och följer gränsen österut, mesta tiden på
svenska sidan. Första milen är lättgången men det gäller
att se upp så man inte råkar trampa på de söta och bjäbbande lämlar som korsar stigen överallt.
Sista kilometrarna före Treriksröset blir lärorika. Vi
slappnar av och tappar bort stigen så vi hamnar i mycket jobbig terräng. Av den betan lär jag mig att alltid
följa med på kartan och stämma av med verkligheten.
Hemresan till Överkalix går bra men väl där inser vi
snabbt det fruktlösa i att skryta om det fantastiska lämmelår vi upplevt i fjällen. Överkalixtrakten är nämligen
invaderad av lämmel och familjens finnspets Micki frossar förstås, med följden att han på en och samma gång
kräks upp sju osmälta små kadaver på kammarmattan.
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S

amma höst börjar jag postens chefsutbildning i
Stockholm och på sommaren blir det praktiktjänstgöring i Boden. Jag trivs bra och inte undra på det: UllaGreta har följt med och förgyller fritiden i ett kvalmigt
inackorderingsrum.
Det är VM i fotboll och själv spelar jag korpfotboll
med Pele som förebild – belöningen blir ett knäckt
revben och en vecka med smärtsamma nätter på rygg.
Konsten att sova i alla lägen har jag dock lärt mig i garnisionsstaden och det var här min fysik och mitt självförtroende fick sig en rejäl kick uppåt: med en medfödd
höftskada som förevändning hade jag myglat bort gymnastiken på gymnasiet men i lumpen ryckte jag äntligen upp mig och var en av de första på kompaniet att
klara fältidrottsmärket i guld.
Under postsommaren i Boden köper jag en fjällryggsäck som länge kommer att följa mig i vått och
torrt. Först till Pahakurkkio i midsommartid men

j Nere i dalen finns vår egen
kinesiska mur, en drake från
istiden. På dess rygg slingrar sig
en luftig och lättgången stig som
helst bör vandras från Gappo
till Pältsa. Foto: Nils Johansson
k Idylliska Gappohyttan när
det begav sig. Efter en brand
byggde norska turistföreningen
två moderna stugor här och
sommartid finns det stugvärd.
Foto: Ove Brännmark
g Flytväst var det inte tal om
på den gamla goda tiden, men
över gränssjön Kilpisjärvi tog vi
oss i alla fall.
Foto: Karl-Erik Nordmark
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sommarens höjdpunkt blir förstås återbesöket i Pältsa.
Vi är fjolårsgänget förstärkt med Rolle och Kalle och
ena bilen lämnar vi vid Mukkavuopio, en dryg mil före
vandrarhemmet i Kilpisjärvi där vi tänker ta turistbåten
över sjön. Då båten visar sig vara trasig lejer vi bybon
Wiik, alternativet vore att vandra genom finska nationalparken Malla men det ryms inte i våra planer.
Wiik skjutsar oss i två båtar varav den ena dras fullastad på släp i ett rep. Båtarna har låga relingar som slickar
vattenytan och ingen av oss har flytväst, men skepparn
kan sitt vatten och snart landar vi i viken Koltaluokta.
Varken förr eller senare har vi haft så fint väder på en
fjälltur. Från Gappohyttan gör vi en dagstur till norska
fjället Paras som är berömt för sin flora. Det var förresten här och inte på Pältsa som Lars Levi Laestadius
hittade sin rara vallmo (mer om detta senare i boken).
Stumma i benen som vi är efter första dagsetappen
väljer vi att inte bestiga Paras sockertopp utan stannar
under sista tvära branten. Medan vi knaprar i oss hårdbrödmackor som sköljs ned med termoste och Parasvatten njuter vi av den vidunderliga utsikten ned mot
Signaldalen; om detta inte är paradiset på jorden, var
kan det finnas då?
Ungtupparna Erik och Lasse har valt bort Paras för att
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prova fiskelyckan i Gappohyttans omgivningar. Resultatet blir en öring med rödingliknande kött i en liten tjärn
som till synes saknar utlopp. Våra halvhjärtade försök
att få rödingen att hugga i Njärrejaure blir förstås resultatlösa i solgasset, i stället får vi leka kurragömma med
en pigg och extremt nyfiken vessla bland strandstenarna.
Åsvandringen ned mot Pältsastugan blir en ren njutning och vid Pältsafallet (som senare lär ha namnändrats
till Lassinantifallet) är det snarare solbad än fiske som
gäller. Men visst ägnar vi oss åt fiske också. Enligt en tipsare på sportfiskebutiken i Boden skulle Kåbmejokk hysa
grovvuxen öring men det krävdes förstås skriftligt tillstånd från lappfogden på länsstyrelsen. Van som jag börjat bli med byråkratsvenskan var dock detta snabbt fixat.
Ett annat mer jordnära problem är att vi måste korsa
Pältsajokken för att ta oss till Kåbmejaure där drömjokken börjar. Det här utspelar sig innan den bekväma
hängbron byggs nära Pältsastugan och då återstår bara
att vada, vilket vi som vanligt klarar galant trots avsaknaden av vadarbyxor i det iskalla fjällvattnet.
Vi är åtta personer och det är givetvis för många för att
fiska av den korta sträckan från Kåbmejaure till sammanflödet med Pältsajokken. Därför delar vi upp oss i två gäng
så hälften fiskar från Pältsafallet ned till sammanflödet.

j Under stupet på Paras gör vi halt för att fika och
njuta. Fr v Ulla-Greta, Bosse, Gudrun, Rolle, Ove och
Kalle.
h Utsikten är magnifik – inte minst mot Signaldalen och
Otertind.
Foto: Karl-Erik Nordmark
g Pältsafallet tillhör pärlorna i vår fjällvärld.

Vi som valt Kåbmejokken förväntar oss att komma till
dukat bord men djupt besvikna ser vi inte ett endaste litet vak – inte förrän solen går ned bakom Måskokaise!
Som av ett trollslag blir fisken som besatt, på nästan
varje kast hugger en harr eller öring. Några kilosfiskar
som bodensaren pratat om ser vi inte röken av men vi
är mer än nöjda ändå.
På andra sidan jokken fiskar sig en äldre same uppströms mot sjön, med sig har han en pojke som ivrigt
drar fisk efter fisk med sitt metspö gjort av en fjällbjörk.
Själv har jag en ny inkapslad haspelrulle men innerst
inne är jag avundsjuk, har ju alltid tyckt att maskmete
är naturligt och bland det roligaste som finns.
När fångsten börjar tynga så där skönt i fiskeväskorna drar vi oss ned mot sammanflödet där resten av
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gänget finns. De har visserligen haft känning av större
fisk men verkar ändå inte så nöjda som vi.
Värsta fiskefebertoppen har nu avklingat och vi unnar oss några lättjefulla dygn i Pältsastugan och dess
omgivningar. Det är molnfritt hela tiden och ryssvärme
med närmare 30 grader i skuggan så inte ens myggen
är på alerten. Skönast och vackrast är det på sluttningen
under Pältsafallet där stänket får den lilla blomsterängen att frodas.
Från Pältsa vandrar vi i sydostlig riktning mot Kummavuopio, på en stig som tack vare sandåsarna och det
relativt platta landskapet tillhör det mest lättgångna
man kan träffa på i fjällen. Nästan halvvägs till Kummavuopio, vid Lairikoski, finns en öppen renvaktarstuga och där beslutar vi att övernatta. Stugan är nybyggd
och doftar fräscht men tyvärr blir även flugorna sällskapliga i bastuvärmen.
Dagen därpå vandrar vi ned till Kummavuopio. Det
blir mitt första besök i det som ännu är Sveriges nordligaste bebodda gård, det har inte ens gått tjugo år sedan
Petter och Edla Johansson tog över efter kejsarinnan
Olga Rattamaa.
Vi sover utmärkt i fjällgårdens turiststuga och på
morgonen skjutsar oss sonen Sven med båt till vägen
på finska sidan. Där har ju Kalle lämnat sin bil vilket
vi tyckte var en smart lösning på logistiken - men det
var innan han upptäckte att han glömt bilnyckeln i den
andra bilen i Kilpisjärvi.
Att lifta i turistströmmen på De fyra vindarnas väg
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går förstås bra och dagen därpå tar jag flyget till Stockholm och postutbildningen. Sällan har jag känt mig så
ensam och vemodig som på tunnelbanan till inackorderingsrummet i Enskede. Kontrasten är enorm mot våra
åtta fantastiska dygn i storslagen fjällnatur.

V

andringen och fisket i Pältsaområdet gav mersmak
och några år senare återvänder jag med barndomsvännerna Kalle och Rolle. Petter Johansson hämtar oss
vid vägen och skjutsar oss direkt till raketskjutfältsgränsen vid Åggomyren, genom ett par grunda och steniga forsar i Kummajoki hjälps vi åt att dra båten.
Första natten sover vi i Lairikoskistugan och liksom förra gången blir sömnen si och så. Under en av
forsarna nära stugan ser och känner vi stor fisk men
vattenståndet är högt och än så länge är det korv som
gäller. Vi fortsätter norrut längs stigen och nedströms
sammanflödet Kåbmejokk/Pältsajokk ser vi ut en mysig lägerplats, i lä av björkskogen och en liten kulle där
Kummajoki gör en s-sväng.
Tältet är inom synhåll från stigen och en frostkall
natt när vi tänt en värmande brasa får vi sällskap av
två flugfiskare från Stockholmstrakten. Vi dricker kaffe
och pratar fiske förstås och en av männen (som visar
sig ha rötterna i Kalixtrakten) ber mig skicka bilder
från Pältsa vilket jag sedan gör.
Men fisken är inte på hugget och då passar jag på
att göra en ensamvandring upp till Pältsa. Nära stugan
kretsar en ståtlig örn på låg höjd men själv har jag siktat

h Sveriges nordligaste gård Kummavuopio innan
hängbron bygges.
f Författarens första besök i Kummavuopio gav
onekligen mersmak.
g Även Rolle är en gourmet och då fisket sviker är
korven bra att ha.

högre. Målet är att bestiga sydtoppen via en ravin där
det nästan alltid finns en stor snöfläck, men jag tvingas
göra halt på 1200-meters nivån då det blir alltför brant
och riskfyllt för ensambestigning.
Före nedfärden stärker jag mig med mackor och vatten
från snöfältet, det blir en trevlig stund i ett sagolikt område tillsammans med en mysig vessla. När jag på hemväg
till lägret tittar in i Pältsastugan finns där några Haparandabor som tror sig ha sett nödsignaler från snöfläcken på
Pältsa. Vi får oss ett gott skratt när vi inser att det var solkatter från metallfolien som mina mackor var inslagna i.

I

februari 1978 kommer vår andra dotter, Åsa, till
världen och lagom till Valborg flyttar vi in i nybyggd villa på Djuptjärn i Kalix. Men fjällen suger
och än en gång går turen till Sveriges nordligaste hörn.
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h Om skyddsfärgen inte duger spelar ripan skadad för att lura presumtiva
fiender.
g Tuoipal är vackert och ödsligt på samma gång och ett eldorado för oss
vandringsfiskare.
m Fjällabben trivs vid Pavvaljaure och ve den som kommer för nära.

Petter Johansson håller som vanligt den överenskomna
tiden i Mukkavuopio vid De fyra vindarnas väg. På minuten klockan tre finsk tid hämtar han en kvintett förväntansfulla killar: jag och min kompis Jan samt min
lillebror Rolf och hans kompisar Sture och Olle.
Petter styr snabbt och säkert sin älvgädda på Könkämäälven, över Kiellijärvi och genom slingrande kanaler
för att sedan lämna av oss på Taatsajärvis västra strand.
Vid det här laget är vi oerhört fiskesugna och Kilpisforsen
strax intill kan vi testa utan packning. Inte ett hugg konstigt nog, men det finns alltid förklaringar och vi kränger
snabbt på oss ryggsäckarna och startar vandringen.
Målet är Pavvaljaure och andra spännande vatten på
höglandet Tuoipal. Dit är det bara tio kilometer enkel
vandring bedömde vi där hemma, men verkligheten är
förstås en annan. Till en början är det ganska brant uppför och dessutom oländig terräng med snår och stenblock så det blir riktigt jobbigt.
Desto roligare då att det efter några kilometer ligger en
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morot och väntar på oss, nämligen sjön Ristinasjärvi som
enligt Petter Johansson fortfarande är Kummavuopiobornas främsta rödingskafferi. Men rödingen är nyckfull och
håller oss på sträckbänken; det enda den behagar bjuda
oss på denna vackra solbadarkväll är försiktiga vak precis
utom kasthåll plus några retfulla nafs på betet.
Efter att ha övernattat i en renvaktarstuga där höglandet Tuoipal tar över har vi rena autostradan fram till Pavvaljaure. Området är vackert och ödsligt på samma gång
och ett eldorado för sportfiskare med öring i tankarna.
Vid sjön finns fina lägerplatser i överflöd och vi väljer norrviken där man även mitt i sommaren kan gräva
ned fisken i ett snöfält. Det var vad morbror Tore gjorde
en gång men han glömde att förankra och skydda fisken för stråtrövare, ett tillfälle som korparna inte kunde
motstå.
Vi får flera härliga dagar med fint fiske, både i Pavvaljaure och grannsjön som vi döpte efter höjdsiffran
745 och som har sällsynt vackert tillflöde i form av ett

vattenfall. Därifrån söker vi oss till den djupa sjön 809
som enligt morbror Tore skulle innehålla grovvuxen
silveröring men där ser vi inte ett liv.
Det är ett hyfsat lämmelår så ripmamman behöver inte
bekymra sig så mycket för fjällvråken men nästa sommar lär nog bli problematisk, för uppe i skyn kan vi räkna till sex vråkungar som leker kull med sina föräldrar.
Från en höjd ser Jan och jag pojkarna strosa nedströms en jokk men fisket verkar si och så. Då vi strålar
samman berättar pojkarna lyriskt om fiskstim, öring i
olika storlekar som patrullerar jokken fram och tillbaka. Problemet är att dom inte hugger vilka beten vi än
presenterar. Då promenerar vi hem till tältplatsen för
att äta och vila men sent på kvällen när solen gått ned
återvänder Jan och jag till jokken.
Nu är öringen inte alls svårflörtad. Tvärtom hugger
de vilt och nog ser pojkarna snopna ut när vi stoltserar med den granna fångsten. Men redan vid frukosten morgonen därpå får dom sin revansch: öringar
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h På den optimala tältplatsen fixar man middagen med
minimal energiförlust. I naturens eget kylskåp gäller det
dock att skydda fångsten mot stråtrövare.
f Den vackra pavvalöringen ska ätas nyfångad på plats;
nät- och kaggfiske är alltid förkastligt i känsliga vatten.

vandrar in i vår vik och låter sig duperas av pojkarnas
spinnare.

T

ältplatsen på denna premiärtur till Pavvaljaure tillhör de oförglömliga. Till råga på allt har karaktärsfågeln fjällabben sitt bo i närheten och är vi för nyfikna
störtdyker den mot våra huvuden.
På hemvägen väljer vi den lättgångna stigen som via
Koltaluokta förbinder Treriksröset med Kummavuopio. I
ryggsäcken bär jag en stor plasthink full med rensad och
grovsaltad öring men det känns enbart skönt mot axlarna.
Petter Johansson blir förstås nyfiken när jag försiktigt
kränger av mig säcken och lutar den mot brotrappan.
– Kom, vi går och väger, säger han och pekar mot
uthuset där han har ett välanvänt besman. Vad fisken
väger får förbli min hemlighet eftersom jag numera
skäms för alla former av kaggfiske i känsliga vatten.

När jag skriver detta påminner jag mig en annan tur
till Tuoipal och Pavvaljaure. Min hustru Ulla-Greta och
jag samt vår tioårige son Nils och hans kompis Olle
hade åkt turbåten från Kilpisjärvi och efter att ha vandrat delvis stiglöst från Koltaluokta slog vi upp tältet vid
sjön 745.
Därifrån är det bara någon kilometer till Pavvaljaure
och dit gick vi förstås för att fresta öringen. När vi rundade kullen med snöfältet såg vi ett tält och tre personer
som lagt ut nät från den idylliska viken.
Vi visste att den djupt oetiska trion var från Kiruna
eftersom man åkt med samma turbåt som vi. Tydligen
ansåg dom sig vara sportfiskare men hur någon kan
vara så osportslig kunde ingen av oss förstå; inte minst
Nils och Olle tyckte det var jättetrist med korkade tjuvfiskare som grannar.
Hur som helst – den minnesvärda premiärturen till
Tuoipal avslutar vi nu med att övernatta i Kummavuopio. På morgonen före båtskjutsen till bilen i Mukkavuopio går jag ut på ängen där höbärgningen pågår för fullt.
Hästen har bytts ut mot en vackert rödglänsande
traktor som transporterats hit från Keinovuopio på två
roddbåtar i bredd. Nu får även traktorn vila medan
Petter med lien slår dikesrenar och andra svåråtkomliga ställen, Edla går bakom och räfsar.
Jag har tidigare lärt känna Petter ganska bra och nu får
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jag även tillfälle att prata med Edla under en paus i arbetet.
Med glada ögon och livliga gester berättar hon om gamla tider medan vi beundrar svalorna som pilar omkring.
– Dom är fina att titta på, svalorna, men skatorna

måste man se upp med. Dom för otur med sig om dom
tar sig in i lador och uthus, det fick jag lära mig hemma
i Balsfjord där jag är född.

Gondoljären Petter Johansson från Kummavuopio i sitt rätta element.
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Kejsarinnans arvtagare
”Det är Lennart”, säger rösten i mobiltelefonen.
Jag står på knäna som ett stort frågetecken, är inne i
leken med mitt barnbarn Elina och har inte en aning om
vem som ringer.
– Vilken Lennart, undrar jag därför och svaret kommer blixtsnabbt.
– Lennart Nilsson, fotografen. Hör du dåligt, undrar
rösten en aning otåligt.
Samtidigt låter mannen vänlig och han har svårt att
hålla sig för skratt, hinner jag tänka innan jag äntligen förstår vem det är. Ingen mindre än den världsberömde fotografen Lennart Nilsson – han som fotograferat inne i människokroppen. Om livets uppkomst,
ja allt som vi bara kunnat fantisera om!

Jag hade sökt Lennart Nilsson någon månad tidigare
sedan jag sett några fotografier som han tagit 1953 i
Kummavuopio. Jag ville veta om jag fick publicera
några av bilderna i min bok och kanske viktigast av
allt: kom han ihåg något från besöket i Kummavuopio?
Att få tag på Lennart Nilsson är inte det enklaste,
om man inte tillhör familjen förstås. I år (2012) fyller
Familjen Johansson året efter att de övertagit kejsardömet Kummavuopio. Fr v Laila, mamma Edla med Ellen,
hustomten Johannes Logren med Ingrid samt pappa
Petter med Sven. På bilden saknas Agnes som bodde på
arbetsstugan i Karesuando.
Foto: Lennart Nilsson
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f Vår folkkäre fotograf Lennart Nilsson
blev begeistrad av människorna längst i
norr.
Foto: Jacob Forsell
g Petter var ripjägare och även haren
gav viktiga bidrag till hushållskassan.
Foto: Lennart Nilsson
i Mamma Edla var glad åt brunnen men
det gällde förstås att se upp för näcken…
Foto: Lennart Nilsson
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f Kejsarinnan Olga och
Anti Vassara
år 1947 vid
Lennart
Nilssons
första besök i
Kummavuopio.
g Systrarna
Olga, Britta
Johanna och
Hilda. De
tycks ha trivts
förträffligt här
i Kummavuopio men på
ålderns höst
flyttade de till
Maunu.
Foto:
Karesuando
bildarkiv

han 90 men han är fortfarande mycket aktiv och deltar
i olika forskningsprojekt.
Då jag inte fick tag på honom på telefon skickade jag
e-post men hade nästan gett upp hoppet om att få svar då
han plötsligt ringde. Det blir ett mycket givande samtal.
– Jovisst, det stämmer att jag var där i Kummavuopio och tog bilder för länge sedan. Det var spännande,
jag hade just varit i Kongo och jag tyckte att allting där
påminde om Kummavuopio.
– Allt var väldigt, väldigt fattigt där nere i Afrika.
Barn och allting påminde om det jag upplevde i Sveriges nordligaste gård. Jag glömmer aldrig kvinnan där
med barnen. Mina bilder därifrån har blivit klassiska
med tiden, även bilderna av lantbrevbäraren och så
vidare.
Mer hinner inte Lennart Nilsson berätta innan han
blir avbruten av något och vi avslutar hastigt samtalet. Det passar mig bra eftersom jag hinner leka fär-

74

digt med Elina innan farbror Lennart ringer upp igen:
– Jo, jag hade ju varit i Kongo och tänkte att det var
lika primitivt i Kummavuopio, på många sätt. Men det
var givetvis kallare och snö. Det var underbara människor i Kongo, dom var ljuvliga men lite rädda först
och jag fick samma känsla i Kummavuopio. Dom var
glada, helt naturliga, det var oförglömligt.
Lennart Nilsson besökte Kummavuopio två gånger,
första gången 1947 för tidningen Se. Resultatet blev ett
exklusivt sexsidigt bildreportage med Kejsarinnan Olga
och samen Anti Vassara som dragplåster på första sidan.
Andra besöket gjorde en helikopterburen Lennart
Nilsson för tidningen Husmoderns räkning i december
1953. Då hade Olga flyttat från Kummavuopio och Petter och Edla Johansson blivit fjällgårdens nya värdpar.
Detta var Sveriges nordligaste nybygge, grundat 1846
av prosten Lars Levi Laestadius. Tillsammans med Olof
Anundsson Mämmi hade Laestadius fått 1 000 riksdaler

för att anlägga Kummavuopio 1 och 2; nybygget nr 2
var Keinovuopio en mil längre söderut.
Tanken var att för postförare och andra långväga resenärer skapa härbärgen i ödemarken mellan Skibotn i
Norge och Naimakka som då var Sveriges nordligaste
nybygge, anlagt 1823. Dessa nybyggare slapp räntor
och andra pålagor på villkor att de erbjöd husrum och
mat till den taxa som länsstyrelsen fastställde.
Varken Laestadius eller Mämmi hade någon avsikt
att själva bli nybyggare. Timmer från den gamla prästgården i Karesuando som prosten Laestadius lät riva
blev en femväggig stuga i Kummavuopio. När han
1849 blev kyrkoherde i Pajala fick Pekka Raattamaa,
storebror till Laestadius lärjunge Johan Raattamaa,
åborätten till Kummavuopio.
Åborätten till Keinovuopio köpte Johan Johansson
Mäkitalo från finska Palojoensuu. Båda nybyggena var
i mycket dåligt skick men det blev bättring från sekel-

skiftet då Johan Mattias Johansson tagit över i Keinovuopio och Mattias Raattamaa i Kummavuopio.
Fyra år in på det nya århundradet gifte sig Rattamaa
med Olga Gretasdotter Närvä, ”oäkta” dotter till Greta
som varit piga hos kyrkoherden Lidström i Vittangi.
Olga lär ha blivit till i prästgårdens kökssoffa, fader var
förmodligen kyrkoherdens broder som hade rötterna i
Kalix-Nyborg.
Barnet som var fött 1881 växte upp till den ståtliga ”Kejsarinnan Olga”. Vad som i Olgas eftermäle är
verklighet och hur mycket som är myt låter jag vara
osagt, men uppenbarligen var hon en färgstark person
som var omtyckt men även fruktad av många besökare.
Författaren Ester Cullblom ger i sin roman Kejsarinnan av Kummavuopio en i mitt tycke mångsidig
och intressant beskrivning av personen Olga. Boken kom dock ut först 2004, nästan 50 år efter kejsarinnans död, och därför kan det vara intressant att
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f Det gäller att inte vara kittlig, så här vänner emellan.
Foto: Lennart Nilsson
g Mamma Edla gillade att sticka vantar och sockar,
garnet spann hon själv.
Foto: Kaius Hedenström

ta del av en berättelse som är samtida med Olga.
I boken Lappalaiset beskriver konstnären Ossian
Elgström sina upplevelser under fyrtio vårvinterdagar år 1918 då han och hustrun bor hos Raattamaas i
Mukkavuopio, som platsen egentligen heter.
Elgström beskriver Olga som en ”lång och välbildad kvinna med djärva, listiga ögon och gult hår. Jag
förstod henne inte alltid, ty hennes ögon växlade från
största livlighet till djupaste slöhet på kortaste tid och
hon kunde bli sprakande arg för ingenting. Hon hade
starka anti- och sympatier och hon sade alltid sin mening rätt ut. Olga visste ej av ”förskönande” ord och
svor så det blixtrade om något bar emot. Hon regerade
Mattis, sin man, med järnhand.”
Till saken hör förstås att Elgström själv tycks ha haft
en för oss förlegad kvinnosyn; som exempel kallade
han sin hustru för ”kocken” och hennes riktiga namn är
svårt att finna i boken.
Kejsarinnans förhållande till samerna brukar beskrivas i enbart positiva ordalag men Elgström ger en delvis
annan bild. Vid Karenasvaara knappt tre kilometer väster om Kummavuopio har samerna ett viste och dit beger
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sig Elgström så ofta han kan, det är ju framför allt samerna han ska studera på uppdrag av Nordiska museet.
I vistet finns samekvinnan Gunilla som blivit svårt
sjuk och hennes man går till gården för att få lite mjölk.
Han blir avspisad av Olga som tycks resonera som så
att ”friskt folk som arbetar behöver mjölken bättre än
en lappkäring som ändå skall dö”.
Då hon två dagar senare åter nekar samen mjölk utbrister han bittert på svenska: ”Vi tro mest att största
parten av folket i Lappland kommer åt helvete för de
giva inte de sjuka lappar mjölken”. Det var riktat åt
Olga men hon förstod som tur var bara finska, allt enligt Ossian Elgström.
De som gav Olga Raattamaa smeknamnet kejsarinnan
beundrade nog hennes handlingskraft och enligt många
hade hon även ett gott hjärta. Inte minst flyktingarna
som fick mat och husrum i Kummavuopio under andra
världskriget skänkte henne säkert tacksamma tankar.
Efter maken Mattias (Mattis) död 1945 blev Olga
kvar i Kummavuopio i sex år innan hon flyttade till
Maunu där hon sedan bodde i en liten stuga fram till
sin död 1957. Från Maunu kom Emil och Linda Molund som skulle ta över efter Olga men de blev bara ett
år i Kummavuopio.
I grannbyn Keinovuopio bodde Petter och Edla Johansson. Petter var född i byn medan Edla var från
Balsfjord. De hade tre barn och fick två till efter att de
1952 flyttat till Kummavuopio och därmed blivit ”kejsarinnans arvtagare”, tagit över Olgas mantel.

I

juli 2010 gör jag ett nostalgibesök i Kummavuopio
tillsammans med min färdkamrat Bo-Göran. När vi
närmar oss gården skiner solen från en nästan molnfri
himmel men någonting viktigt saknas för att göra idyllen fullkomlig: gårdstunet är öde och det gäller även
backsvalornas radhus på södra sidan Kummajoki.
Det är vindstilla så nog borde betingelserna vara
goda för både knott och mygg men inte ens i utedasset kan man tala om plågoris. Efter en sömnlös natt i
Keinovuopio vet vi hur det kan vara. Där har familjen
Mannela numera investerat tusenlappar i en väsande
myggslukande predator men här i Kummavuopio är
tystnaden närmast total.
Vid det här laget har tre decennier förflutit sedan min
pratstund med Edla och Petter på slåtterängen. Båda är
döda sedan länge men minnet lever och på senare år har
jag haft förmånen att få träffa tre av deras barn. Äldst var

Agnes som var född 1944 men hon drabbades av sjukdom och avled den 29 september 2010, alldeles för ung.
Agnes gick folkskolan i Karesuando och bodde i
arbetsstugan, vilket medförde att hon missade Husmoderns och Lennart Nilssons besök i månadsskiftet
november/december 1953.
De kom med helikopter och hade tomte och julklappar med sig. Det var en fantastisk upplevelse för dom
som var hemma, har Agnes berättat för mig:
– Vi flickor fick en liten leksakssymaskin, en vävstol
och Svarte Petter spelkort. Vi var så rädda om julklapparna att vi knappt ville leka med dom. Och det var då
vi fick första radion, en Luxor som fortfarande finns
kvar i Kummavuopio.
Agnes var gift med Rune Rova från Vittangi. De
bodde i Kiruna men vistades så ofta de kunde i Runes
barndomshem i Vittangi. Huset ligger vid huvudvägen
mot Pajala och sista gången jag såg Agnes var i Nordnytt
då hon oroade sig för det malmrally med tunga lastbilar
som blir följden av gruvetableringen i Kaunisvaara.
Sommaren 2009 hälsade jag och Bo-Göran på hos

Agnes och Rune i Vittangi. Det var första gången jag
träffade Agnes öga mot öga (dessförinnan hade vi haft
långa telefonsamtal) och det slog mig genast att Agnes var väldigt lik sin mor Edla, nästan som en avbild.
Dessutom visste jag att Edla var duktig berättare och
det arvet förvaltade Agnes med den äran.
– Det var speciellt att bo längst norrut i Sverige. Då
jag gick lärarutbildningen i Härnösand var många nyfikna så jag fick berätta om Norra Triangeln, hur det var
att bo i väglöst land.
Pappa Petter kallade sig fiskare och ripjägare, han
snarade och sköt småvilt men fisket var huvudnäringen.
Småbonde var han också; man hade fyra–fem kor och
häst och även mamma Edla fick förstås dra ett tungt
lass för familjens försörjning.
– Första åren bodde vi i Keinovuopio, i avvaktan på
Olgas flyttning. Till Kummavuopio flyttade vi i mars
1952, min lillebror Sven är född i maj det året.
Vid det laget var Agnes stora flickan och bodde i Karesuando större delen av året.
– Jag gick i arbetsstuga 1951–58, åkte i augusti och
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kom hem till jul. Var där ofta hela vårterminen men
ibland fick jag fara hem till påsk.
– Jag bodde med ett fyrtiotal andra barn på arbetsstugan. Som lärare får jag ofta berätta om arbetsstugor
i skolvärlden. Jag har en positiv syn på arbetsstugan, vi
fick social fostran och lärde oss att jobba med händerna.
Hemma i Kummavuopio gick det mesta sin gilla
gång. Edla och Petter var barnkära och goda föredömen
för sina ättelägg.
– Mamma stickade vantar och sockar, hon spann
garnet själv och vi barn sålde till förbipasserande. Det
berikade livet att möta alla människor och Edla månade
verkligen om dom som kom. Vi fick lära oss bemöta
folk på rätt sätt, till exempel att bjuda på smörgås och
kaffe. Man får så mycket igen, det är ett givande och
ett tagande.
Medan Agnes dukar upp med härliga smörgåsar fortsätter hon att berätta minnen från ungdomsåren och om
vardagslivet längst i norr. Kejsarinnan gjorde förstås
starkt intryck på Agnes:
– Jag minns Olga som lång, smal, stark och väldigt
respektingivande.
Med glittrande ögon påminner sig Agnes att Olga
hade egen tjur som hon i hjortrontider förde till myren
Olganjänkkä, i dag skyddar man de eftertraktade bären
genom att berätta björnhistorier.
En annan stark kvinna och kändis var förstås Ellen
Grape.
– Pappa var klasskamrat med Ellen och jag med
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j Agnes var duktig berättare och samerna hennes
främsta läromästare…
h Hon försökte få barnen att skapa sina egna bilder och
närmade sig gärna det övernaturliga.
g Johannes Logren var en hejare på vedbacken och att
sjunga gillade han också skarpt.
Foto: Karesuando bildarkiv

hennes dotter Anna-Lisa. Ellen brukade skicka en påse
med tomater till arbetsstugan, det var första gången vi
åt tomater. Själv är jag inte så förtjust i tomater. Färgen
och smaken går inte ihop, dom ser så goda ut men smakar inte så bra.
Först 1980 fick man elström i Kummavuopio, innan
dess hade man sin frys tio mil bort i Karesuando. Därifrån utgick också legendariske lantbrevbäraren Martin
Niva, som 1974 prydde Sveriges populäraste frimärke
och nog var Könkämädalens populäraste person.
– Jag kommer ihåg Martin mycket väl. Han var så
positiv. Glad och pigg och sjöng.
– Pappa som också var väldigt lekfull lastade stenar
i Martins postsäck. Samtidigt höll pappa och mamma
hårt på att man alltid ska hålla sitt ord, hålla vad man
lovat. Vi fick lära oss att man måste samarbeta och inte
se ner på andra människor.
Pappa Petter dog 1983 och därefter bodde mamma
Edla ensam kvar i Kummavuopio. I tio år var hon Sveriges nordligaste invånare med en mil till närmaste

granne, fågelvägen! För att ta sig till närmaste affär
måste hon färdas flera kilometer med båt eller snöskoter till bilvägen på finska sidan. Tack vare den tv-mast
som 1985 byggdes i Naimakka fick dock Edla ett välkommet sällskap i midvintermörkret.
Man kan inte annat än beundra en sådan person –
en kejsarinna så god som någon. Agnes berättade att
mamma Edla bodde sina sista tretton år på äldreboendet Fjällgården i Kiruna.
– Hon hade ofta besök av samer på Fjällgården. Dom
månade väldigt om henne, ringde och frågade hur hon
mådde. Vi hade alltid ett gott förhållande till samerna.
Innan drottning Viktorias ”lapphem” byggdes i Karesuando år 1922 brukade Kummavuopio ha så kallade
inhysingar, fattiga äldre samer som Olga Raattamaa
ropade in på auktion. För varje sådan inhysing kunde
kommunen betala 89 kronor per år för mat, husrum,
kläder och tobak.
Man hade också drängar på gården. Mest kända på
Olgas tid var Zackarias ”Sakko” Saarenpää och Johannes Logren som båda gjorde sig nästan oumbärliga som flitiga vedhuggare med mera. ”Han, Sakko, är
konungen bland vindögda och jag tycker om honom
från första ögonblicket”, skriver Ossian Elgström.

Johannes Logren återkom till Kummavuopio efter att
Olga flyttat och han var omåttligt populär hos barnen,
minns Agnes.
– Logren hade skägg som en tomte och han vaktade
oss, var våran dagpappa. Egentligen var han skomakare och kallades därför Suutari. Han tog oss i knät och
sjöng ”när sädesfälten böja sig för vinden”, han sjöng
alltid alla verserna.
Även de många flyktingarna under kriget märkte att
Johannes Logren hade hjärtat på rätta stället och liksom
Olga lär han ha fått norske kungens medalj för sina insatser.
– Pappa Petter berättade att man i Kummavuopio hade
krigsfångar liggande på vindan, gömda. Man hade en dubbelbottnad hink, med mat i botten och djurfoder ovanpå.
Hinkar är kanske inte Agnes specialitet precis men
hon gillar hantverk, att jobba med händerna.
– Därför gick jag en kurs i luffarslöjd. Härdar gör vi
i garaget och säljer gör jag på marknader, snart ska jag
till Karesuando.
Att berätta så åhöraren fängslas är också en konst, en
svår konst som jag efter långa trevliga telefonsamtal och
det givande besöket i Vittangi upptäckt att Agnes behärskade till fulländning. Efter realskolan i Kiruna gick
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hon gymnasiet i Haparanda och seminariet i Härnösand,
för att sedan bli lärare med berättandet som specialitet.
– Jag har upplevt att barnen i skolan har dåligt ordförråd, vardagsordförrådet och uttalet är dåligt också.
Att berätta går inte heller så bra. Det är jätteviktigt att
öva sig berätta, lyssna och berätta. Barnen vill ha bilder. Jag vill att dom ska skapa egna bilder.
För att stimulera barnens berättande brukar hon göra
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sagopåsar med små djur, dockor, spinnrockar och så vidare. I närmaste planerna ingår att göra en sägenpåse om
Harjumorden (som jag skriver om längre fram i boken).
Ofta klär Agnes ut sig och tänder ljus, allt för att skapa en stimulerande miljö. Själv hade hon sina främsta
läromästare på bekvämt avstånd:
– Samerna har alltid varit duktiga berättare. Ponga
och Vassara hade sina kåtor bara några hundra meter

från oss i Kummavuopio och dit gick vi på söndagarna.
Klädde oss fina, satt där och drack kaffe, fick glödkaka
och torrkött. I slutet på veckan hjälpte vi dom att byta
ris i kåtorna.
Samer som Mikkael Vassara och andra berättade
inte om Hans och Greta eller andra klassiska sagor.
I stället handlade det om deras egen och förfädernas
upplevda verklighet. Mikkael berättade till exempel
om De dödas ö i sjön Kiellijärvi, någon kilometer från
gården Kummavuopio.
– På De dödas ö förvarade man ofta liket till All Helgona då det var lättare att transportera det till kyrkogården i Karesuando.
En gång hade ett spädbarn dött uppe i fjällen. Den
lilla förvarades i en margarinkartong och då barnet
skulle jordfästas i Karesuando hämtade man kartongen
med liket.
– Men då dom stanna och rasta i Keinovuopio var
kartongen borta. Man for tillbaka till Saari och leta
men hitta den inte. Då börja man tänka att någon stulit kartongen, någon som trodde det var mat, eller att
något djur känt lukten. Men kartongen kom till rätta
senare, våran farmor Kristina Jensen hitta den vid bron
eller där ute. Någon hade lagt tillbaka den.
Jag kan se framför mig Agnes och de andra barnen
lyssnande på Mikkael Vassara, med vidöppna munnar
och uppspärrade ögon. Nog blev väl barnen rädda ibland?
– Jo, framför allt hade vi skräck för De dödas ö. Men
jag tror vi behöver det där hemska. För att bli stärkt,

f Logren kallades Suutari, skomakaren, och även
slöjdkniven satt som gjuten i hans hand.
Foto: Svante Lundgren
h Stora delar av gamla huset finns kvar liksom första
timringen från Laestadius tid.
i Backsvalornas bon är tomma liksom hussvalans och
människans…
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livet är inte förutsägbart. Vi tror allt går på räls men så
är det inte. Men det ska givetvis vara med måtta så man
inte skrämmer barnen för mycket.
Det som i dag upplevs som övernaturligt kunde förr
vara en naturlig del av vardagen. Inte minst bland naturfolken och dem som bodde i ödemarken, långt från
närmaste läkare. Medellivslängden var låg och spädbarnsdödligheten hög men då Agnes föddes hade moderna tider nått ända längst i norr, som tur var!
– Mamma blev jättesjuk och fick åka ambulansflyg
till Boden, och samerna skjutsade oss med båt. Men
mamma trodde även på gamla metoder, till exempel på
att stämma blod. Härom året ringde en ung kvinna från
Kalix, hon trodde att jag kunde hela.
Den 29 september 2009 drog Agnes sin sista suck.
Till stor sorg för maken Rune, sönerna Per och Ola
samt syskonen med familjer och många andra som haft
förmånen att få lära känna henne.
Bland det sista Agnes berättade för mig var att hon såg
fram emot pensionärslivet och att få utveckla sin berättarkonst. Dessutom gladdes hon åt planerna på att åter
göra Kummavuopio populärt bland turisterna i Norra Triangeln, som hon föredrog att kalla området längst i norr.
– Vi barn har löst in fjällägenheten. Den var arrendegård och nu har vi avstyckat en tomt runt gården,
väntar på lagfart och funderar på att bygga enkla uthyrningsstugor. Min lillebror Sven är den av oss som är
mest i Kummavuopio, prata med honom.
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et känns som ett gott råd och efter några givande
telefonsamtal med Sven beslutar jag att besöka

honom i nordnorska Kitdalen där han bor. Dit är det
bara fem mils vandring från Kummavuopio men med
bil är det förstås dubbelt så långt.
Som vanligt njuter jag och färdkamraten Bo-Göran
av de vackra naturscenerier som avlöser varandra, särskilt på norska sidan. Längst inne i Lyngenfjorden delar Kitdalen vägskäl med Signaldalen, en paradisiskt
vacker dalgång som vi besökt flera gånger genom åren.
Inte heller Kitdalen gör oss besvikna för den krokiga
grusvägen leder in mellan vackra fjäll, med bergväggar
som reser sig kilometerhöga över dalbottnen.
Där växtligheten är som yppigast har Sven Johansson och makan Gun Hansen sitt bo. Villan som han
byggt själv ligger på en sydsluttning och på ängen nedanför betar några kor.
– Jag arrenderar tre jordbruk och är enda mjölkbonden i Kitdalen, säger han med stolthet i rösten.
Sven var 28 år då han flyttade hit och sedan dess har
han varit något av en mångsysslare. Förutom bonderollen med kor och får är Sven naturligtvis fjordfiskare
men säkraste inkomsten har han haft som byggjobbare
här i Storfjords kommun.
– Jag jobbar åt en byggfirma och tjänar bra. I fjol
byggde vi till exempel det nya kommunhuset.
Svens senaste projekt har varit sonen Peters hus här i
närheten, en modern villa med mycket miljötänk. Gun
och Sven har tre barn: sönerna Peter och Kristian samt
dottern Stina som bor i gula huset där Gun är född.
– Den gården heter Häggeli, berättar Gun. Min morfars
mor var från Naimakka och nog kan jag tänka mig att bo
i Kummavuopio höst och vår, vintern där gillar jag också.

f Det gamla och övergivna kan vara vackert på sitt
eget lilla vis.
g Sven och Gun är födda i var sin dalgång, med
Treriksröset mitt emellan. Normalt är päskar sydda av
renskinn men Svens är av säl.
i Lappinleimää är egentligen en kvänko, menar Sven
som helst skulle se korna beta fritt på fjället.

Under andra världskriget kom befolkningen i Trerikslandet närmare varandra än någonsin. Särskilt för norrmännen var gränsen ofta skillnaden mellan liv och död, livet
fanns på svenska sidan och inte minst i Kummavuopio.
– Tyskarna hade ett dödsläger här, överst i dalen på
fjället. Arbetsläger hade man vid campingen och den
som inte orka jobba hamna i dödslägret.
Guns svärmor Edla som var född 1918 var aktiv i
motståndsrörelsen hemma i Balsfjord.
– Edla och de andra byborna samlade in uppgifter.
Bland annat om Tirpitz som engelsmännen sedan passade på att bomba då det var fest på slagskeppet.
Något år tidigare hade det börjat brännas under fötterna på Edla som jobbade på gården i Balsfjord. Hon
och andra bybor flydde då till Sverige genom Skibotndalen.
De vandrade från Helligskogen till Treriksröset och
vidare till Kummavuopio men det var inte då Edla fick
sin Petter. Han bodde i Keinovuopio och gjorde värn-
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plikten på K4 i Umeå medan flyktingen Edla hamnade i
Huskvarna. Men snart skulle deras öden sammanflätas
och 1943 stod giftermålet, de bosatte sig i Keinovuopio,
och året därpå föddes Agnes.
Hon har berättat för mig om broder Svens starka
engagemang i kvänrörelsen och det visar sig inte vara
någon överdrift. Han är en av tre norska styrelseledamöter i Kvenlandsförbundet som har cirka 5 000 medlemmar i Skandinavien.
– I natt åker jag till Pello på ett möte. I morgon ska vi
utse vår flagga för svenska, norska och finska kväner.
Det har kommit in 30–40 förslag.
Klockan har hunnit slå åtta och jag lånar en telefon
för att boka stuga på närmaste camping. Då jag och
Bo-Göran berättar för Sven att vi i morgon ska besöka
Könkämä samebys renskiljning i Signaldalen visar det
sig att han känner flera av renskötarna.
– Dom har varit här i dag och lånat några grejer. Jag
har goda relationer med samerna, dom kommer ofta hit
och det känns bra.
I nästa andetag lyfter han fram några av Kvenlandsförbundets teser och grundläggande motsättningar
som han trots allt anser finns mellan kväner och samer.
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h Då Ingrid hälsar på i Kitdalen går syskonkärleken
inte att ta miste på.
g Agnes, Sven, Laila och Ingrid. Förklädet har Ingrid
fortfarande kvar – hennes barnbarn gillar att leka med
det.
Foto: Privat

– Det som retar mig är att norska regeringen öser
enorma summor på samerna, en miljard till sametinget.
Kvänskan är ursprungsspråket. Finskan är cirka 200
år och samiskan har många svenska ord, förvanskade.
Man kan inte hitta en ren etisk grupp här i Skandinavien. Det har kommit in och gått ut grupper. Huvudgrupperna är en cocktail, en blandning av finskugriska
och germanska grupper.
Enligt Sven är Lappalaisen ingen etnisk grupp utan en
yrkesgrupp, alltså renskötare. Lantalaisen är den bofasta
befolkningen, man blev sjöfinnar och sedan sjösamer.
– Vad är poängen med att splittra oss? ILO är bra för
Amazonas befolkning och liknande, så industrivärlden
inte trycker ned stenåldersbefolkningen.
Det var Sven som startade föreningen ”Rounala

lappby” men den har blivit alltför kontroversiell, hamnat i en gråzon som han själv kallar det.
– Det har ingen som helst betydelse vem som var
först. Poängen är att en person kan ha ursprungsfolksrättigheter och få stöd till det mesta, till exempel kulturellt. Fiskesamerna får många bidrag men vi snackar
om ett och samma folk.
– Nordtroms kommun fick 500 000 för trespråkighet
men egentligen borde vi kväner ha fått stor del av dessa
pengar. Kärnan för kväniska finns i Tornedalen. Det är
meänkieli, ingen tvekan om det.
Sven lägger kvänfrågan åt sidan en stund medan vi
fyller magarna med läckerheter från lagården. Sedan tittar vi på gamla bilder från framför allt Kummavuopio.
– Jag och pappa snarade ripor, fick 2 000 ripor per
säsong. Vi höll efter rödräven, tillägger Sven som förklaring.
Med stolthet och glädje i rösten berättar han sedan
om planerna på att sätta Sveriges nordligaste gårdsställe på kartan igen:
– Vi ska bygga upp en anläggning för kulturturismen, ha boende och någon som sköter om stället. Alla
fyra syskonen är med och vi ska samarbeta med samerna givetvis. Jag har nära samarbete med samerna. En

del kan få säsongssysselsättning. Man måste samarbeta
till allas fördel.
Vid det här laget har solen gått ned bakom fjället
men på tunet fortsätter korna att beta och idissla, en
idyll som säger mer än den vackraste tavla. På gården
finns fem SKB (svensk kullig boskap) och lika många
fjällkor. Stolt förklarar Sven att fjällkon heter Lappinleimää och att det egentligen är en kvänko.
– Myndigheterna motarbetade mig, ville hindra mig
att ha fjällkor. Dom vet att jag jobbar med kvänfrågor
och körde med lögner, hänvisade till jordskifterätten.
Korna fick inte beta här på fjället, dom måste vara inhägnade.
– Det pågick i åtta år men jag lärde mig mycket av
den striden. Man är född på fel plats, med fel språk och
etnicitet. Det spelar ingen roll hur duktig man är.
Plötsligt är Svens bitterhet som bortblåst för in stiger
lillasystern Ingrid Karlsson med maken Nils-Göran. De
har bilat nästan 70 mil från Sävast utanför Boden och
på hemvägen ska de förstås besöka Kummavuopio.

E

fter fotografering för Paradis i norr tar Bo-Göran
och jag farväl av våra nyblivna vänner och Kitdalen. Ingrid har berättat att hon har fina gamla bilder
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hemma i Sävast och dit beger jag mig på höstkanten. På
en av bilderna ser vi lantbrevbäraren Martin Niva och
liksom Agnes har Ingrid bara gott att säga om honom.
– Martin var en fantastisk man. En mycket fin man, humoristisk och snäll, min stora idol. Då jag träffade Martin
sista gången berättade jag att jag döpt sonen efter honom,
och att min dotter är född på hans födelsedag 25 april.
Alla barnen i Kummavuopio och övriga svenska
gårdar i Könkämädalen fick många tillfällen att lära
känna Martin.
– Vi åkte med honom till skolan i Karesuando och
övernattade i Saarikoski. Martin var klok också. Hade
egna båtar till varenda gård, ibland simmade han över
till Keinovuopio och hämtade båten.
Ingrids make Nils-Göran ska på älgjakt men över
kaffet hinner han bidraga med en historia om den finurlige lantbrevbäraren.
– En tidsstudieman åkte med Martin från Keinovuopio till Kummavuopio. Martin hade lämnat båtmotorn
hemma och frågade tidsstudiemannen: ska du ro eller
ösa? Det var motströms så mannen valde att ösa. Då
drog Martin ur bottenpluggen så det blev jobbigt att
ösa. På nervägen valde tidsstudiemannen att ro.
Nästan halva året är älven och gränssjöarna täckta
av is som bär både folk och fä. Det var för det mesta
men inte alltid till fördel för lantbrevbäraren, påminner
sig Ingrid:
– Då jag var liten kunde vi gå ut på bron och höra
vargen yla. En gång hörde Martin en vargflock på Kiellijärvi. Då blev han rädd och han såg vargarna också.
Han hade motorcykel och körde hit på blankisen från
Keinovuopio.
En annan mysig farbror som alla barnen dyrkade var
förstås Johannes Logren.
– Johannes kom till Kummavuopio sedan vi flyttat
dit 1952. Landsfiskalen ringde och frågade om vi behövde hjälp och i så fall om Johannes kunde komma.
Alla på gården betraktade Johannes som en hustomte; förutom att han var barnkär och såg efter de minsta
utförde han också drängsysslor som att hugga ved,
mokka i lagården och så vidare. Uppenbarligen trivdes
han bra i Kummavuopio och det var också här han drog
sin sista suck.
– Johannes dog på natten när han låg och sov i köket.
Det var 1957 eller -58 och jag minns att vi åkte båt med
kistan från kyrkan till kyrkogården i Karesuando.
Ingrid ser med glädje tillbaka på sin barndom och
uppväxt och hon kände aldrig att man hade det fattigt.
– Nej, jag upplevde det inte så. Vi hade allt vi behövde
men givetvis var det inte köp och släng som i dag. Pappa
jagade mycket för det var bra pris på ripa och pengarna behövdes förstås. Även hare såldes men vi åt den aldrig och
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g Martin
Niva gillade
att gasa på
men inte när
tidsstudiemannen var
med.
Foto:
Karesuando
bildarkiv

vi åt aldrig ripa heller. Röding åt vi men mycket såldes.
På många sätt var nog livet i Kummavuopio likt nybyggarlivet på många andra platser i landet. Att det skulle vara särskilt märkvärdigt eller exotiskt att bo längst i
norr var inget som familjemedlemmarna tänkte på.
– Nej, mina föräldrar pratade aldrig om det. Men jag
minns en från Stockholm som tyckte vi bodde i paradiset.
I fjälltrakterna gäller det att ta väderleksrapporterna med en stor nypa salt; om man inte vill bli besviken
förstås och i värsta fall råka illa ut.
– Pappa kunde se vilket väder det skulle bli. Han såg

tecken på himlen, det var man tvungen att göra förr.
I gamla huset hyrde turistföreningen ett stort rum
med kök och våningssängar och när det rivdes byggde
Petter en övernattningsstuga till turisterna.
– En fördel är att vi fått träffa mycket folk som kommit förbi. Jag har fortfarande kontakt med några av
dom, berättar Ingrid.
På senare år har dock antalet förbipasserande minskat betydligt och det återstår att se hur det blir, om det
finns underlag för att bygga några nya stugor.
Av Ingrids fyra syskon är två i livet; förutom Sven

yngsta systern Ellen som är hårfrisörska och bor i Boden. Äldst var Agnes och näst äldst Laila; hon bodde i
Luleå, var sjuksköterska med egen firma men dog 2007.
Ingrid är tandsköterska och omgiven av människor
mest hela dagen, därför är det värdefullt att få uppleva
lugnet och tystnaden i Kummavuopio. I somras (2011)
blev det tre veckor, två tillsammans med Nils-Göran
och en vecka ensam.
– Det var varmt, soligt och mycket hjortron. Lite
mygg har det varit sista åren men det finns några svalor på gården, dom är gråa så det är nog ladusvalor.
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– Hussvalorna brukar försvinna när det blir folktomt, dom vill ha människornas beskydd
Även barn behöver trygghet och det upplever Ingrid att
hon fick, även då hon bodde på arbetsstugan i Karesuando:

– Vi fick fara hem bara tre gånger om året men jag
for då inte illa av det, tvärtom. Jag är född på ålderdomshemmet i Karesuando och då jag berättade det på
jobbet sa dom: ”Du ska då alltid vara värst!”.

”Vi stod och hängde i fönstret”. Ingrid minns det som igår då Lennart Nilsson tog sista bilden innan
helikoptern lyfte.
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Kebnekaise – i sol och mörker
Kebnekaise – here we come!
Då vi åkte från Kalix var vi en övermodig kvintett
som skulle utforska Kalixälvens källområden och betvinga Jojo-leden i Kebnekaises hjärta. Nu är vi inte så
kaxiga längre.
När dimman eller molnbanken tillfälligt lättar ser vi
plötsligt Svarta sjön, istäckt och skrämmande. På motsatta stranden tycks vitfläckiga Kaskasapakte ta sats för
att försvinna rakt upp i skyn – och framför oss ett enda
gråvitt töcken som gör varje steg till ett riskmoment.
– Nä pojkar! Nu gör vi som lapparna, stannar och tar
oss en kaffetår.
Någonstans har jag läst om detta samernas recept för
att klarna hjärnan; coffeinet i sig är förstås uppiggande
men minst lika viktigt är att bryta det tanke- och handlingsmönster som gått i baklås. Vi gör alltså tvärstopp,
tar av säckarna, plockar fram stormköket och sätter på
kaffepannan.
Dimman ligger fortfarande tät men det blåser inte
och snöar som i natt då vi tältade i Kaskasavagge. Dagen innan var det soligt och varmt i Stuor Räitavagge.

Från knabben Räitas på 1 300-meters höjd beundrade vi
de storslagna omgivningarna med Nallotoppen i ovanlig profil.
Det var här jag lärde mig att man inte alls behöver
bestiga högsta topparna för att få grannaste utsikten.
Tvärtom är det ofta så att mellannivån och lägre men
centralt placerade toppar ger bästa överblicken, och
samtidigt jämförelseobjekt som lyfter det storslagna i
panoramat.
Det som framför allt slog oss på Räitas var att vi
befann oss i Kalixälvens absoluta källområde, hos modern där älven föds. Det kändes högtidligt på något sätt
och det var nog inte så konstigt eftersom hela kvintetten bestod av Kalixbor: Ivan, Jan, Jerry, Per-Ola och
jag själv.
Trehundra meter under oss glittrade Räitajaure och
på andra sidan dalen ett par småsjöar under Sielmatjåkkamassivets glaciärer. Det är bara en dryg kilometer
Nationalälvens källområde ger oss positiva vibrationer,
från vänster Ivan, Per-Ola, Jan och Jerry.
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mellan sjöarna men den ena avvattnas via Vistasälven
och den andra via Kaitumälven. Räitajaure är en bifurkationssjö med avrinning till båda älvarna. Sedan är det
bara en tidsfråga innan dessa triljoner och åter triljoner
vattendroppar från Kebnekaiseområdet når älvmynningen och havet vid Kalix.
Efter vår lilla utflykt vandrade vi vidare mot Unna
Räitavagge, hela tiden med fantastisk utsikt mot berömdheter som Vaktposten, Knivkammen och Pyramiden. Fullt förståeligt kändes det befriande att slippa
nyttja Unna Räita-dasset som hänger på kanten till ett
bråddjup, men snart insåg vi att det nog var just detta
vi borde ha gjort. Det är nämligen vid Unna Räita som
den spektakulära Jojo-leden har sin västra ändpunkt.
Redan efter en kvart, i passet mellan Knivkammen
och Pyramiden, kom första prövningen i form av en
kilometerlång glaciärvandring på skrå med bitvis stor
lutningsgrad. Som tur var detaljstuderade vi kartan
hemma vid köksbordet och Jan tillverkade broddar som
även fungerade bra på snöklädd is.
Rejält andfådda men belåtna med oss själva passerade vi passkrönet och sedan blev det åka av i dimman.
På såphala regnkläder åkte vi kana på snöfält med ganska stor lutning och i efterhand har jag många gånger
tackat vår lyckliga stjärna att vi undkom med livet i
behåll. Senast i somras tvingades fjällräddningen rycka
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ut till Kebnekaises västra led sedan en yngling brutit
benet vid kraschlandning mot en sten.
Även på Jojo-leden finns det stenblock i alla dess former och storlekar och att leden fått ett passande namn
kan vi alla skriva under på. Mesta tiden vandrar man upp
för branta dalsidor eller ned på baksidan och det gäller
att inte låta sig förföras av allt det storslagna; vrickningsoch benbrottsprocenten lär nämligen vara hög för den
som tappar koncentrationen i själva vandrandet.
Tältplatsen i Kaskasavagge var av det minnesvärda
slaget. Tältpinnar biter dåligt i sten med tunt lager mossa och på natten då det snöade och vinden tilltog var vi
tvungna att gå ut och förankra yttertälten med sten.
Någon sammanhängande sömn blev det inte, ingen
hade uppblåsbart liggunderlag, men efter nästa dags
lunch i Kuopervagge var vi nytända och inspirerade
igen. Denna trånga dalgång med Kaskasapaktes topp
på 2 043 meter i fonden tillhör säkert Sveriges mest
ödsliga och storslagna.
Efter att Ivan diskat i Kuoperjaures iskalla vatten var
det dags för nästa utmaning. Kebnekaises nord- och
sydtopp var gömda bland molnen och passet vid Drakryggens huvud försvann i dimman, men den lättade
tillräckligt för att vi rysande skulle våga passera Svarta
sjön eller Kaskasasjön som det stod på kartan.
Det är nu, efter några förlösande ord, som vi på

f Toppbestigningar i all ära men bästa
utsikten får man ofta från mellannivån;
längst t v Nallo i ovanlig profil.
g Njut den som törs! Unna Räita kan
skryta med Sveriges mest spektakulära
dassplacering på kanten av ett stup.
i Glaciärvandring kräver koncentration
och vettig utrustning – här hade replag
varit befogat.
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f Svarta sjön och Kaskasapakte framkallar rysningar
längs ryggraden. Fjället tillhör landets högsta och
svåraste att bestiga; år 2000 omkom tre personer vid en
räddningsexpedition.
hg När vi druckit kaffe och dimman börjat lätta inser vi
att vi hade änglavakt.

samernas vis beslutar att rasta för att bryta ett negativt
mönster. Det visar sig vara precis vad som behövs för
att rädda oss ur en farofylld situation.
Precis när Jerry serverat kaffet och alla börjat knapra
på sina hårdbrödskivor med ost och kaviar utbrister Ivan.
– Nämen kolla, va är det här!
Dimmolnen har tunnats ut och först nu inser vi vilken änglavakt vi haft. Ett felsteg utför klippkanten där
vi sitter och vi hade hamnat i en avgrund med sprickig,
blånande is – kylan fortplantar sig ända in i märgen.
Detta är förstås den mäktiga Kebnepakteglaciären
som i en skarp sväng rundar Norra Klippberget innan
den glider ned i Tarfalasjön. Tysta hänger vi på oss
ryggsäckarna och söker oss en så säker väg som möjligt i klippbranten ned mot sjön.
Pyramidtälten slås upp på stranden och vi förankrar
dem med lämpliga stenar. Vid frukosten dagen därpå
drar vi upp planerna för den sedan länge hett efterläng-
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h Mer storslagen tältplats än här vid Tarfalasjön är
svår att finna...
f...och blåsigare arbetsplats än forskningsstationen lär
knappast finnas i hela vårt avlånga land.
k Det är detaljerna som formar helheten och gör
Kebnekaise så skönt. Här Tuolpagorni som i en
omröstning utsetts till Sveriges vackraste berg.

tade toppbestigningen; sydtoppen och nordtoppen är
visserligen gömda i moln men ovanför oss finns blåa
hål och vi tror på gynnsamt väder framåt eftermiddagen. När vi rivit lägret och lagt utrustningen på tork
går jag uppför sluttningen för att uträtta mina behov
men därav blir inget, i stället blir det ett snabbt hundrameterslopp för att rädda sovsäcken undan en kraftig
regnskur.
Vi tittar som hastigast in i turiststugan men Tarfalas
vetenskapliga station en dryg kilometer söderut lockar
betydligt mer. Stationen som drivs av Stockholms universitet bedriver framför allt glaciärforskning och här
finns mycket att titta på även för oss. Alla är vi intresserade av väderlek och Tarfala är känt (många skulle säga
beryktat) för extremt hårda vindar; nu gällande svenska
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rekordet lyder på 81 meter i sekunden (292 km/tim) och
uppmättes här i december 1992.
Då och då händer det att orkanvindar flyttar på någon
eller flera av det tiotalet stugor som finns vid stationen,
vid ett tillfälle blåste en stuga iväg minst tjugo meter till
andra sidan Tarfalajokken. Medan vi begrundat informationsmaterialet och resonerat kring detta har solen börjat
flöda och nu är det läge för ett nappatag med sydtoppen.
Men först ska vi ladda upp med lunch och bland stugorna plockas stormköket fram liksom övriga attiraljer. Mer hinner vi inte innan en man, tydligen forskare,
barskt kommenderar oss bort från platsen. Onödigt sur
är han och även om han har rätt i sak gör han bort sig i
våra ögon, men saliga äro de som förlåta och mätta blir
vi i alla fall.
Sydtoppen tänker vi attackera från Östra leden och
Björlings glaciär och efter att nyfiket ha sneddat över
nedersta delen av Storglaciären börjar vi med full packning bestiga Kebnetjåkka. För varje höjdmeter stiger
våra förväntningar men samtidigt ökar vinden i styrka
och när första branten är avklarad har vi problem. Ett
liggunderlag blåser iväg och nära toppen av det 1 769
meter höga Kebnetjåkka är det full kuling.
Utan att vi märkt det har temperaturen sjunkit till

nära nollstrecket och följden blir att min kamera lägger
av. Till råga på allt har molnen växt sig tjocka över sydtoppen och nu återstår bara att tacka för oss. Enbart för
den här gången förstås för till toppen ska vi en vacker
dag, tror vi i alla fall.
Långt där nere i Ladtjovagge färgas Kebnekaise
fjällstation onaturligt röd av kvällssolens sneda strålar
och dit går det förstås snabbt i nedförslutet. Ståndaktigt
motstår vi alla frestelser som bastu, vrålmiddag med
vin och säng med dunbolster men tältet är inte heller fy
skam. Eller vad sägs om fågelsång och fantastisk utsikt
mot Tuolpagornis karaktäristiska kittelprofil med silhuettleden som är ett eldorado för bergsbestigare.
Namnet på detta vackra fjäll lär förresten vara felaktigt sedan en byråkrat förväxlat det med Kebnekaise,
vars samiska namn betyder just kittelfjället.
De åtta kilometrarna till båtlänningen vid Ladjojaure
går som en dans i solskenet även om jag helst undviker
dessa breda, vägliknande stigar av Kungsledentyp. Det
jag framför allt vill minnas från denna sista vandringsdag är den skriande jaktfalken i Tarfalapaktes branter;
det jag helst glömmer men förmodligen inte kan är en
ilsken dam vid båtlänningen.
Det är mig hon fräser åt och anledningen är att jag
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tagit mig den oerhörda friheten att bada näck. Endast
mina färdkamrater fanns där när jag hoppade i men
damen råkade anlända när jag plaskade omkring som
värst för att skölja bort hårschampot.
”Stackars du”, tänker jag medan jag snabbt och kalsinglös drar på mig byxorna.
En av mina färdkamrater tröstar mig viskande med
att damen måste ha blundat – annars skulle hon säkert
ha gapskrattat med tanke på glaciärvattnets effekt på
vissa delar av min lekamen!
I turbåten över Ladtjojaure hinner jag återuppleva
den sköna vårvintertur Ulla-Greta och jag gjorde när
vår första dotter Lina precis fyllt tre år. Hon var född
med en svår sjukdom (Morbus Gaucher) men hennes
mormor och morfar ställde alltid upp när Ulla-Greta
och jag behövde avlastning.
Turen började med att vi åkte snöskoter med Nikolas
Sarri från Nikkaluokta till Kebnekaise fjällstation där
vi bokat rum ett par nätter. Första dagen tänkte vi åka
skidor söderut till Singistugan men det var extremt isigt
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före och bitvis barmark så vi vände vid Tuolpaguorni.
Fjällstationens timrade väggar andades kultur och
fjällhistoria och gav naturligtvis löften för nästa dag.
Efter en stadig frukost skidade vi upp i ravinen som leder till Tarfala och plötsligt dök sydtoppen upp i all sin
glans. Vi njöt av det vackra vädret medan glaciärerna
och alla 2 000-meterstopparna nästan tog andan ur oss,
dessutom fanns där en andaktsfull tystnad som inte ens
några småpojkar på snöskoter kunde förstöra.
Men verkligheten tränger alltid på vilket jag högst
påtagligt blev påmind om när detta kapitel var färdigskrivet.
Precis när jag bestämt mig för rubriken ”Högfjällets
tjusning” såg jag på nyheterna att ett norskt Herculesplan försvunnit i Kebnekaiseområdet. Två dygn senare
stod det klart att planet kraschat mot bergväggen mellan
syd- och nordtoppen och att alla fem i planet förolyckats.
Tragedien inträffade bara några kilometer från Jojoleden, Tarfala och Svarta sjön. Därför väljer jag nu rubriken ”Kebnekaise – i sol och mörker”.

Drömmen om Sarek
Så fort jag fått Edvin Nilssons första Sarekbok i min
hand är det kört – jag måste bara dit!
Till att börja med blir det några rekognoseringsturer
med Ulla-Greta och kompisarna Ove och Gudrun; till
Kvikkjokk där Pårtefjällen blånar från turiststationens
myggveranda och Kamajokk vaggar oss till sömns.
Dygnet runt lyser daldockorna stora och gula och
på båtturen till Bobäcken är vattnet grönare än blått.
Och när vi i midnattssol bestiger Snjeraks topp färgas
den taggiga horisonten rödorange över Luottolako och
Pårte. Den synen finns länge kvar på näthinnan och när
Edvin Nilsson kommer med sin andra bok – De vilda
djurens Sarek – finns ingen återvändo.
Boken utspelar sig i området Njåtjosvagge/Luottolako och dit beger vi oss nu, nästan samma gäng som
vandrade Jojo-leden i Kebnekaise.
Som förälder och förvärvsarbetande vill man inte vara
borta så länge men samtidigt vill man se och uppleva
så mycket som möjligt, kompromissen denna gång blir

därför att flyga första tidskrävande biten på cirka tre mil.
Det blir en helikopter från Lapplandsflyg som lyfter oss
från Kvikkjokk över Änokdeltat och järnmalmsberget
Ruotevare, för att sedan landa vid nationalparksgränsen i Njåtjosvagge. Det känns omtumlande att mitt i
härligheten ta på sig ryggsäcken och börja vandra utan
uppvärmning och mjukstart, men fortare än vi vågat
hoppas har vi skakat av oss civilisationen.
Sarek uppfyller snabbt våra förväntningar! Första
ravinen vi hasar ned i är dekorerad med daldockor och
midsommarblomster och sedan följer ravin på ravin,
smyckade på ungefär samma sätt men ändå så olika.
Pårtemassivet och högslätten Luottolako gömmer sig
bland molnen men Tjäkkokmassivets bländvita glaciärer visar sig då och då. Redan från första steget har
jag spanat efter Pulkas som liksom Tuolpagorni och
Vi mjukstartar i Kvikkjokk där Kamajokk vaggar oss till
sömns.
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Pältsa är ett landmärke i sitt område, och efter någon
timmes vandring dyker toppen upp i nordväst.
Pulkas har ett överhäng som tycks luta sig in över
Njåtjosvagges översta spektakulära del och ibland rasar stora stenblock ned i en av källsjöarna, vilket brukar orsaka flodvågor och översvämning långt ned i
dalgången. Detta beskriver Edvin Nilsson och han har
även påpassligt fotograferat en närgången fjällabb, en
bild jag beundrat hundratals gånger. Därför blir det som
ett kärt återseende när fjällabben även ofredar oss och
för att inte störa alltför mycket gör vi en kringgående
rörelse förbi den höga tuva där fågeln har sitt bo.
Snart passerar vi den tröskel där Njåtjosvagge planar
ut mot nordväst och ger plats för tre smala sjöar som på
ett pärlband. Tärnorna avslöjar att det finns röding i det
kallgröna vattnet och vid första sjön Lulep Njåtjosjaure
står mycket riktigt en turist med spinnspö. Det duggregnar och fisk tycks han inte få men han verkar lycklig ändå. Lagstridigt – javisst – men efter många år med
vandringsfiske har jag svårt att betrakta mannens försök
att dra upp en fisk till middan som något allvarligare brott.
Innan vi själva smörjer kråset slår vi upp tälten i
spännet mellan Lulep och Kaska Njåtjosjaure, på en lägerplats så vacker och storslagen att det är svårt att äta
sig mätt. I det ena tältet förvaras packningen och i det
andra tränger vi ihop oss alla fyra, för att inte gå miste
om den värdefulla samvaron. Nog är det konstigt att vi
överhuvudtaget får en blund i ögonen, tänker jag så här
i efterhand, men faktum är att vi sover riktigt bra.
Den kanske främsta tjusningen med Sarek är vildmarkskänslan, att här varken finns turiststugor eller
uppmärkta och spångade stigar. För den som har ögonen med sig och ger sig tid att observera och studera
omgivningarna finns här förstås många spår efter människan att upptäcka. Sarek och Padjelanta blev nationalparker år 1909 men innan dess hade samerna jagat,
fiskat och bedrivit renskötsel här i många generationer;
kanske upptäckte vildrensjägarna det storslagna området för tusentals år sedan.
Ett par kilometer rakt i söder från vår tältplats räknat
(och tusen meter upp i luften) finns kulturspår av betydligt senare datum. Närmare bestämt på fjället Tsatsa
på vars topp ett engelskt bombplan kraschlandade i
september 1942. Tre kanadensare omkom men två engelsmän, löjtnant Evans och korpral Sowerby, överlevde

j Sarek är det svårt att äta sig mätt på men diska måste
man.
f Fjällviol är ett exempel på blommor med enastående
överlevnads- och anpassningsförmåga.
g Njåtjosvagge ur fågelperspektiv – det var nog ingen
tillfällighet att bombplanet kraschade här under kriget.

98

99

och lyckades ta sig till fots ned till Kvikkjokk. Först i
augusti 1976 hittades vrakdelarna på Tsatsa och samma
höst begravdes kvarlevorna av kanadensarna under hedersbetygelser i Göteborg.
Svensken som hittade flygplansresterna och hans
broder tältade nära den plats där vi nu väcks brutalt
av morgonsolen; trots yttertältets reflekterande aluminiumskikt gör värmen att luften blir svår att andas.
Men förväntningarna är stora efter vår första Sareknatt och ett par timmar senare axlar vi ryggsäckarna.
Kryssande bland rasblocken från Pulkas attackerar vi
den branta tvärdal som enligt kartan ska vara en framkomlig väg mellan Njåtjosvagge och Jeknavagge. Nästan
för varje steg bekräftas nu det slitna uttrycket att vägen
ofta är viktigare än målet. Kameran hänger lättillgänglig på magen och kommer till flitig användning; ofta är
det blommor med enastående överlevnadsförmåga som
hamnar i sökaren eller fantastiska vyer med bergssidor
som till synes lodrätt reser sig från dalbottnen.
När vi överraskas av ett skyfall söker jag skydd i en
liten grotta med skiffertak men lika hastigt är himlen nästan blå igen. Med allt häftigare andhämtning stretar vi
sakta men säkert uppåt som på en osynlig serpentinväg,
innan vi plötsligt upptäcker ravinen. Det är inte den första
eller den sista men avgjort den svåraste hittills – från vår
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h Isfallet på Svenonius glaciär
– nu är det bara groggvirket som
fattas.
g Pårtemassivet med Palkattjåkkå
och Pårtetjåkko som båda når över
2 000 meter.

sida sett är den inte särskilt djup men den går vinkelrätt
mot vår färdväg och motstående sida är närapå lodrät.
Alltså återstår inget annat än att vända nedåt och
försöka finna en alternativ väg på tvärdalens västra
sida. Det lyckas och när terrängen planar ut står vi på ett
stort tunt snöfält med små öar av skifferliknande sten
där den extremt härdiga isranunkeln trivs som fisken i
vattnet. Molnbankar med lätt strilande regn sveper in
från väster och väl inne i Jeknavagge reser vi snabbt ett
yttertält för att vila trötta kroppar medan vi stärker oss
med hårdbrödmacka och kokhet fruktsoppa.
Jeknavagge är en relativt liten alpin dalgång men
den är speciell, naggande god. I dess centrala del mellan Tjäkkok och Jeknatjåkkå är dalsidorna så branta
och påträngande att solen sällan når vandraren, och där
dalen öppnar sig som en dörr mot Luottolako väntar
oss en förstklassig upplevelse.
Det börjar på höger sida med häpnadsväckande grön
och frodig vegetation i dalsänkan under Tjäkkoks glaciärer, men det är högt upp till vänster som blicken fastnar. Först fattar jag ingenting utan står bara och gapar
men sedan samlar jag mig och framkallar kartbilden
jag memorerat så många gånger: Svenonius glaciär
förstås!
Glaciärens isfall med dess kalla blågröna färg är
minst sagt spektakulärt och vi går ända upp till jökelporten för att få upp värmen igen. När vi sedan vandrar

österut för att söka oss tältplats vid Luottojaure har vi
grandios utsikt mot Ryggåsberget i nordväst för att inte
tala om Pårtemassivets tvåtusenmeterstoppar i sydost.
Men natten blir minst sagt orolig - problemet är kulingvindar som stundtals övergår i stormbyar.
Det tjuter och tältduken fladdrar och slår som en öppen dörr. Som tur var är innertältet säkrat genom vår
egen tyngd men inte att förglömma: Fjällrävens pyramidtält har ett yttre skalskydd som är minst lika viktigt
men det lever sitt eget liv.
– Undrar vad som händer om yttertältet blåser bort,
funderas det i en av sovsäckarna och plötsligt blir det liv
i alla. Ut i busvädret kravlar vi och det visar sig vara i
sista minuten för flera pinnar är på väg att dras upp i mitt
tält som i motsats till Jans saknar stormkant. Snabbt lägger vi stora stenar längst ned på tältduken, kryper nöjda
ned i sovsäckarna och sover sedan ganska bra.
Känslan av att få vara liten och obetydlig som ett
stoftkorn i universum tillhör tjusningen med fjällvandring, och sällan har upplevelsen av naturens storhet varit så påtaglig som här i Sarek. Landskapet är omväxlande och mångfasetterat och ytan är (liksom grannen
Padjelantas) lika stor som övriga 27 svenska nationalparker tillsammans.
Vis av tidigare misstag har jag lärt mig att fotografera viktiga motiv så snart tillfälle bjuds och det gjorde
jag i går kväll. Annars hade inte Pårtefjällens mäktiga
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västsida varit förevigade i denna bok för när vi stiger
upp är topparna gömda bland molnen.
Att det dessutom snöat under natten och morgontimmarna är fullt normalt även sommartid här på Luottolako. Vi befinner oss på 1 200 meters höjd men vinden har
mojnat något och vi är fulla av förväntan, det artar sig till
ännu en äventyrsdag. Om allt går enligt planerna blir nästa
tältplats i Rapadalen, närmare bestämt på Rovdjurstorget.
Dit är det cirka 15 kilometer och det är något längre
än de båda tidigare dagsetapperna, men å andra sidan
bär det nedåt mesta vägen. Några andra stigar än renarnas finns förstås inte på högslätten och i Nåitevagge är
det busklöst och lättgånget. Det samiska ordet nåite lär
betyda ungefär ”den kloka” och det förpliktigar förstås.
Själv har jag alltid hyst respekt för urfolkens kulturer, inte minst indianernas och samernas där medicin-
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män, shamaner och nåider hade (och har) viktiga funktioner. Dessa kunde i en och samma person vara präst,
helare och siare med till synes övernaturliga förmågor.
Vi valde att vandra östra sidan av Nåitejåkåtj och när
vi nu närmar oss sammanflödet med Lullihajåkåtj är vi
förberedda på ett svårt vad. Döm om vår förvåning när
vi i stället kan gå torrskodda över det som tycks vara
en naturlig bro, av någon anledning tycks vattnet från
Nåitejåkåtj upplösas i intet. Så vem vet, kanske handlar
det om den nåidekonst som gett fjället och jokken dess
namn.
Att vada Sarvesjåkkå bereder oss inga större problem men det tar tid och när duggregnet upphör tar vi
välförtjänt matrast i en glänta i björkskogen. Mätta och
belåtna vandrar vi sedan vidare med Låddepakte och
det solbelysta Skårkimassivet som ledstjärnor; målet är

Tielmaskaite där Sarvesvagge förenar sig med Rapadalen. Det var här Edvin Nilsson vid ett och samma
tillfälle såg spåren efter de fyra stora rovdjuren (björn,
järv, lo och varg) varvid platsen döptes till Rovdjurstorget.
Några vargyl stör inte min nattsömn men ändå känns
kroppen stel och långt ifrån utvilad på morgonen när
jag vaknar. Rovdjurstorget är relativt slätt och fritt från
sten och rötter men det här utspelar sig innan revolutionen med uppblåsbara liggunderlag. Frukostbordet med
sin grandiosa utsikt tycks dock fungera som terapi och
mental uppladdning och nu börjar vi känna oss redo för
ett nappatag med Rapaälven.
Efter en sista kartgenomgång i tältet hämtar Ivan
en färsk och lagom stor fjällbjörk i närmaste snår, ett
lagbrott som vi givetvis psykar honom för. Småleende

j Från vänster i bild kommer biflödet Lullihajåkåtj, men
vart vattenmassorna i Nåitejåkåtj tar vägen övergår vårt
förstånd.
h Jerry, Jan och Ivan i rådslag på Rovdjurstorget.
h Strömmen är stark och vattnet kallt så det gäller att
hålla tungan rätt i mun när man vadar Rapaälven.

rensar han stammen från kvistar och nu inser vi vad han
är ute efter: en mångsidig vandringsstav med vad som
specialitet. Att han med knivens hjälp dessutom kommer att förvandla den sega fjällbjörken till en vacker
prydnad innan turen är slut blir liksom pricken över
i:et.
Efter att ha rivit lägret vandrar vi spända ned till
Rapaälven för att rekognosera. Klarar vi inte att med
säkerhetsmarginal ta oss över här vid det så kallade
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f Nordisk stormhatt vars latinska artnamn lycoctonum
betyder varggift.
i Ryggsäck undanbedes om man ska försöka tränga in i
Rapadalens innersta.
g Europas sista vildmark må vara men här har
ursprungsbefolkningen verkat i sekler, vilket
Karvenkiedde är ett vackert exempel på.

Tielmavadet har vi en omväg på cirka fem mil framför
oss!
Lättade ser vi att vattenståndet är gynnsamt och att
älven delar sig i flera grenar som inte ser särskilt djupa
ut. Efter noggrann rekognosering vadar vi därför ut i
älven, två och två förbundna med rep, och en kvart senare står vi alla under Låddepaktes imponerande rasbrant och pustar ut.
Den samstämmiga uppfattningen är att vadet gick
bättre än väntat men att repsäkringen var befogad eftersom vi lätt kunnat rivas omkull av det iskalla och starkt
strömmande glaciärvattnet. Särskilt blöta blev vi inte
men nu börjar det stänka från ovan, så fram till Skårkistugan väntar drygt tre kilometer på slippriga djurstigar
omslutna av regnskogsliknande snår.
Regnställ eller skalplagg av vattentätt material är ett
måste i Sarek som har största nederbörden i Sverige
men blöt blir man ändå. Inifrån – även om vissa klädfabrikanter påstår att deras märken andas ut fukten.

104

Rapadalen visar sig vara precis så fantastisk som Edvin
Nilsson skriver. Man kan inte annat än älska detta paradis
som saknar motsvarighet i vår fjällvärld. I den omväxlande djungel- och parkliknande björkskogen finns mysiga gläntor där nordiska stormhatten växer sig manshög,
och en vältrampad stig visar sig leda till en frodig äng.
Tidigare har vi bara sett glimtar av Piellorieppe på södra
sidan Rapaälven men härifrån framträder massivet i all
sin magnifika glans.
Gräsvallen heter Karvenkiedde och är från nomadtiden. På våren stannade samerna här flera veckor på sin
färd från skogslandet till Padjelanta, och då blev vallen
förstås effektivt gödslad av renarna. Edvin Nilsson skriver i sin första Sarekbok att platsen är en av de underbaraste han vet och jag delar förstås hans uppfattning.
Regnet har visserligen upphört men luftfuktigheten
är fortfarande hög då vi plötsligt kommer fram till en
brunröd byggnad i björkskogen. Trots sin avvikande
färg smälter den väl in i miljön – det måste vara Axel
Hambergs stuga!
Professor Hamberg blev legendarisk som utforskare
av Sarekfjällen. Han vistades här sommartid i nästan 40
år och lät uppföra fem ”hyddor” som han kallade dem,
den första 1911 på Pårtetjåkko (på 1 830 meters höjd)

och den sista 1914 här vid Skårki. Hyddorna består av
prefabricerade byggelement i två lager galvaniserad
järnplåt med bomullsvadd emellan, allt för att underlätta transporten och för att hyddorna skulle klara det
kärva klimatet.
Axel Hamberg fick patent på byggmetoden och konstruerade även mätinstrument som fortfarande registrerar väderleken vid de fyra hyddor som står kvar. Att
han var ovanligt kreativ, mångsidig och envis framgår
även av hans Sarekkarta som under ett halvt sekel var
den bästa som fanns.
Även med hjälp av moderna kartor baserade på flygoch satellitbilder är det en njutning att vandra i Sarek. På
vår karta finns visserligen inga stigar utritade men det
gör vistelsen bara mer spännande.
Från Hambergs hydda vandrar vi ned till Rapaselet
och har sedan älven inom synhåll stora delar av dagsetappen på cirka en mil. Det är svårt att säga vad som
imponerar mest men utsikten är givetvis bedårande i
alla riktningar, inte minst mot lagunerna och Skårki under vars branter storälgar med guldkronor tar för sig av
den yppiga vegetationen.
Ivan har gått med lätta steg tack vare sin vandrarstav
och vid Svirjakanalen kommer den till nytta även på
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f Vandringsstav i all
ära men här krävs det
även björk av grövre
kaliber.
k Skoveltjurarna i
Rapadalen är legendariska vid det här
laget.
g En kock och en
eldarmästare i aktion
på Runda vallen.

annat sätt. Inte för att vada utan för att mäta djupet på
det grumliga glaciärvattnet. Kanalen visar sig vara nästan
en meter djup där vi står och då bredden är minst en halv
meter till är frågan förstås om vi kan och vågar hoppa.
Svaret är ja, om vi kastar över packningen först, och
medan vi samlar kraft och mod för själva hoppet ser jag
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en misstänkt vågrörelse i kanalen vid mina fötter. När jag
försiktigt böjer mig fram ser jag en vibrerande mjölkvit
fenkant i det nästan lika vita vattnet: en röding av kilosformat och strax bakom står en betydligt större! Inte konstigt att Argentinas ambassadör blev betagen då Edvin
Nilsson guidade honom till rödinglagunen vid Skarja.

Efter närkontakten med denna vår mest exotiska och
ursprungliga fisk klarar vi hoppet över Svirjakanalen
som en dans, för att sedan fortsätta mot nästa prövning
– Alep Vassjajåkåtj som någon förståsigpåare klassat
som en av Sveriges farligaste jokkar. Den omtänksamme och proffsige person som lagt ut björkstammar över
jokken får härmed ett senkommet tack; det visar sig
vara både enkelt och roligt att balansera oss över detta
hinder.
Även Lulep Vassjajåkåtj klarar vi med gummistövlarna på och nu har vi förtjänat en vacker rast- och
tältplats. Den finner vi på en gammal samisk vall som
Axel Hamberg kallade Runda vallen och som var hans
favoritställe i Sarek. Jerry som är en naturbegåvning
gör snabbt upp eld för att vi ska kunna laga mat, torka
kläder och mysa. Samtidigt bidrar röken till att hålla
myggmolnet i schack och även det tackar vi för, inte
minst Ivan som passar på att tvaga sig i närmaste bäck.
Även på Runda Vallen somnar vi snabbt och det kan
behövas eftersom vi nästa dygn ska förflytta oss de
fyrtio milen till kusten. Det jag minns bäst från sista
dagen i Sarek är jaktfalksparet som skriande avspanar
sitt revir vid Spatnek, och de rakstammiga björkarna
vid Litnok där Hambergs hydda fortfarande håller
ställningarna på västra sidan älven.
Från Nammatj, den ståtliga klippan som tillsam-

mans med Tjakkeli utgör porten till Rapadalen, åker
vi motorbåt med Ville Läntha. Ofta flera gånger om
dagen skjutsar han turister som vandrar Kungsleden
eller Rapadalen, övriga inkomster kommer framför
allt från rödingfisket i Laitaure. Oss skjutsar Ville till
sjöns östra spets där stigen ansluter mot bron över Sitoätno där vi lämnat en av våra bilar.
Innan vi påbörjar sista vandringsetappen unnar vi
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Nog kan man undra hur ofta herr Hamberg tvagade sig på sitt favoritställe – med tanke på myggen förstås.

oss en festmåltid på röding och pulvermos – en kunglig
avslutning på en oförglömlig fjälltur.
När detta skrives ser jag att Sarek varit nominerat som
ett av världens sju underverk, alltså sådana underverk
som naturen själv skapat. Att Sarek inte gick vidare till
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global omröstning anses bero på att det inte bildades någon kommitté för att stödja nomineringen.
Synd – men ett första klassens underverk är Sarek
ändå liksom det mesta av vårt världsarv Laponia!

Den konstgjorda sjön Akkajaure i Laponia skapades genom det största ingreppet någonsin i vår svenska natur.
Vattenståndet varierar med trettio höjdmeter och då krävs det räls till turistbryggorna.

Laponias förbannelse
För drygt hundra år sedan trodde man att Sulitelma
var Sveriges högsta fjäll. Sedan visade det sig att både
Sarek och Kebnekaise är högre men landets största glaciärer – de finns i Sulitelma!
Glaciärer innebär kallt vatten i sjöar och jokkar vilket i sin tur brukar medföra att rödingen trivs. Därför är
det förstås med stora förväntningar som Jan, Jerry och
jag stuvar in fiskespöna och ryggsäckarna i bilen. Sjöarna Sårjåsjaure och Staddajaure lär hysa stor röding så
det får bli vårt primära mål.
När jag skriver detta (2012) går det plötsligt kalla
kårar längs ryggraden på mig. Hur otroligt det än kan
låta finns det konkreta planer på vattenkraftsutbyggnad
i denna fantastiska natur som Carl von Linné imponerades av för drygt 250 år sedan.
Tanken är att bygga vattenkraftverk på norska sidan
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h Jan provar fiskelyckan.
f Gullbräckan trivs bäst på kalkrik mark som här vid
Sårjåsjaure.
k Sulitelmas svenska stortopp som här gömmer sig
bland molnen ansågs länge vara landets högsta.
g Rast måste man unna sig och tuppluren tar man helst
med stövlarna av.

och driva turbinerna med vatten från bland annat Staddajaure och Pieskehaure.
Detta vore en omfattande och katastrofal skövling av
Sulitelmaområdet vars centrala delar ingår i världsarvet Laponia. Dessutom skulle Sårjåsjaure sänkas med
12–15 meter, en sjö som är en del av Padjelanta nationalpark och därmed även Laponia.
Jag hade tänkt mig en trevligare rubrik än Laponias
förbannelse men den känns i högsta grad relevant, med
tanke på att Stora Sjöfallets nationalpark redan offrats
på välfärdens altare.
Här vrider vi klockan tillbaka till 1980-talet och vår
minnesvärda vandringsfisketur i Sulitelmaområdet. Min
son Nils står vid postlådan och vinkar när vi ger oss av.
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Han ska snart fylla tre, är redan fiskebiten och hade gärna följt med i pappas ryggsäck men nu får han tårögd
nöja sig med sista ordet.
– Kom ihåg vad du lovade pappa, tre fina rödingar
vill jag ha.
Vandringen söderut från Staloluokta är en ren njutning tack vare blomsterprakten längs den lättgångna
Padjelantaleden, och av bara farten klarar vi de 260
höjdmetrarna från Staddajokkstugorna till vår tältplats
vid Staddajaure med flaggan i topp.
Från tältöppningen har vi fantastisk utsikt mot Sulitelmas svenska stortopp. Efter en snabb men stadig frukost skyndar vi ned till vattnet för att pröva fiskelyckan
men efter någon timmes fruktlöst kastande ger vi upp
och övergår till plan 2, vilket innebär några kilometers
vandring till Sårjåsjaure.
Den sjön visar sig från sin bästa sida men inte vad
fisket anbelangar för vi ser inte ett liv i det kristallklara
vattnet från Ålmåijeknas snötäckta glaciär. Sårjåsstugan ligger extremt naturskönt på klippkanten där sjöns
vatten störtar sig ned i Sårjåsjokka på sin äventyrliga
resa via Stalojokka, Virihaure, Vastenjaure, Vuojatätno,
Akkajaure, Stora Lulevatten och vidare med Luleälven
ned till Bottenviken.
Från stugan följer vi nationalparksgränsen på Sårjåsjaures södra strand, till norska gränsen. Knappt två mil
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f Sårjåsjaure är en av pärlorna i vår fjällvärld.
l Linné var den förste att beskriva purpurbräckan.
g Ibland blir ripkullarna överraskade och flyr oöverlagt.

härifrån, i norska Sulitjelma, har det funnits en gruva
där man från 1887 till 1991 bröt koppar i det som var
Norges största fyndighet. På sluttningen mot Sårjåsjaure trivs allehanda rara växter i den kalkrika miljön och
mitt i härligheten äter vi lunch.
Det är skönt att dra av sig gummistövlarna och vi
unnar oss även en tupplur innan vi vandrar vidare, förbi
gränsfjället Hammaren och ned till sjön Statak. Även
här lyser rödingen med sin frånvaro men vi misströstar
inte, vet ju att nyckfullare fisk finns inte.
Nästa dag börjar med kraftig vind som försvårar fisket
och då beslutar vi att ta en närgången titt på Sulitelmamassivet och dess glaciärområde. På kartan ser vi att det
är sju kilometer fågelvägen till Sveriges största glaciär,
Stuorrajekna, men för oss som inte är alpinister innebär
det ytterligare en halv mils vandring.
Efter den branta stigningen från Staddajaure vandrar
vi söderut genom Miettjevagge på drygt tusen meters
höjd och det visar sig bli en av många höjdpunkter i
mitt omväxlande fjälliv; konstigt nog kan tyckas eftersom utsikten inte är märkvärdig på något sätt. Charmen
finns i stället på den extremt sterila dalbottnen där man
mesta tiden vandrar på ett nästan plant golv av skifferliknande sten, och har man som vi inte alltför tunga
ryggsäckar är det ett stort nöje att plocka upp och skärskåda alla konstiga och vackra stenar som blicken hela
tiden fastnar på.
Efter en välförtjänt lunch i Miettjevagge ger vi oss i
kast med nedstigningen till Stuorrajeknas glaciärtunga.
Det visar sig vara en enkel match och resten av dagen
blir som en enda jubelföreställning.
Stuorrajekna är till ytan landets största glaciär med
sina tretton kvadratkilometer, grannen Salajekna är
nästan dubbelt så stor men merparten av isen finns på
norska sidan. Salajekna är mer känd tack vare sin spektakulära glaciärport och det brukar ofta vara möjligt
även för amatörer att vada in i den isgrotta som bildats
närmast porten, men det är förstås inte att rekommendera för den som har anlag för klaustrofobi.
Jan, Jerry och jag njuter av miljön vid Stuorrajekna
men den kvicksandsliknande jäsleran närmast glacärtungan inger respekt och vi avstår från regelrätt glaciärvandring, i synnerhet som vi saknar säkerhetsut-
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rustning. I stället beslutar vi att bestiga någon mindre,
centralt belägen topp med utsikt över hela härligheten.
Valet faller på Labba som är 1 208 meter hög och lagom
brant för oss amatörklättrare.
Vi har precis fått upp flåset när ett dimmoln nästan
omärkligt glider in från Atlantsidan och snabbt sveper
in oss i ett gråvitt töcken. Av solen syns bara en svag
ring och luften blir plötsligt kylig men värst av allt är att
utsikten blivit lika med noll.
Vi slår oss ned på en sten och tittar på varandra: ska vi
vända om och gå ned i dalen igen eller ska vi chansa på
att dimmolnet försvinner?
Egentligen är valet enkelt för vi har inget att förlora:
så länge marken sluttar uppåt är vi på väg mot toppen
och nu lockar den gäckande utsikten mer än någonsin.
Mina tankar går till en tur i norska Rostadalen då molnet var så kompakt att vi gick med armbågs lucka och
pratade hela tiden för att hålla kontakten, men så illa är
det inte nu.
När vi sedan stannar upp för att hämta andan och
blickar västerut vågar vi knappt tro våra ögon: solen är
på väg att segra och Suliskongen reser sig majestätiskt
upp ur molnet. Ord känns överflödiga och vi sitter tysta
en lång stund, Jan sugandes på sin pipa.
Labbas topplatå är liten och när vi sakta vandrar ett

hundratal meter mot söder växer ett helt annat landskap
fram, drygt 600 meter under våra fötter.
Den nästan 25 kilometer långa sjön Pieskehaure får
kontinuerlig påspädning av glaciärvatten genom Lairojokkå och Lappajåkkå som i sina mynningar dessutom
bygger på sitt gemensamma deltalandskap, ett av Sveriges mäktigaste sandur.
Pieskehaure är källsjö till Piteälven, en av Sveriges
fyra nationalälvar, och Sulitelmaområdet är skyddat genom Natura 2000. Dessutom jobbar Naturvårdsverket
för att området ska införlivas i Padjelanta nationalpark.
År 1996 fick Laponia status av världsarv och här
ingår Sulitelmamassivet tillsammans med nationalparkerna Stora Sjöfallet, Sarek, Padjelanta och Muddus,
naturreservaten Sjaunja och Stubba samt Rapadalens
delta och Tjuoltadalen.
Så här lyder den gemensamma värdegrunden för
detta vårt nordligaste världsarv:
”Lapplands världsarv, Laponia, är en helhet i vilken
det viktiga förhållandet mellan människan och hennes omgivning betonas. Denna helhet är ett omistligt
arv som ska överlämnas till kommande generationer.
Den samiska kulturen fortlever och rennäringen brukar landskapet samtidigt som nya samiska näringar
bedrivs i samklang med de natur- och kulturvärden
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som legat till grund för världsarvsutnämningen.
Kulturlandskapet, nationalparkerna och naturreservaten värnas och vårdas på ett sådant sätt att deras värden består, att de är ett föredöme inom natur- och kulturmiljövård och en tillgång för utvecklingen i berörda
kommuner. Besökarnas upplevelser förstärks genom
lämpliga informations- och andra insatser.”
Stora Sjöfallets nationalpark som bildades 1909 offrades på välfärdens altare. Den konstgjorda sjön Akkajaure, regleringsmagasinet som uppstod då Suorvadammen var klar 1970, är det största ingreppet i svensk
natur någonsin. Bland de oersättliga naturvärden som
skövlades fanns ett av Europas ståtligaste vattenfall
och flera mindre sjöar, samt inte minst gamla samiska
boplatser och värdefullt renbetesland.
Hur någon i dag kan föreslå nya vattenkraftsutbyggnader som starkt påverkar känsliga delar av världsarvet Laponia övergår mitt förstånd. Den enda rimliga
förklaring jag kan komma på ger mig samtidigt tröst:
det handlar förmodligen om en taktisk manöver för att
försöka få igenom andra krav, framför allt en vägutbyggnad och satsning på laxfiskeodling i norska Tysfjord kommun.
Bakom vattenkraftsprojektet står MuskenSenter AS,
ett norskt bolag som bildades 1976 med syftet att främja näringslivet i den lilla lulesamiska avfolkningsbyn
Musken längst inne i Hellemofjorden. På senare år har
MuskenSenter i Jokkmokk etablerat bolaget Laponia
Center AB som ”ska driva en gränsöverskridande samisk näringsutveckling och skapa ett differentierat, aktivt, utvecklat samhällsliv för att stärka samisk identitet
och kultur”.
Dessa i och för sig lovvärda planer anses förutsätta
att det byggs väg till Musken, antingen en stickväg från
E6 för drygt 120 miljoner kronor eller genom att E6an
dras runt fjorden och förbi Musken till en beräknad
kostnad av 6,3 miljarder kronor!
Om detta är realistiskt eller ej vill jag inte spekulera i men klart är att alla planer på laxfiskeodling och i
synnerhet vattenkraftsutbyggnad kommer att mötas av
kompakt motstånd från miljörörelsen.
Sommaren Jan, Jerry och jag botaniserar i Sulitelmaområdet pågår fortfarande brytning av koppar på norska
sidan, i byn Sulitjelma 15 kilometer från gränsen. Hur
detta påverkar miljön bekymrar oss inte och förresten
bör man inte kasta sten i glashus. Vi åkte nämligen helikopter till Staloluokta (visserligen i ordinarie tur) och
bilen i Kvikkjokk når vi på en kvart med chartrat flyg
från Staddajaure.
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Sakta men säkert omformar glaciärerna vårt landskap.

Sveriges största glaciär, Stuorrajekna, var förr betydligt större och täckte detta unika deltaland.
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f Suliskongen reser sig i all sin prakt och molnen retirerar mot Atlanten.
l Rökpaus med kontemplation vid Stuorrajeknas glaciärtunga.
h Planerna på att reglera Pieskehaure känns hur orealistiska som helst – Laponia måste skonas från fler utbyggnader!
i Jerry har kommit på en bra (åtminstone säker!) metod för att utforska vattendjupet i Stuorrajeknas glaciärport.

117

Fjällflyget tog oss snabbt och bekvämt från Staddajaure till bebodda trakter. Om Sulitelma införlivas med
Padjelanta nationalpark lär charterflyget begränsas – och utbyggnadsplanerna skrotas.

Hur det gick med rödingfisket? Nja, inget vidare men
jag höll förstås mitt löfte till Nils. Köpte tre granna
rödingar i Rimjokks semesterby söder om Jokkmokk
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och gossen undrade aldrig över att fisken smakade rökt.
Glad var han över att pappa kommit hem och snart är
det hans tur att utforska vår fantastiska fjällvärld.

Det ska börjas i tid
Redan som tvååring fick Nils följa med till fjällen.
Varmt nedpackad i pulkan kisade gossen mot vårvintersolen i Vassivagge – omedveten om de fjädermoln
som dansande över samernas heliga fjäll Vuoitasrita förebådar hårt väder – och omedveten om den varg som
korsade vårt spår.
Nästa höst återvänder vi till samma trakt, närmare
bestämt till Kärkevagge som är en av fjällvärldens pärlor. Det är början av september och vi följer en grupp
entusiaster i Kalix fotoklubb som är ute efter att fånga
höstfärgerna vid Torneträsk. För mig och Ulla-Greta är
det tänkt som ett skönt avbrott i vardagen men det visar
sig även bli en smakstart på vår gemensamma fjällhistoria med Nils.
Gossen ska snart fylla fyra och har en nära relation
till naturen. Redan innan han kunde gå fick han bekanta
sig med blåbärstuvorna vid den osynliga tomtgränsen
g Bamses dunderhonung i all ära men fjällkvanne är
bättre för magen.
i Det handlar om att ha kul och uppleva äventyret…
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och tillsammans har vi inventerat de flesta abborrtjärnarna inom två mils radie. Även här i fjällen handlar
det om att ha kul och att uppleva äventyret, samtidigt
som vi inandas den klara höstluften.
Stugan i Björkliden är mysig och utvilade sätter vi oss
i bussen för en kort transport till Låktatjåkka station. Eller rättare sagt till en hållplats vid den nybrutna Norgevägen. Efter ett par kilometer med sugande motlut där
stigen korsar järnvägen är vi äntligen uppe på plan mark.
Med lätta men bestämda steg tar Nils täten före UllaGreta och mig medan övriga gruppen försvinner bakom nästa ås. Vi vill utan stress kunna vandra i gossens
takt som innebär att både gasa och bromsa.
Kärkevagge som betyder Stendalen har fått sitt namn
av de jättestora stenblock som inlandsisen lämnat efter
sig i dalbottnen. Längre upp i sluttningen slingrar sig
stigen fram över mjuka gräsängar med strålande utsikt
över nejden och gossen trivs som fisken i vattnet.
Med trägeväret skjutklart i armvecket spanar han
noggrant av landskapet, det gäller att vara beredd om
järven finns i grannskapet. Det gör den antagligen och
flera år senare följer vi rendråparen i spåren just här,
men det är en annan historia.
Denna vackra septemberdag är som klippt och skuren för att vandra i Kärkevagge. Nils är uppenbarligen
i sitt rätta element och så fort vi passerar en liten bäck
smakar han på friheten med kupad hand. Höstfärgerna
har inte hunnit så långt som vi hoppats men här och där
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h Rent vatten måste man ha och i fjällen tar man för sig.
k Ripriset sätter färg på stenriket Kärkevagge.
k Det är vilsamt att ha en nära relation till naturen.
g Kärt barn har många namn. Sjön med Sveriges
klaraste vatten heter Trollsjön, Rissajaure och
Kärkevaggepaddajaure.

får ripriset oss att falla i beundran. Nils fascineras ännu
mer av fjällkvannen, den värdefulla medicinalväxten
som samerna brukade äta inlagd i renmjölk.
Längst inne i den sex kilometer långa dalen finns
Trollsjön. Eller Rissajaure eller Kärkevaggepaddajaure
som den också heter – kärt barn har många namn! Sjön
lär vara Sveriges klaraste och renaste med ett siktdjup
på 36 meter, förmodligen ännu mer om sjön vore djupare än så.
Det ursprungliga nordsamiska namnet är Rissájávri
vilket lär betyda ”Sjön som glimmar som eld”. Ved
finns här inte men en liten eld gör vi upp i spritköket
för gossen ska naturligtvis inte behöva svälta. Vatten
tar vi från Trollsjön som är steril vilket förklarar det
extrema siktdjupet.
Platsen är även känd för stenarna med inbäddade
gnistrande granater men nu får det vara nog, det är hög
tid att vända tillbaka mot E10 där bussen väntar.
Far och mor hade kalkylerat med att bära gossen stora
delar av dagen men ack så vi bedrog oss. Fotoklubbaren
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V

Visst finns det energi kvar på hemvägen också men
morsan får bära bössan.

Birger Nyström, kanslichef och Kalix kommuns starke
man under många år, är mäkta imponerad av järvjägaren
som pratande och sjungande vandrat till Trollsjön helt på
egen hand utan att gnälla en endaste sekund. På hemvägen får han dock bitvis rida på pappas axlar för det gäller
ju att spara krutet till kommande fjälläventyr.

N

ästa sommar bjuder på en fiskeresa som inte är det
minsta strapatsrik men ändock minnesvärd. Inte i
första hand på grund av själva fisket och naturen utan
mer på det mänskliga planet. Jag och Nils får nämligen
sällskap av hans morfar Evert och min morbror Tore till
en jokk som mynnar ut i Lainioälven.
Med motorbåt på släpet anländer vi till byn Lainio
och Tystnaden, för att därifrån med handkraft färja oss
över älven till östra sidan och sedan fortsätta bilfärden
till Sangijoki. Här får Nils och morfar många fina abborrar som det tar tid att rensa i myggmolnet innan vi
övernattar i kojan.
Även hemresan blir spännande, tack vare ett antal
grodor som Nils fångat och som spänstigt hoppar omkring i bilen och ger Tore många gråa hår. Största värdet av denna tur är att Nils och morfar, som är svårt
angripen av reumatism, får uppleva glädjen av att fiska
tillsammans över generationsgränserna och att vara
nära varandra i Lapplands storslagna natur.
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id det här laget har Nils lärt sig cykla riktigt bra
och det gör att vi kan genomföra den efterlängtade
turen till Aktse. Med var sin tvåhjuling bakpå bilen ger
vi oss i väg; mor, far och gossen som blivit stor. Efter
några timmars uppehåll på Älvnäset i Vuollerim där vi
får suverän guidning på den mycket sevärda stenåldersboplatsen fortsätter vi mot nordväst.
Redan första natten är spännande, tycker Nils, för
den tillbringas vid Sitoälven i vår för detta speciella
tillfälle madrassförsedda herrgårdsvagn. Mysigt javisst
– men med sömnen blir det förstås si och så. Morgonen
är gråmulen med regnstänk men efter frukosten tar Nils
ivrigt täten över bron och längs den milslånga cykelvägen mot Aktse.
Vägen tar slut vid Laitaures sydostända och därifrån
är det en dryg halvmil till gården. Eftersom stigen till
största delen går i granskogsland och vi längtar efter
storslagna vyer har vi beställt båtskjuts, och snart glider
vi fram på Laitaure med Lennart Länta som kapten och
styrman.
Med Lennarts farbror Wille Länta har jag tidigare
åkt på denna sagolikt grönskimrande deltasjö, som via
Rapaälven ständigt fylls på med slamfyllt glaciärvatten
för att sakta men säkert förändras. Trots diset och de
låga molnen dras våra blickar mot Tjakkeli, Nammatj
och Skierfe som tillsammans brukar kallas Porten till
Sarek. Om lyckan och vädret står oss bi ska vi i morgon bestiga något av dessa tre spektakulära berg, det

bestämde vi i demokratisk ordning i Volvon vid Sitoälvsbron.
Men först ska vi stiga i land, vandra den knappa
kilometern upp till Aktsegårdarna och installera oss i
Naturskyddsföreningens stuga. Den delar vi med en
tvåbarnsfamilj som tydligen är från Stockholmstrakten
och som flugit sista biten med helikopter.
Resten av dagen går i regnets tecken så några längre
utflykter i de vackra omgivningarna blir det inte, men
Nils är förstås ute så mycket han kan. Plötsligt kommer han med andan i halsen och berättar att han hittat
en fågelunge vid stugväggen, den bara ligger där med
trötta ögon.
Lennart Länta har berättat att sommaren hittills varit
mycket kall och regnig och att myggbristen medfört att
många fågelungar strukit med av hunger. Det ödet väntar förmodligen även denna stackare men Nils har inte
gett upp hoppet och vi hjälper honom att bädda varmt i
en röd liten plastlåda för glass.
Tack vare Nils får vi nu god kontakt med Stockholmsfamiljen. Mannen som jag klassat som potentat
visar sig vara riksordförande i Naturskyddsföreningen
och medan barnen flockas kring fågelungen i plastlådan
blir Ulla-Greta och jag bjudna på rödvin och mögelost.
Nästa morgon är Nils snabbt på benen för att kolla
vädret. Jojomen, molnen har glesnat och ibland vågar
solen titta fram. Idealiskt alltså för en dagstur och den
bestämde vi i går kväll ska gå till Nammatj. Klockan
nio kör Lennart sin morgontur till Sarekgränsen och i
god tid står vi på bryggan och väntar tillsammans med
en handfull andra förväntansfulla turister.
För den som närmar sig Nammatj från Aktsehållet
verkar det omöjligt att bestiga detta berg utan klättervana
f Precis så här ska cykelvägar vara och inte riskerar
man att bli påkörd heller.
h Högt vatten spelar ingen roll för så fort molnen lättar i
Porten till Sarek ska vi bestiga klumpen i mitten.
k Sluta fota och kom nu, farsan, bättre väder än så här
kan vi inte få.
g Ta av dig jackan, morsan, så svettas du mindre.
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Utsikten från Nammatj är svår att beskriva i ord – men låt säga att den är bedövande vacker.
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Toppröset har tyvärr förlorat sitt renhorn – på grund av en klåfingrig och tanklös turist.
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h”Vi gå över daggstänkta berg fallera…”
f Vädrets makter fick sin tribut, trots att Nils och de
andra barnen försökte liva upp fågelungen.
g Sigurd Länta var storviltjägare liksom många av
hans förfäder i Aktse. Här ser vi Sigurd på Rapaselet.
Foto: Svante Lundgren

och hjälpmedel, och mot bättre vetande börjar jag faktiskt
tvivla själv. När vi klivit ur båten höjer sig stupet drygt
trehundra meter över våra huvuden och för att vandra
vidare måste vi delvis klättra över en rasbrant av ansenliga dimensioner. Ulla-Greta skakar på huvudet åt eländet
men Nils klättrar och knatar på – han har redan sett ut
bästa vägen på pappas karta.
Själv påminner jag mig förra gången jag vandrade
här. Hur jag förvånades över Nammatj olika ansikten –
kontrasten mellan sydbranten och den mjukt sluttande
Rapadalssidan som förmodligen varit inlandsisens stötsida. Inom några mils radie, vid Kvikkjokk och Sitojaure, har jag passerat två liknande bergklumpar med
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samma namn men ingen väcker känslor som denna.
Med Nils som farthållare och tätman är det en tämligen enkel match att runda Nammatj men några hundra
meter från toppen gör vi halt. Det känns i magen att
det är lunchdags och det jublas när mamma kungör att
pannkaka med socker och hjortronsylt står på menyn.
Normalt skulle det bli protester när jag föreslår att jag
ensam springer upp till toppen, men gossen köper argumentet att pannkakor smakar bäst varma.
Från toppen är utsikten magnifik – det är faktiskt
inte höjdrädslan som gör att jag kippar efter andan.
Kärt barn har många namn och det gäller inte minst
Nammatj som enligt olika källor betyder ”namnlös”,
”ensamstående” och ”berget i botten av dalen”.
När jag fotograferat och tittat mig mätt åt alla håll
återvänder jag upprymd till det dukade bordet, i handen bär jag ett praktfullt renhorn som prytt toppröset.
Senare inser jag hur korkad jag varit: man tar inte med
sig renhorn från en plats som denna. I närheten finns
flera kända samiska offerplatser där man offrade ben
och horn från ren, dessutom anses Nammatj ha varit
hemvist för den siste stalon. Enligt samisk mytologi var

Stalo en elak jätte som tog samer till fånga, men som
i de flesta sagor drog förstås människan längsta strået.
Nils är åter i täten när vi vandrar ned mot Rapadalsstigen och nu sjunger vi tillsammans Vi gå över daggstänkta berg fallera. Björklövens dagg- och regndroppar har för länge sedan förintats av sol och vind men i
stället blir våra kläder våta av svett. Jag är ökänd tidsoptimist medan Ulla-Greta är realist och nu påminner
hon oss om att det bara återstår en halvtimme till Lennarts avgångstid, ”och missar vi den måste vi övernatta
här i vilda Sarek utan tält”.
Så illa är det nu inte men väl ”hemma” i Aktse blir
det sorg för en stund. Den stackars fågelungen har

nämligen dött under dagen trots väderförbättringen
och jag åtar mig att lägga den i björkskogen bortom
slåtterängen. Medan jag utför detta förtroendeuppdrag
påminner jag mig en skön bild jag sett i en gammal
bok, ett fotografi där Sigurd Länta varsamt håller en
fjällgåsunge i sina kupade händer.
Sigurd som fortfarande bor här i Aktse har varit jägare med storvilt som specialitet. Förutom massor av älgar
lär han ha skjutit närmare 150 individer av de fyra stora
rovdjuren: mer än 60 järvar, 38 björnar, 25 lodjur och
ett tiotal vargar. Rikskändis blev han efter en jakttur på
40-talet då han lyckades skjuta fyra vargar och en järv.
Fjällhemmanet Aktse lär förresten ha fått sitt namn
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från ”niostenen” Aktsekallio (Aktse är samiska och betyder nio), ett i klyftor splittrat jättestenblock på åsen
en kilometer norr om gårdarna. Samer hade sina höstoch vårvisten vid Aktse åtminstone sedan mitten av
1700-talet och 1829 anlades själva nybygget.
Enligt den muntliga traditionen ska nio björnar vid
olika tillfällen ha dödats vid Aktsekallio som lär ha varit både björnide och samisk offerplats. Den siste eller åtminstone mest kände nåjden i trakten hette Pavva
Länta och var Sigurds farfars farfar.
När vi nu packar ihop våra sovsäckar med mera och
förbereder vår avfärd från Aktse hör vi kraftigt motorbuller. En helikopter landar mellan vår och Sigurds stuga och ur kliver en grånad man med en väska i handen.
När han går in i Sigurds stuga förstår jag vem det är,
och jag kan förstås inte motstå frestelsen att hälsa på
den legendariske storviltjägaren.
Sigurd sitter till synes förnöjd på sin kökssoffa medan Willes hustru Reet kokar kaffe. Det visar sig att Sigurd varit inlagd på vårdcentralen i Jokkmokk en tid
men att han nu äntligen fått komma hem.
För vår del återstår bara att ta farväl och återvända
till ekorrhjulet vid kusten. Från cykelsadeln ser jag Nils
vända sig om och vinka till sina tre mäktiga Aktsefjäll
som ett efter ett sjunker ned bakom grantopparna.

V

id det här laget bedömer mor och far att gossen är
mogen för nya utmaningar. Uppenbarligen fick han
blodad tand i Porten till Sarek och nog grämde det honom

128

att han åt pannkaka medan jag besteg Nammatj. Hur som
helst är han eld och lågor när vi planerar för nästa fjälltur.
– Det där fjället kan vi väl bestiga, tycker sexåringen
och pekar på Pålnotjåkkå. På kartan ser det ut som ett
lagom beskedligt fjäll på 1 098 meter och med mycket
strategiskt läge, mindre än en mil från sägenomspunna
Akkamassivet och inom bekvämt avstånd från fiskevatten där vi kalkylerar med röding.
Sagt och gjort, vi tar turistbåten från Ritsem och Nils
passar på att kikarspana mot Pålnotjåkkå som växer
och blir allt mer lockande ju närmare vi kommer.
– Men kolla, en örn, utbrister pojken och pekar ivrigt mot toppen. Jo minsann och nu ser vi med blotta
ögat att det faktiskt är två örnar som glider fram i vida
cirklar för att sedan försvinna mot Vaisaluokta till. Det
är där vi ska kliva av båten och turen kunde knappast
börja bättre än så här.
Till att börja med följer vi stigen mot Änonjalme och
redan efter ett par kilometer är vi framme vid samelägret i Vaisaluokta. Det är lagom för en rast och då
passar vi på att titta in i den relativt nybyggda kyrkkåtan som ersatt Vaisaluoktas första kyrkkåta från 1947.
Efter att bland annat ha beundrat den stilfulla ljuskronan som är tillverkad och skänkt av samen Nils
Tomas Partapuoli från Soppero axlar vi ryggsäckarna
igen. Våran Nils tar täten och viker in på en annan stig
som leder västerut mot Kutjaure.
Det går stadigt uppför och hela tiden hör vi en fors
på höger sida. När bruset övergår till ett dån kan varken

f Kyrkkåtan i Vaisaluokta är
väl värd ett besök. En annan
och betydligt äldre Nils ligger
bakom den vackra ljuskronan.
h Månntro om det står någon
öring i gropen där?
g Nils vet hur ett metspö ska
hanteras och nu blir det
rödingpremiär.

Nils eller jag hålla oss utan hänger snabbt av oss säckarna och går fram till jokken. Det är Svaltjajåkkå som
störtar sig utför klipporna i ett tjusigt vattenfall och vad
fisket beträffar inser även Nils att vi måste bida vår tid.
Jokken kommer från höglandet dit vi är på väg och så
fort landet planar ut söker vi oss en tältplats. Främsta kriteriet är att tältet ska stå så nära jokken som möjligt och nu

är det bråttom; Nils är hungrig men framför allt gruvligt
fiskesugen och det är förstås två sidor av samma mynt.
Hemma i Kalixtrakten har Nils fått smak på bäckmetet sedan han lyckats fånga några öringar, dessa
muskulösa och rödprickiga kraftpaket med sammetslent skinn, och här går han snabbt till handling. Struntar i mössan och myggen, agnar fyrametersspöt med en
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h Pilen visar vägen. Samerna offrade till båggumman
Juksakka för att få skickliga bågskyttar och jägare.
f Blomsterprakt i Gorgos marker.
i Fjället suger och en macka med nyponsoppa sitter
alltid bra.
k Det är spännande med snö mitt i sommaren och här
borde det också finnas vatten.
g Yttertältet är perfekt att laga mat och äta i – särskilt
om det blåser och regnar.
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pigg Överkalixmask och låter den förföriskt glida ut i
forsnacken. Precis när strömmen sträcker linan kommer hugget:
– Pappa, en fin öring, ropar han och svingar fisken
mot land där jag står. På nästan exakt samma sätt drar
han upp sju-åtta till innan han småspringande balanserar iland på stenarna.
– Är maten klar, undrar han och kastar nonchalant
metspöt på marken.
Inte riktigt men snart och han sätter sig närmast stekpannan där fiskarna trängs på lit de parade, fräsande i smöret.
– Men, vad konstiga dom ser ut!
Först nu inser pojken att det är rödingar han fått; sitt
livs första och även om dom är små är det givetvis en
milstolpe i hans unga fiskarliv. Minst lika intensivt har
han längtat efter att få tälta i fjällen och för att vi garanterat ska hålla värmen även om temperaturen skulle
krypa under nollstrecket har vi investerat i nya sovsäckar.
När allt är stilla och klart för natten berättar jag småviskande att jag ska gå en bit uppför jokken för att kolla
om här finns större fisk. Tystnaden som följer säger mer
än ord vad pojken tycker men jag kan inte låta bli att
genomföra min plan.
Alltså går jag en kilometer och en till och en till, innan
jag inser det dumma i företaget. Rådimman på vattnet
brukar vara ett dåligt tecken och mycket riktigt syns inga
vak, inte ens på sjön Kuossjajaure, så jag återvänder till
lägret. Allra sista biten smygande men när jag försiktigt
drar upp blixtlåset i tältet visar det sig att Nils är klarvaken och att han bara slumrat en liten stund.
– Fick du nån, undrar han och jag skäms då jag hör
besvikelsen i hans röst.
Men snart sover vi gott alla tre och vaknar först vid
tiotiden. Halvsittande med varsin ostmacka och kartan
så alla ser drar vi upp planerna för dagens äventyrligheter. Medan nyponsoppan småputtrar på stormköket där
ute hjälps vi åt med att sammanfatta våra förväntningar
i följande kväde:
Fjällramsan
Tältet och säcken ska va´ med
kikarn till att se
kameran till att knäppa
det ska bli roligt att få klättra.
Ryggsäcken är tung att bära
pappa till sin ära
pilen visar vägen
mamma följer den så trägen.
Här är finare än i många parker
i natt står tältet i Gorgos marker
här finner vi lämmel och renhorn
nu närmar vi oss Pålnos topptorn!!!

Lämlar har vi sett dagen innan och när Nils inspekterar
området närmast tältet finner han resterna av en renkalv. Vi förmodar att den är dödad av ett rovdjur och
tankarna går förstås till örnarna vi såg från båten; ingen
tvekan om att vi befinner oss i Gorgos marker även om
de exemplar vi såg förmodligen var havsörn.
Till saken hör att kungsörnungen Gorgo i Nils Holgerssons underbara resa räddades av fjällgåsen Akka då
den var nära att dö av hunger, och Akka kommer vi att
stifta närmare bekantskap med i dag. Som vuxen räddades Gorgo från sin fångenskap på Skansen, av Nils
som sedan fick rida på örnens rygg ända hit upp till
Lappland.
Det är en underbar dag då vi börjar vandringen upp
till Pålnos topptorn. Renhorn finns i riklig mängd eftersom Sirkas sameby har rengärda här, och fjällsmörblommor färgar sluttningen guldgul som ett rapsfält.
Pilbågen som Ulla-Greta haft fastspänd på sin säck
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h I fjällen påminns man ständigt om hur liten man är...
f …men också hur skönt livet kan vara.
g Tänk om man kunde flyga! Inget annat fjäll i Sverige
har lika stor höjdskillnad från topp till fot som Akka.

har Nils lagt beslag på och steg för steg följer vi pilen
han skjuter. Ibland går det i sicksack men huvudsakligen uppför och snart reser sig Akka över horisonten.
Vid det här laget har pilen fört oss upp på drygt tusen
meters höjd och vinden har ökat, så pass mycket att vi
söker skydd bakom en sten när det är dags att fika.
Efter att ha jagat en pigg fjällämmel med pilbågen
och kameran börjar vi se oss om efter en tältplats med
mjukt underlag. Sådana vimlar det av men vi är kräsna
och vill gärna ha nära till vatten plus tjusig utsikt förstås.
Någon bäck finns knappast på den här höjden men
däremot en rejäl snöfläck och från den bör det komma
vatten. Det har Nils räknat ut och efter att ha plumsat
och åkt kana en stund i snön hittar han mycket riktigt
en tillräckligt stor rännil.
Utsikten från tältöppningen tillhör det grannaste man
kan finna. Eftersom det fortfarande blåser och solen
gömmer sig bakom molnen äter vi middagen i yttertältet, här blir det varmt och skönt tack vare stormköket.
Efter att ha rest även innertältet tar vi en kvällspromenad i närmaste omgivningarna. Det är oundvikligt
att blickarna hela tiden söker sig till andra sidan dalen
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som så fullständigt domineras av urtjusiga Akka med
sina toppar och glaciärer. Stortoppen når 2 016 meter
över havet och ned till Akkajaures vattenyta är höjdskillnaden närmare 1 600 meter.
Innan vi kryper in i tältet och trippelsäcken borstar vi
tänderna. Nils går en bit ned i sluttningen för att på nära
håll och i ensamhet få beskåda hur dimmolnen långsamt sveper in över Akka, efter att ha bäddat in Vuojatätno i bomull. Detta är ett sådant tillfälle när människan inser sin obetydlighet – en nyttig erfarenhet som
alla borde få ta del av.
Nästa morgon ligger vi och drar oss tills hungern gör
sig påmind. Kartan har vi studerat många gånger och ned
till båtbryggan i Änonjalme väljer vi att vandra stiglöst
hela vägen. Det innebär tre kilometer fågelvägen men
några fåglar är vi ju inte – därför blir det en och annan
omväg förbi stup, blockterräng, djungelsnår och bäckar.
”Oj, oj, hur ska det här gå? Nu blir väl Nils avskräckt
och en riktig fjällhatare för all framtid”, tänker jag i en
svårforcerad bäckravin och förbannar min dumhet att
inte leda styrkan ned till Kutjaurestigen.
Men ack vad jag underskattar vår son. Småsjungande och ibland i täten knatar han på, för att då och

då stanna upp och nyfiket undersöka något han upptäckt. Mest spännande tycker han det är med ett nästan
komplett fågeläggskal som jag inte kan begripa hur han
lyckats få syn på.
Ulla-Greta och jag svettas ymnigt så glasögonen immar igen, dessutom är vi ständigt påpassade av myggmolnet medan Nils tycks bli lämnad ifred. Gossens positiva och optimistiska syn på de drygt 650 höjdmetrar
vi ska avverka från tältplatsen smittar av sig och sista
biten till Änonjalme njuter vi åter av Akkas storhet.
När jag nu långt senare googlar på namnet Akka finner jag följande:
Ahkku (nordsamiska) eller áhkká (sydsamiska) är
den samiska gudinna som stod för det kloka och sköna i
världen. Detta förklarar varför namnet ofta används på
farmor, mormor och andra gamla och kloka gummor.
I den samiska mytologin hade kvinnorna särskilda gudinnor: akkorna Maderakka och hennes döttra Sarakka,
Juksakka och Uksakka.
Dessa akkor bodde under lavvun, kåtan, och Sarakka
var främst de havande kvinnornas gudinna. Efter förlossningen hölls gästabud till Sarakkas ära och då åt man
Sarakkagröt. Om det blivit en pojke lade man i gröten en
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liten pilbåge och pil som sedan hängdes upp på barnets
vagga, för att pojken skulle växa upp till en duktig jägare.
En annan akka, Sarakkas syster Juksakka, hade som
främsta uppgift att förvandla flicka till pojke i moderlivet. Alla foster var flickor från början och samerna offrade därför flitigt till Juksakka som ofta avbildas med
en pilbåge i handen.
Gissa om jag blir förvånad när jag läser om akkornas och pilbågarnas roll i samernas mytologi! Glad och
stolt blir jag förstås också – inte minst då vår pilbågepojke utvecklats till en duktig och omdömesgill jägare.

S

itt första sommarlov fyller pojken med nya äventyr
i skog och mark; hemma i Kalix, hos mormor och
morfar i Överkalix och på fjället förstås. Under vinterhalvåret har vi drömt oss dit med kartornas hjälp och
när högsommaren kommit är det bara att packa säckarna och ge oss av.
Pålnotjåkkå med trippelsäck, röding och en lagom
portion klättring var ett lyckat koncept som vi nu ska
bygga vidare på; i år har valet fallit på Saltoluoktas
sköna omgivningar.
Från bryggan i Kebnats tar vi turistbåten M/S Langas
över sjön med samma namn och första biten från fjällstationen följer vi Kungsleden. Det börjar regna när vi
efter en kilometer tar in på stigen som går västerut mot
rödingsjön Pietsaure men det gör ingenting, sjuåringen
knatar på full av entusiasm.
Stigen följer nordsluttningen av lågfjället Tjäpurisvaratj och efter fyra kilometer och en höjdskillnad på
drygt 350 meter slår vi upp tältet i sadeln mot Lulep
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Kierkau, fjället som stupar rakt ned i Langas. Nästa
morgon skiner solen och vi njuter av utsikten som är
spektakulär åt alla håll.
Nils är förstås sugen på att fiska och träningskastar
med spinnspöt medan Ulla-Greta och jag gör i ordning
frukosten, därefter vandrar vi ned till Pietsaure och jokken Autsutjjåkkå där det ska finnas röding. Efter minst
en halvtimme utan hugg ledsnar vi på fisket och tittar
på de vackra omgivningarna i stället.
Namnet Pietsaure betyder Tallsjön och här har samerna haft visten i förmodligen tusentals år. Under stenåldern gick barrskogsgränsen ett par hundra meter högre och i området finns många gamla lämningar efter
människor, till exempel härdar och fångstgropsystem.
Vid sjön finns också en mäktig sandslätt som skapats
av isälvar och som är hundra meter djup till berggrunden, det högsta uppmätta jorddjupet i Norrland.
Ulla-Greta har varit förutseende nog att ta med vattenfärger och även Nils sysselsätter sig en stund med
akvarellmåleri. Någon röding till middan får vi inte och
nu börjar det bli dags att återvända till tältet, men vi
väljer inte lättaste alternativet som vore Saltoluoktastigen utan snarare tvärtom.
Först kommer vi till en idyllisk fjällbjörkskog som
för tankarna till bröderna Lejonhjärtas körsbärsdal och
därifrån söker vi oss upp mot Lulep Kierkaus spännande västbrant. Nils är entusiastisk för han har länge
drömt om att få klättra i lagom häftiga fjäll, och så
länge jag minns har jag haft en liknande längtan.
Hemma i Överkalix fanns flera branta berg i närområdet; mest spännande var Landiberget och dit fick

f Långt där nere är turiststationen i Saltoluokta och
därifrån bjuds vi på ljuva toner.
h Fiskefeber är ett gissel och kasttränar gör man så fort
tillfälle bjuds.
h Då fisket sviker kan tiden och vattnet användas för
exempelvis akvarellmålning.
g Idyllen vid Tallsjön har uppenbara likheter med
Körsbärsdalen.
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vi fara varje försommar på skolutflykt. Berget stupar
brant mot öster och där brukade rovfåglar ha sina bon.
En solig sommardag kom jag och kompisen Jan-Erik
på den mindre kloka iden att klättra uppför detta stup.
Halvvägs till toppen fick Jan-Erik panik och ropade efter sin pappa men ingen såg eller hörde oss.
Som tur var kunde jag hålla mig någorlunda lugn och
till slut lyckades jag övertala honom att ta min hand
så jag kunde dra upp honom på säkrare mark. Samma
sommar räddade han mig från en säker drunkningsdöd
i Ängesån så nu var vi kvitt, det var vår enkla och jordnära filosofi.
Efter detta drama har det alltid pirrat lite extra i magen på mig i brant terräng. Eftersom jag är obotlig optimist (inte bara när det gäller tiden) ger jag mig alltför
lättvindigt upp i branta partier och det får jag givetvis
sota för.
Så var det exempelvis i Sarek då Jan och jag skulle
bestiga Pielatjåkkå ”på en kafferast”. Plötsligt stod

f Puuh – men det är bara början och i morgon väntar
nya prövningar (i bakgrunden Tjäpurisvaratj).
i Att rösa toppar tillhör livets glädjeämnen. Längst inne
i Pietsaures dalgång ser vi pyramiden Slugga, i bakgrunden Sareks vilda toppar.
m Den galna rentjuren är nära att springa över oss
innan den fortsätter mot den mystiska gubben.
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vi där på ett brant snöfält med massor av fjärilar i
magen och enda alternativet var att sparka oss fotsteg
i den hårdpackade snön och fortsätta uppåt, uppåt…
Här i sydvästbranten på Lulep Kierkau finns ingen
snö men i övrigt tycks historien upprepa sig. För varje
steg blir det allt brantare och som ett brev på posten finns
fjärilarna där i magen – ovanför våra huvuden reser sig
bergväggen svart och hotfull trots att den är solbelyst
och det fortfarande finns lite växtlighet att gripa tag i.
Att vända om känns inte som ett realistiskt alternativ för då måste vi titta nedåt, alltså segar vi oss sakta
uppåt. Nils och jag är allt annat än kaxiga nu men hjälpen finns betydligt närmare än vi kunnat ana: mamma
Ulla-Greta!
Med lugnande och uppmuntrande ord organiserar
hon vår fortsatta klättring så att Nils går först med
mamma och pappa i bredd under sig, beredda att fånga
upp sonen om han skulle störta. Så dramatiskt blir det
nu inte och snart har vi avverkat det brantaste partiet
och kan pusta ut.
Efter några Mariekex och vatten fungerar hjärnorna
igen och vid tältet rekapitulerar vi skrattande dagens
vedermödor. Plötsligt hör vi spelmansmusik – det är förstås den årliga spelmansveckan som dragit i gång på turiststationen i Saltoluokta. Trots att sydostvinden mojnar
mot kvällen hörs musiken hur tydligt som helst men vi
känner oss inte störda av de sprittande tonerna, tvärtom.
Nästa morgon är vi redo för nya och ännu häftigare

äventyr. Nu ska vi ända upp på toppen av det 1 139
meter höga Lulep Kierkau, åtminstone ska vi göra ett
seriöst försök.
Men först får Nils tillåtelse att värma upp med en
mindre topp. Alltsedan vi slog upp tältet har han känt
stark lust att bygga ett röse på Tjäpurisvaratj, att bli
förstebestigare av den 798 meter höga toppen, och dit
upp är det bara att följa den behagligt sluttande åsryggen från tältet.
Sagt och gjort, medan Ulla-Greta och jag fyller
ryggsäcken med mat och reservkläder för Kierkauturen
ger sig Nils iväg och snart ser vi hans rygg försvinna
bakom åskrönet. En stund senare är jag en aning orolig
och väljer att följa efter men väl uppe på Tjäpurisvaratj topp måste jag le för mig själv. Då Nils insett att
han inte är förstebestigaren har han snabbt byggt på det
gamla röset och bygger nu ett nytt.
Rätt som det är hör vi fotsteg och då vi vänder oss
om ser vi en man närma sig från Saltohållet med flåsande andhämtning. Han hämtar sig snabbt och berättar
att han tillhör ett välkänt folkmusikband som spelar på
festivalen.
– Vi kommer direkt från en spelning i Tyskland och
jag kunde inte motstå frestelsen att vandra hit upp. Det
är en sån skön kontrast mot miljön och livet i storstäderna, säger han euforiskt.
Efter att jag med spelmannens kamera tagit några
bilder av honom med Sarekfjällen som bakgrund tar vi
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h Nästa möte är desto trevligare. Familjen
Henriksson kommer liksom vi från Kalix älvdal.
f Ingen prestationsångest här inte och det är
skönt med en vilopaus ibland.

farväl. Nils bygger färdigt sitt röse och sedan studerar
vi kartan ur detta perspektiv för att försöka finna lämpligaste vägen upp på Kierkau. Det ska visserligen finnas stig men i så pass stenig terräng kan den vara svår
att följa, i synnerhet om den är dåligt rösad.
Vid det här laget är Ulla-Greta färdig med packningen och vi ger oss i väg direkt. Vi följer stigen uppför en
brant men lättgången ravin till tusenmetersnivån, sedan
väljer vi vår egen färdväg. Det visar sig bli en oförglömlig dag med starka upplevelser.
Först kommer en rentjur i full fart emot oss, för att
sedan väja i sista sekunden och försvinna lika snabbt.
Halvt chockade spekulerar vi över renens märkliga beteende. Det troliga är väl att den var angripen av insekter men det blåser en del på denna höjd och den kan
förstås ha varit förföljd av ett rovdjur.
Eller kan det vara så att renen har bråttom till den
gubbe vars profil så tydligt framträder rakt i söder? Det
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är fjället Sjäksjo som Ulla-Greta och Nils målade av
nere vid Pietsaure och som från det perspektivet har en
mer neutral profil än härifrån.
När vi nu vandrar vidare hör vi plötsligt röster och
framför oss bland klipporna dyker några välkända ansikten upp. Det är blomsterhandlarfamiljen Henriksson
från Kalix som vandrat över dammen i Suorva och är
på väg mot Saltoluokta – vilken skön tillfällighet att
mötas så här mitt uppe på fjället! I efterhand känns det
också fullt naturligt att ett av barnen Henriksson (Danjel) så småningom blir omskriven världsomseglare i åttametersbåten Sally Blue.
Det känns alltid bra och upplyftande att höra sitt eget
modersmål, i vårt och Henrikssons fall en sentida variant av Överkalixmålet, men nu är det dags att vandra
vidare. Till Lulep Kierkaus toppröse är det bara en dryg
kilometer och dit går det snabbt då Nils är sugen på nya
rösbyggen. För ovanlighetens skull blir det bara några

h Med hjärtat i halsgropen ser vi Nils stenar försvinna
över kanten och ned i avgrunden.
g Kungsleden i all ära men ljuvligast är att vandra på
normala stigar eller om möjligt stiglöst.

enstaka stenar eftersom toppröset är beläget på ett stort
klippblock och nästan fullmatat.
I röset finns en spännande plåtlåda instucken och
i den en anteckningsbok som sysselsätter Nils en bra
stund. Efter att han illustrerat en kort berättelse om sin
fjällvandring och vi alla skrivit våra namn hamnar anteckningsboken i lådan igen.
Klippan med toppröset är nära stupet mot Langas
och dit går vi nu, eller rättare sagt närmar oss försiktigt
då stupet är minst sagt respektingivande. Ned till vattenytan är det cirka 750 höjdmeter och den som tittar
ner bör inte ha anlag för svindel. Det har inte Nils men
då han närmar sig kanten för att kasta sten tvingas mor
och far säga till på skarpen.
Tillbaks till lägret kommer vi välbehållna alla tre
och då vi är sugna på folkmusik beslutar vi att tillbringa sista natten vid fjällstationen. Även sista kilometern på Kungsleden går lätt men inte får vi samma
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ljuvliga känsla som på mer normala stigar eller när vi
vandrar stiglöst.
Hur som helst är det en ljuvlig kväll och vi slår upp

tältet med panoramautsikt över sjöfallslandet – om
Stora Sjöfallet fått leva skulle vi säkert begett oss dit
men nu får det räcka med upplevelser för denna gång.

Utsikten över sjöfallslandet skapar en längtan tillbaka trots att fallet tystnat för länge sedan.
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Fjelldronningen
Det var i fjällen vi mötte varandra, jag minns det än
som det vore igår…
Denna fjällsommar har goda förutsättningar att bli
utöver det vanliga. Sveriges, Norges och Finlands
statsöverhuvuden ska mötas vid Treriksröset för att inviga Nordkalottleden – den led vi nu vandrar.
Det regnar när Ulla-Greta, Nils och jag når kanten av
Tuoipal och tittar ned i Pältsadalen. Det är första gången Nils besöker vårt nordligaste hörn och förväntningarna är höga. Framför allt är det fisket som lockar och
trots regndiset är sikten tillräckligt god för att vi ska se
jokken – det är förstås där vi ska tillbringa kvällen.
Men först ska vi installera oss i Pältsastugan och sista
kilometern avverkas snabbt i nedförslutet. Tidigare har
här funnits två stugor, turistföreningens på kullen och
militärens i skogsbrynet längre ned i dalen, men nu får

vi till vår förvåning se att det blivit tre. Den nya turiststugan är betydligt större än den gamla och när jag känner
på den låsta dörren trillar poletterna ned: invigningen!
Vårt svenska kungapar ska förstås inviga nya stugan och sova här innan de vandrar till Treriksröset för
den stora ceremonin. Det sker om några veckor och då
måste stugan vara både fräsch och säker, fram till dess
måste vi Svenssons hålla till godo med gamla Pältsastugan.
Det har vi förstås ingenting emot för mysigare stuga
finns inte i hela fjällvärlden. Byggnaden är inpyrd med
minnen och förväntningar och nu får Nils insupa atmosfären för första gångnen. Det större rummet är visserligen låst men finns det hjärterum så finns det stjärterum…
I det cirka tio kvadratmeter stora rummet är vi till
en början fem personer, förutom oss Kalixbor även ett
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h Första gången man är i Pältsa känner man sig som en
kung.
i Fjelldronningen har vandrat fyra mil och det är bara
början. Efter att ha sovit skavfötters blev det kaffe på
sängen.
g Hoppas du är nöjd nu morsan, för nu vill jag fiska
röding. Slutet gott – allting gott.
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ungt par från Pajala, och när skaran framåt kvällen utökas med två norska fjällvandrare blir det fullt i de båda
våningssängarna.
Gudrun Övergård och 14-årige sonsonen Tom André
har kommit vandrande fyra mil från Rostadalen. Natten
innan sov de på norska sidan i en stengamme som Gudruns far en gång byggde vid Rostaälven. Jämförelsevis
är Pältsastugan som ett lyxhotell och de tar tacksamt
emot erbjudandet att få dela på en av överslafarna.
Ulla-Greta, Nils och jag åt risotto uppe på Tuoipal så
nu nöjer vi oss med te och mackor innan vi beger oss
till jokken, för nu ska det fiskas.
Snart står Nils spö i en båge mot vattnet. Inom hörhåll från det mäktiga Pältsafallet såg han ett litet intressant bakvatten nära stranden och nu svingar han följsamt upp den granna öringen. När farsan kompletterat
med en nästan lika stor röding beger vi oss nöjda upp
till stugan, det är en dag i morgon också.
Gudrun Övergård och Tom André har också varit ute
och prövat fiskelyckan men med sämre resultat. Vid det
här laget är jag mäkta imponerad av Gudrun och kan
inte låta bli att fråga om hennes ålder. Oj, 72 år!
– Är det inte jobbigt för en pensionär att vandra så
långt och sova i en stengamme?
– O nej. Det er så herligt med friluftsliv, jeg elsker det.
Själv är jag priviligerad med egen säng denna
Pältsanatt och vaknar utvilad vid sjutiden. Så tyst jag
kan sätter jag på kaffepannan och snart fylls stugan
av ljuva dofter. Ulla-Greta lyckas ta sig upp ur sängen
utan att väcka Nils och i överslafen gnuggar Gudrun
sina sömniga ögon, medan hon viskande förklarar att

hon ligger kvar en stund för att inte väcka Tom André.
De ligger skavfötters och hon klarar galant att dricka
kaffetåren och äta ostmackan vi bjuder på, utan att
väcka pojken. Detta blir inledningen till varaktig vänskap men det vet förstås ingen av oss när vi tar farväl
efter att ha utväxlat adresser.
Vädret är perfekt för en dagstur och vi drar iväg
norrut längs jokken där jag aldrig fiskat förr. Utan att
ha sett ett liv i vattnet kommer vi till en mycket vacker
plats där jokken kniper ihop och bildar en strid fors.
Nils vadar över jokken till några strategiskt belägna
klipphällar för där i bakvattnet lär rödingen stå.
Den är uppenbarligen på hugget och när han dragit upp
ett par matfiskar vadar jag över jokken. Ulla-Greta fiskar
inte men beslutar sig för att komma över till vår sida, det är
dags att göra upp eld och äta halstrad fisk med potatismos.
Så fort hon kliver ned i vattnet upptäcker hon att
ena stöveln har ett rejält hål så vi beslutar att hon lånar
mina för vadet. Sagt och gjort – jag kastar över mina
stövlar och hon tar av sina för att göra likadant.
– Ett, två, tre...
I exakt rätt ögonblick kastar hon första stöveln men
i stället för att hamna på min sida av jokken flyger den
rakt upp i luften, för att sedan vända och med ett plask
dimpa ned i den strida och djupa jokken.
Jag förstår att det gäller sekunder, tar snabbt upp

kastspöt från marken och försöker kroka stöveln med
spinnaren men det är för sent: blubb, blubb, blubb…
och sedan är stöveln förvunnen i forsens virvlar.
Nu är goda råd dyra. Det är tre kilometer till Pältsastugan och därifrån fjorton kilometer till bryggan i
Koltaluokta. Utan stövlar och reservskor (kvarglömda i
bilen) lär det arta sig till en smärre mardröm.
Ulla-Greta springer nedströms i mina stövlar för att
försöka upptäcka och fånga sitt förgrymmade exemplar
men förgäves; hon ger upp och vadar sorgsen över till
vår sida. Under tiden börjar Nils fiska igen och den här
dagen står oss fiskelyckan verkligen bi.
– Stöveln, jag ser stöveln, utropar han samtidigt
som han drar upp sin kanske tjugonde röding för dagen
(nästan alla har han släppt tillbaka).
Först tror jag han ser i syne för en sådan allvarlig sak
skämtar man givetvis inte om. Men när jag böjer mig
fram över klipphällen och tittar ned ser jag den gröna
stöveln retfullt gunga fram och tillbaka nära bottnen.
Nu är det bråttom för ibland är stöveln nära att sugas
bort av den starka strömmen.
En nedfallen fjällbjörk blir vår räddning. Efter att ha
knackat bort de mest murkna delarna skrider vi snabbt
till verket, jag med ett krampaktigt grepp om den tyngre änden och Nils som styrman i den andra.
Liggande på mage på klippkanten försöker han styra
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in björkstammen i stöveln vilken gungar som sjögräs på
minst tre meters djup i det grönskimrande glaciärvattnet.
Någon lätt uppgift är det inte men plötsligt får han sitt
livs napp!
– Jag har den, ropar han triumferande och i perfekt
samspel svingar vi upp stöveln på land. Glädjen är stor
och lyckligast är förstås Ulla-Greta. Hon gör upp eld
och torkar stöveln medan Nils och jag fortsätter att dra
röding, utan tvekan är det här ett av våra mest lyckade
fiskafängen någonsin.
Väl tillbaka i Pältsastugan ligger ett meddelande och
väntar på oss. På ett blad rivet ur en anteckningsbok
har Gudrun Övergård ritat en liten blomsterbukett och i
dagsljuset från fönstret läser vi följande:
Hei Bo Johansson og fru + Nils!Hjertelig takk for trivelig bekäntskap her på Pältsastugan,
og takk også for kaffe på sengen m/smorgås.
På gjensyn en annan gang.
Beste hilsen fra Gudrun Övergård og Tom Andre.
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Nästa dag vandrar vi tillbaka till Koltaluokta men då det
är gott om tid tills turistbåten avgår mot Kilpisjärvi gör vi
en avstickare till Treriksröset. Runt den gula betongklumpen finns till vår förvåning en ramp av trä, den är färdigbyggd förutom angöringen från och till svenska sidan.
Aldrig förr har det varit så enkelt att runda röset och
efter att ha konstaterat att virket luktar gott påminner vi
oss att det snart ska bli invigning av Nordkalottleden,
med de tre statsöverhuvudena på plats här vid röset.
Som journalist och fjällfantast blir jag erbjuden att
bevaka det högtidliga evenemanget för min tidning
Norrbottens-Kuriren men tvingas tyvärr tacka nej.

N

ågra veckor senare dimper det ned ett brev i postlådan hemma i Kalix. Det är Gudrun som berättar
att hennes och Tom Andrés fjälltur var mycket lyckad,
åtta dagar blev det varav mesta tiden vid Store Rostavann (Råstojaure).
Tack vare Gudrun får jag också i detalj veta vad som
hände vid Treriksröset – så här skriver hon bland annat:

var nok flere enn meg som hadde en klump i halsen og
blanke ögon.
Så var det servering av villmarksmat på tretallerkenen….törket renkjött, laks, potetsalat, blåbarkake m m
og kaffe i krus som var laget spesielt for denne anledningen. Og alt var gratis, og både kruset og tallerkenen
fikk vi til odel og eie, så om dere noen gang kommer
inom her på Övergård må jeg vise dere dette. Tretallerkenen var förovrig laget her i Målselv, av blandt annat
min sönn Gunnar, far til Tom Andre, og noen til som
jobber i Statens Skoger. Tretallerkene er saget på skrått
over av store björker og er helt ”in natura” med never
rundt kanten. Så både koppen och tallerkenen vil jeg
gjemme som ett kjert minne om den turen, og hver gang
jeg drikker kaffe av kruset så er jeg i tankene der ved
Treriksröysa.
Det är förstås sällsynt givande att brevväxla med Gudrun som är duktig skribent med poetisk ådra. Några
dagar före den svenska EU-omröstningen kommer en
flammande stridsdikt från Övergård; det är Gudrun
som gör ett sista försök att få upp ögonen på oss vacklande svenskar:
Så här enkelt har det
aldrig varit att runda
röset och tacka för
det; snart kommer tre
statsöverhuvuden
för att inviga
Nordkalottleden
mellan Kautokeino
och Sulitjelma.

Du kan tro det var virkelig höytidelig og fint. Min bror
Jan og hans kone og jeg kjörte til Finnland cirka 10 mil
herfra, og vi startet fotturen ett par kilometer nedfor
tollstasjonen ved Silas, og gikk over fjellet etter stien til
Treriksröysa cirka 3–4 timers gange.
Da vi kom dit var det allerede kommet mange mennesker som jo ville vare med på åpningen av denne 800
kilometer (80 mil) lange fotturstien. Sa var det bare
å vente på kongeparene og den finske presidenten og
hans frue. Kong Karl Gustav hade jo vart på Pältsa og
foretatt den höytidelige åpningen av den nye hytten der,
så han ble litt forsinket til den appsatte tid, da han og
dronning Silvia hade gått over fjellet derfra.
Så var det fin korsang av Storfjord blandede kor,
samt de 3 lands fedrelandssanger + taler av de 3 lands
overhoder. Og til slutt var det tale av en sterkt beveget
svensk same, Per Gustav Idivuoma som representerte
de svenske samer. I sin tale sa han blandt annet: ”Her
ute i villmarken finns det ingen grenser for oss samer,
og vi föler att Norge er vårt andra fedreland”, så det

Så hör, svenske menn og kvinner
bruk ditt sunne vett.
Og stem så nei til EU
da stemmer du helt rett.
Nei, vend i tide folkens
det er ingen skam å snu.
La oss beholde fisk og sau og geit
og gamle Dagros ku.
De tror att hvis svenskene först sier:
jo, jomensann, jo
da vil vi neifolk til EU etter svenskene ape.
Men skulle svenskene likevel si nej, nej, nej
da hilser vi dem og sier hej, hej, hej!
Precis som norrmännen går sina egna vägar när det gäller EU fortsätter Gudrun att vandra sina kära stigar. På
en helsida i tidningen Nye Troms utvecklar hon sina
tankar i ett kåseri med rubriken Skogens og fjellets
stier. Kåseriet avslutas med en dikt som lyder så här:
Og når jeg vandrer på fjellets stier
eg sanker meg kvister av törkede vier
til kaffebål ved elven ved Moskavann.
Jo, friluftsliv er herlig, det beskrives ei kan.
Så nörer jeg opp en liten ild
og setter på kaffekjelen
mens fjellvinden stryker meg lun og mild.
Ja, jeg koser meg langt inn i sjelen.
Så sitter jeg der da på fjellet et sted
og synes jeg er kommet til himlen.
Jeg ser reiner som beiter i ro og fred
både oksen og kalven og simlen.
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Av sekken jeg tar opp mitt fjellkaffekrus
og drikker min kaffe derav.
Når jeg lytter til fjellbekkens sildrende brus
og ser på reiner som beiter på fjellgress og lav.
Og når jeg har drucket min kaffetår
jeg videre på stien til Stengammen går.
Og når jeg da endelig er kommet fre,
da föles det som om jeg er kommet hjem.

h Skönhet och närhet till naturen är kryddor i livet för
Gudrun och Ulla-Greta.
i Arne Övergård har skogen som huvudnäring. Tack
vare Målselva som flyter förbi knuten får han också
viktiga inkomster från laxfisketurismen.
g Gudrun är med all rätt stolt över sin utnämning till
Årets villmarking. Ingen kan vara mer välförtjänt och
tidningen Nordlys hedrade henne med ett stort porträtt.
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Gudrun bor i sköna Överbygd i Målselvs kommun. I
egen stuga på stamhemmanet Övergård, precis där älvarna Tamokelva, Rostaelva och Divielva strålar samman och bildar storlaxälven Målselva.
Fjällen och kustremsan i närheten var i hundratals
år sommarbetesland för Karesuandosamernas renar.
Nomadlivet är borta sedan länge och betesmarkerna
tenderar att krympa men Gudrun Övergård har många
positiva minnen från samernas närvaro, framför allt i
Tamokdalen och Rostadalen samt Dividalen som numera är nationalpark.
Vid ett tillfälle åkte Gudrun och vännen Inger Maria
Gamnes skidor från Övergård till Idivuoma i Sverige.
De hade tunga ryggsäckar på turen som var sjutton mil
och tog tre dagar.
”Jeg vil anbefale alle som er glad i naturen å gå på
tur, enten på ski eller til fots. Det er medisin både for
sinn og skinn”, försäkrar Gudrun i ett av sina innehållsrika och trevliga brev till oss i Kalix.

N

ågra år efter att vi träffades i Pältsastugan blir det så
äntligen av att besöka Gudrun. Övergård ligger femton mil norr om Narvik och med mig på resan är förutom
Ulla-Greta och Nils även hans kompis Fredrik.
Gudrun som är känd vida omkring för sin gästfrihet
ordnar galant de sängplatser som behövs och morgonen

därpå skjutsar vi pojkarna till vägändan i Rostadalen.
De ska vandra upp till kalfjället för att tälta och fiska i
älven några dagar.
Ulla-Greta och jag blir kvar hos Gudrun och hon gör
allt för att vi ska trivas. Det gör även sönerna Arne och
Gunnar med familjer. Arne har tagit över den välskötta
lantgården där skogen numera är huvudnäring och lax-

fisketurismen också ger värdefulla inkomster. Storebror
Gunnar är skogsarbetare åt Statens Skoger och naturbevakare i nära kontakt med kollegor på svenska sidan,
främst Bror Eriksson i Lainio.
Gudrun är 76 år och några mångmilaturer till stengammen och andra lockande mål lär det inte bli. Men hon
är fortfarande full av livslust och tar gärna promenader
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f Göran Claréus (t v) i samspråk med Gunnar Övergård. I sin ungdom vandrade Göran med Gunnars syster i
Gudruns tassemarker, vilket resulterade i boken Fjällvidd.
i Närheten till havet gör att växtligheten bitvis är tropisk vid Gudruns allra käraste stig.
g Författaren och Ulla-Greta vid Rostahyttene. Det var
här norsk militär frestades med en stor kittel röding, att
det saknades fiskekort är förstås preskriberat.

och skidturer, dessutom älskar hon att plocka bär.
En av våra härliga och givande dagar med Gudrun
ägnar vi åt en rundtur med bil vid kusten, med början i
Tamokdalen där hon växte upp med tio syskon på gården Fossmo. Fadern hette Johan Odin Leonhard Olsen
och hade rötterna i Pello i Tornedalen.
Johan jagade och fångade småvilt med snara i skogen och på fjället innan han som fjortonåring blev biten
av Ishavet. Han började 1896 som gast och slutade 1950
som sälfångstledare, för sina insatser belönades han med
kunglig medalj.
Även inlandsfisket var viktigt för att mätta familjen
i Tamokdalen och Gudrun minns att karlarna färdades med häst upp till Moskojaure och Leirvattnet. Där
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fanns den eftertraktade rödingen och vid Leirvasselva
byggde Johan sin stengamme år 1952. Nästa sommar
hoppas Gudrun än en gång få besöka den kära gammen, med hjälp av flyget som åtminstone delvis kan finansieras med hjortronplockning vid Store Rostavann.
Namnet Tamokdalen kommer från samiska ordet för
öring och en liten sådan blir det nästa dag när Gudrun guidar oss i Dividalen. Medan Ulla-Greta, Gudrun
och ett av hennes barnbarn gör upp kaffeelden fixar jag
öringen under en häftig fors i Dividalselva.
Häromåret utsågs Gudrun till Årets Villmarking på en
stor vildmarksmässa i Bardu. Hon vann omröstningen
överlägset i konkurrens med drygt trettio hurtiga norrmän. Inte undra på att de är så överlägsna oss svenskar
på skidor, och älskar friluftsliv i alla dess former!
Gudrun och hennes söner skämmer bort oss med riklig förplägnad; sista morgonen bjuder hon på våfflor med
grädde och egenhändigt plockade hjortron. Det sitter
skönt för i dag ska Ulla-Greta och jag vandra upp till pojkarna på kalfjället och då lär det behövas energitillskott.
Innan vi tar farväl berättar Gudrun om stigen som
ligger henne varmast om hjärtat.
– Min aller kjäreste sti er den som går opp fra Tverrelvmo og opp gjennom Store Rostadalen till fjellene og vidda.
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Tänk att i dag ska vi vandra Gudruns älsklingsstig, visserligen inte hela sträckan men ändå!
Ända från Tverrelvmo vandrade jag 1973 med några
kompisar, lusten att göra den turen fick jag efter att ha
läst Göran Claréus klassiska bok Fjällvidd. Precis när
vi svängde in i Rostadalen mötte vi en mopedist med
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flugspö och flätad korg därbak, ur korgen stack stjärten
upp från en jätteröding. Gissa hur det lät i bilen!
Den gången fick vi visserligen ingen jättefisk men
massor av röding i en mindre sjö. Närmare bestämt
69 stycken som kokade i Rostahyttans jättegryta blev
festmåltid för en pluton norska militärer. Nu hop-

pas jag att Nils och Fredrik haft samma fiskelycka.
Själv nöjer jag mig med att åter få vandra i den vackra dalgången. Första sex kilometrarna finns det numera
bilväg på södra sidan älven till en hängbro men sedan
återstår lika lång vandring på min och Gudruns favoritstig. Med så höga förväntningar är det lätt att bli besviken men det blir jag inte, det kan jag försäkra.
Även Ulla-Greta känner sig upprymd, av höjdskillnaden som är mer än 1 200 meter till högsta topparna
och av växtligheten som är minst lika yppig som i
Rapadalen. På flera ställen försvinner stigen och även
vandraren i dessa hav av ormbunkar och stormhatt,
främsta förklaringen är förstås att vi är nära havet.
Någon kilometer före Rostahyttan kommer vi fram
till en strid jokk med det pretentiösa namnet Trollelva
och banne mig om jag inte känner lukten av kadaver.
Det är förstås inbillning, en sorts betingad reflex då jag
påminner mig att det förra gången flöt omkring en död
ren där vi skulle vada jokken. Nu har man dessutom
dragit om stigen, spångat och byggt bro där jokken kastar sig ut i älven.
Apropå kasta sig ut så är det precis vad två örnar gör
från Isdalsfjella när jag ett par timmar senare vandrar i
ensamt majestät för att uppleva gamla minnen. Örnarna
passerar vattenfallet och seglar upp i dalen i riktning mot
den plats där jag 1973 hittade vildrensjägarens pilspets.
Dit är det bara några kilometer och längre än så behöver
man kanske inte gå för att finna Laestadiusvallmon, som
åtminstone förr hade en fristad på Isdalsfjella.
Pojkarnas tältplats finns som överenskommet där
Iselva mynnar ut i Rostaälven men pojkarna själva ser vi

j Det gäller att vara på hugget och det är Fredrik för
det mesta.
l Äta måste man och då vill Nils ha koll på
storöringgropen.
h Även då terrängen är lättgången som ett stuggolv kan
vägvalet vara svårt. Den som vandrar norrut här
hamnar i Isdalen där vildrensjägaren tappade sin pil.
i Vid busväder är det skönt att rasta i stengammen som
fjelldronningens far byggde och där hon själv brukade
övernatta. I plastpåsen i taket finns en gästbok där vi
hälsar till Gudrun och hennes efterkommande.
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inte röken av. Dom är förstås ute och fiskar men nog är vi
en aning oroliga Ulla-Greta och jag när vi går till Rostahyttan för att övernatta. Nästa morgon när vi återvänt
till sammanflödet hörs ljudliga snarkningar från tältet.
Sömndruckna men nöjda berättar dom om fisket,
bland annat har Nils fått en grann röding som ska bli
deras lunch. Vandrat har dom gjort större delen av natten, ända upp till Gudruns stengamme och tillbaka.
Fram till lägerelden kommer så en trevlig och pratsugen vandrare från Tromsö.
– Aha, ni mener fjelldronningen, säger gutten och lyser upp, märkbart imponerad då vi berättar att vi hälsat
på vår goda vän Gudrun Övergård.

N

är jag skriver detta har Gudrun varit död i flera
år. Men minnet lever och ingen kan undgå att

Här har fjelldronningen klätt sig till fest.
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känna ”duften” av hennes nykokta kaffe vid stengammen. Själv har jag besökt gammen vid flera tillfällen
och även tältat i närheten.
Första gången kom vi från Kåbmejaure på svenska
sidan och såg inte gammen förrän vi var så nära att vi
nästan trampade på taket – så väl smälter den in i den steniga miljön där Leirvassbäcken rinner in i Rostaälven.
När det var busväder lagade vi maten och åt i gammen. Vid några tillfällen vandrade hurtiga norrmän
förbi och alla visste dom vem fjelldronningen var.
När vi nästa gång kommer till gammen sätter vi
som vanligt på pannan men ställer förstås fram en extra kopp. Medan kaffeduften långsamt fyller alla vrår
av gammen tänker vi på Gudrun och den fjelldronning
hon alltid kommer att vara.

Sverige är toppen och bättre känns det ju längre norrut vi kommer; här på Pältsas spetsiga sydtopp.

På toppen av Sverige
Härmed döper jag området allra längst i norr till Gyllene Triangeln. Det tillhör vår fjällvärlds mest intressanta
men samtidigt mest underskattade områden.
Här finns sällsynta växter som Laestadiusvallmon
och fisket är i toppklass, även vid exotiska Treriksröset.
När vi besöker röset händer det ofta spännande saker –
så även denna gång.
Medan Ulla-Greta och jag tittar in i raststugan vid
finsksvenska sjön Kuohkimajärvi passar Nils på att
spinnfiska och meta lite grann. Plötsligt kommer elvaåringen rusande med andan i halsen:
– En jätteharr, pappa! Den kom glidande förbi och
sög i sig masken, så här stor var den, säger han och
visar med utbredda armar.
Vi springer till platsen där han stått och tillsammans
konstaterar vi att linan är avsliten, cirka en meter kor-

tare än normalt. Pojken visar än en gång hur stor fisken var och eftersom han inte brukar överdriva särskilt
mycket dristar jag mig till att fråga:
– Kan det ha varit en stor sik? Stor gädda ska det
också finnas i Goldajaure, men nog ser du skillnad på
harr och gädda, tillägger jag snabbt.
Precis när han tänker komma med en indignerad
kommentar hör vi ett våldsamt plaskande. Med gapande
munnar ser vi en jättefisk hoppa rakt upp ur vattnet med
linändan dinglande ur munnen! En harr är det utan tvekan, med sin imponerande ryggfena utspänd till bristningsgränsen och nylonlinan glittrande i eftermiddagssolen, förmodligen väger fisken åtminstone två–tre kilo.
– Vad säger du nu, farsan, var det en sik?!
Utan att säga något skakar jag pojkens hand i en
spontan ursäkt, tar spinnspöt och börjar kasta ihärdigt
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mot området där harren hoppade. Chansen att den ska
hugga är förstås minimal och efter att även ha försökt
med flugkast och skeddrag ger vi upp.
Tanken på att fisken simmar omkring med kroken
och linan är givetvis trist men hela händelsen var osannolik. Fina harrar samt en och annan gädda och flugsik
har vi fått i detta nordliga vattensystem men vem hade
kunnat tro att här skulle simma monsterfiskar – inte vi
i alla fall.
Snart sagt alla svenskar har hört talas om Treriksröset men bara ett fåtal besöker platsen, trots att den
är lättillgänglig och inbjuder till spännande aktiviteter.
Finnar, norrmän och andra nationaliteter ser man betydligt oftare här och det är förstås fullt naturligt med
tanke på närheten till bebyggelsen i Kilpisjärvi och
norska kusten.
De tre kommuner som möts vid röset är norska Storfjord, finska Enontekis och Kiruna vars tätort ligger 28
mil härifrån (fågelvägen bara hälften). Karesuando är
närmaste svenska tätort och på byns hemsida kan vi
läsa om bland annat Treriksröset som onekligen har en
intressant historia.
Första röset restes 1764 som ett ”tvåriksröse” mellan
Sverige och Norge (Finland var storfurstendöme till
1917). År 1897 byggde ryssar och norrmän ett röse för
att markera platsen där Norge, Ryssland och Sverige
möttes. Meningen var att bygga ett rejält röse med tre
så kallade hjärtestenar, en för varje lands vapen, men
då Sverige och Norge var i sönderfallande union kunde
man inte enas om gränskommissarie och det blev ett
enkelt stenröse i stället.
Ett år in på det nya århundradet (1901) var man eniga
om tagen men då cementen bara räckte till överdelen
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blev röset snabbt illa åtgånget av väder, vind och isgång. Nuvarande Treriksröset som uppfördes 1926 underhålls av Finland.
Röset är placerat längst österut i norska Goldajaure
som är en så kallad bifurkationssjö med avrinning till
Lyngenfjorden och Bottenviken. Fram till 1993 var det
svårt att nå betongklumpen torrskodd men då byggdes
trärampen – till glädje för både folk och regenter.
Tack vare att de tre länderna är med i Schengensamarbetet är det tillåtet att passera gränsen i terrängen och
att promenera runt röset. Vilket rimligtvis bör innebära
att man även får simma runt betongklumpen. Det var
precis vad Nils och hans kompis Fredrik gjorde, med
Bo-Göran och mig som imponerade åskådare.

V

i är som vanligt på vandringsfisketur när vi stannar till vid röset för att äta lunch. Från svenska
sidan ser vi plötsligt en man klä av sig på finska sidan
och med raska steg kliva ut på rampen. Han blir skymd
av röset men vi anar vad som är på gång och nyfiken
som jag är skyndar jag förstås dit.
Genom kamerasökaren ser jag ”nudisten” försiktigt
kolla vattentemperaturen med tån, för att sedan ta ett
djupt andetag och hoppa i. Efter några snabba simtag
dyker han upp igen, leende och frustande av välbehag.
Medan snabbmakaronerna småputtrar i stormköket
har Nils och Fredrik en improviserad konferens: ”Ska
vi – törs vi – jo för sjutton – vi hinner före maten!”
Men de nöjer sig inte med att kopiera nakenbadaren
utan vill förstås göra det på eget vis. Går ut till norska sidan, tar av allt utom kortkalsingarna, sätter sig på rampen
med fötterna i vattnet…och tittar tveksamt på varandra.
Solen skiner, vinden är svagt sydlig och vattnet in-

f Vacker harr,
javisst – men
betydligt större fiskar
simmar vid röset.
g Törs man?
im Jo, man är ju i
Finland för sjutton
gubbar.
m Mandomsprov?
Nä, det var en baggis
att simma genom
tre länder och vrida
klockan tillbaka.

bjudande blått – vad mer kan man begära undrar förstås
vi badkrukor på stranden.
– Vad väntar ni på? Hoppa i nu så börjar vi steka
prinskorven!
Det avgör saken men i stället för att hoppa glider
pojkarna försiktigt ned från rampen på finska sidan,
med fötterna först. Ett, två, tre…med ett språng kastar
dom sig framåt och sedan blir det en simtur som heter
duga.
Finland avverkas rekordsnabbt liksom Norge och
Sverige – på svenska sidan där man kliver upp efter
trerikesturen visar klockan 58 minuter mindre än på
finska sidan när man gled i!
Bo-Göran och jag avslöjar inte med en min att vi är
avundsjuka. Låter i stället pojkarna förstå att ansvarsfulla män håller krutet torrt, för att ha i reserv om det skulle
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behövas och det kommer det att göra – var så säkra!
Första kilometrarna från röset följer vi Nordkalottleden där kungen och Silvia vandrat före oss. Men i
motsatt riktning för vi ska upp på Tuoipal för att fiska
röding och det innebär en höjdskillnad på närmare 500
meter, en kämpig uppgift med full packning.
När vi lämnat leden och kämpat oss en bra bit uppför
den branta sluttningen tar vi rast. Inte jag förstås för plötsligt ser jag att ryggsäckens ena sidoficka är tom: T-spriten!
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Alltså återstår inget annat för syndaren än att vända om
och söka. Spritflaskans röda färg bör göra det enklare
och mycket riktigt – efter någon kilometer ser jag den
vid stigen. Tillbaks till kompisarna går det snabbt men
fortsättningen med full packning i den allt brantare terrängen blir tyngre, betydligt tyngre.
Tröttast är förstås jag och allt oftare begär jag rast.
När värsta branten är avverkad och marken planar ut
föreslår jag helt utpumpad att vi söker oss en tältplats.

j Man sover alltid gott längst i norr – oavsett om det är
blött eller ej.
f För snart 250 år sedan restes riksrösen på Kölen för
att markera gränsen mellan Sverige och Norge. Detta
röse nära Kåbmejaure är ett av hörnen i det författaren
kallar Gyllene Triangeln.
h Med fiskelyckan är det ibland si och så men humöret
är nästan alltid på topp. Fr v författaren, Nils, Fredrik
och Bo-Göran.

Den finns vid våra fötter i form av en grön och mjuk
plätt, som med tanke på den steniga omgivningen måste vara planterad av högre makter enbart för oss.
På morgonsidan visar det sig att vi tältar på rena
sumpmarken men sovit gott har vi gjort alla fyra och
det är förstås det viktiga.
Det relativt stora området från Treriksröset till Torneträsk och Karesuando brukar kallas Norra Triangeln.
Delen allra längst i norr föredrar jag att kalla Gyllene
Triangeln. Dock inte att förväxlas med den gyllene
triangel i Sydostasien som är beryktad för sin opium-

produktion, även om opium framställs ur växtsaft från
vallmo (jämför Laestadiusvallmon) och jag för det
mesta känner mig hög när jag vistas här.
Detta vårt favoritområde allra längst i norr har formen
av en närmast perfekt liksidig triangel. Med tre riksrösen
som spetsar: från söder röse 289, röse 292 och röse 1a
(Treriksröset). Två av triangelns sidor är riksgräns medan
den tredje i stort sett sammanfaller med Nordkalottleden.
Området är relativt lättillgängligt och lättvandrat
men man måste ha respekt även för sommarfjället vilket innefattar utrustning som klarar hårt väder. Följande händelse som inträffade vid Nordkalottleden är ett
avskräckande exempel men med lyckligt slut.
Ulla-Greta, Nils och jag var på vandring mellan
Pältsastugan och båtlänningen i Koltaluokta. Med Kilpisjärvi inom synhåll såg och hörde vi en finsk familj,
två vuxna med två barn i 4–6 årsåldern, som rastade
vid stigen. De verkade ovana vid fjällen och hade sådan
utrustning som lämpar sig för enkla campingturer nära
bebyggelse men inte här.
Vi pratade sinsemellan om saken och hoppades att
de var ute på en kort dagstur. Alltså vandrade vi vidare
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h Med båten Malla upprätthåller Kalle Mannela
trafiken på Kilpisjärvi och ibland ingår bastubad i
biljettpriset.
i Christina och Åsa uppskattar moderna stugor med
kungligt invigda madrasser.
m Nils håller koll på rödingvaken medan han gör i ordning spinnspöet. På kalfjället är det stormstyrka i byarna
men i skydd av snödrivan nästan lä.
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och glömde familjen; till veckan därpå när vi i morgontidningen hemma i Kalix läste en nyhetsartikel med
rubriken ”Familj nära frysa ihjäl”.
Vi insåg att det handlade om familjen vi sett och
som var var dåligt rustad för fjällen. De hade tydligen
fortsatt längs stigen och överraskats av dåligt väder på
höglandet Tuoipal. När helikopterburen räddningpersonal hittade familjen satt de hopslingrade och chockade i
tältet. Apatiska, blöta och frusna – något dygn till och de
hade frusit ihjäl.
Något blöta är även vi och våra sovsäckar efter natten på den bedrägliga sumpmarken på närmare tusen
meters höjd. Men utrustningen torkar snabbt och det
artar sig till en ny vacker dag här i Gyllene Triangeln.
Från Tuoipal vandrar vi ned mot Njärrejaure för att
sedan fiska oss ned efter jokken, tältar gör vi i skuggan
av Pältsa. Med fisket är det si och så – det blir inga
stora rödingar men däremot en del mindre som passar
perfekt i stekpannan.
Sista dagen startar vi tidigt mot Koltaluokta där ett
bastubad hägrar i skepparen Kalle Mannelas stuga.
Bara några kilometer från Pältsastugan passerar vi ett
litet enmanstält vid en bäck nära stigen. Ingen utrustning finns utanför på marken, det är ovanligt stilla på
platsen varför vi stannar till ett ögonblick.
Först funderar vi på att kika in i tältet men avstår,
kanske är det en vandringsfiskare som prövar sin lycka
i närheten eller varit ute sent och behöver få sova.
Även efter denna fjälltur kan vi läsa en trist tidningsnotis när vi kommit hem. Den handlar om en vandrare

som av stugvärden hittats död i sitt tält nära Pältsastugan, utan tvekan tältet vi reagerat på. Av notisen framgår
att mannen vandrat ensam trots att han hade diabetes.
Det blir förstås en obehaglig påminnelse om riskerna
med långa och krävande turer på egen hand, hur frestande
det än må vara att få njuta av tystnaden och ensamheten.
Till saken hör att min färdkamrat Bo-Göran har diabetes
och själv är jag numera ballongsprängd (som en anka –
trist namn på ett så livsbefrämjande ingrepp).

N

ästa gång vi beger oss till toppen av Sverige är vi en
kvintett med tjejer i majoritet. Ulla-Greta, Nils och
jag är veteraner vid det här laget medan vår dotter Åsa och
hennes kompis Christina fjällvandrar för första gången.
För att dom ska få en mjukstart har vi valt att bo i
stuga och det har förstås sina fördelar för oss alla, i form
av lättare packning och mjukare madrass. Inte minst det
sistnämnda tilltalar Åsa och Christina som redan efter
första natten förtjänar epitetet Prinsessorna på ärten.
Vi börjar med att besöka Treriksröset där vi äter
innan vi drar vidare mot norska stugan Goldahytta. Dit
är det knappt tre kilometer från röset och samma stig
vandrade kungaparet Harald och Sonja vid invigningen
av Nordkalottleden. I Goldahytta blir man förstås upplyst om detta och även utan att testa med ärtor lär alla
förstå vilken säng som är den kungliga.
Därför sover också prinsessorna sin skönhetssömn

utan störningsmoment denna första spännande fjällnatt. Dagen därpå vandrar vi västerut på norska sidan
där stigfinnarstenarna är prydligt märkta med TT som
betyder Troms Turlag.
Vi har ingen brådska och först på kvällskröken är vi
framme vid Gappohytta där Ulla-Greta och jag var för
en herrans massa år sedan. Den röda lilla stugan är tyvärr borta, nedbrunnen, och ersatt av två moderna (men
slätstrukna) stugor med stugvärd. Det är högsäsong och
halvrisig väderprognos så stugorna är i det närmaste
fullbelagda men det finns sängplatser även åt oss.
Nils och jag brukar föredra att tälta eftersom man då
kan komma och gå när man vill och framför allt: slå
upp tältet vid fina fiskevatten. Nu när vi solidariskt valt
stugboendet får vi göra det bästa möjliga av situationen.
Efter ett stadigt kvällsmål vill Nils ut och fiska och
det vill jag med. Stugvärden däremot, en trevlig tjej
som även ansvarar för Rostahyttan sexton kilometer
söderöver, avråder då det börjat blåsa rejält och regnmoln tornar upp sig i Isdalen. Hon föreslår att vi avvaktar till morgondagen och då fiskar i närbelägna Njärrejaure där hon själv fått röding, visserligen bara några
enstaka på ett par hekto men ändå.
Nils och jag går ut för att känna oss för, tittar på
kartan än en gång och som vanligt vet Nils vad han
vill: ”lite regn gör ingenting, vi går mot Isdalen och
söker rödinggropar i jokken”. Det är förstås jag som
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har ansvaret och därmed sista ordet men det är svårt att
motstå pojkens entusiasm så det blir bifall.
Tre–fyra kilometer enkel väg får vi räkna med och
vinden har ökat men vad gör det – det här är livet! Snart
kommer första regnstänken i motvinden och nu breder
skymningen ut sig i midnattssolens land. Men värmen
håller vi genom att promenera raskt och fantisera om
den ultimata rödinggropen.
När vi så hittar vår grop motsvarar den förväntningarna med råge: ett litet vattenfall har under seklernas
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gång urholkat den lösare berggrunden och skapat goda
förutsättningar för rödingen. Metodiskt monterar Nils
sitt spö och gör sig redo medan han spanar av gropen
– kanske står rödingen en bit längre ned i den steniga
strömkanten mot grundare vatten.
Det visar sig vara en korrekt bedömning och i rask
takt drar han upp flera fina matfiskar. Dom hugger uteslutande på en spinnare med röd sked, den han nyligen
fick som veckopremie sedan han redovisat en kilosharr
i NSDs fiskeliga. För min del blir det bara enstaka kast
eftersom största nöjet är att se pojken lycklig.
Det är uppehåll i regnet men vinden har ökat till
stormstyrka utan att vi märkt det. Mesta tiden står vi
nämligen i lä under den snödriva som solen inte mäktat
smälta på långa vägar ännu – frågan är om det hinns
med under den korta sommar som återstår.
Fyra rödingar borde räcka för att vi ska få äta oss
riktigt mätta i morgon men Nils kan förstås inte låta bli
att kasta en gång till, och en gång till, innan vi packar
ihop våra spön. Sedan rensar vi och mjuksaltar de sex
vackra fiskarna innan det är dags att tanka hårdbrödmackor med ost och prickig korv.
Vägen hem till Gappo känns märkligt kort med röding i ryggsäcken och stormvinden som skjuter på. Det
har hunnit bli över midnatt och vi vet att det bör vara
tyst i fjällstugorna senast klockan 22, därför viskar vi
och smyger sista biten fram till bron.
Själv tar jag mig in lyckligt och väl med gummistöv-

f Det är aldrig fel med stretching och meditation, i
synnerhet inte när hungern gör sig påhind.
l Pältsafallet blir man lätt förälskad i…
g…men skönheten kommer inifrån och i nya stugan
finns frissan nära till hands.

lar och ryggsäck i handen men för Nils blir det problem. Så fort han stängt ytterdörren efter sig snubblar
han på något i hallen och är nära att stupa raklång. När
ögonen vant sig vid mörkret ser vi en hund lyfta på huvudet och vifta på svansen, nu är gapskrattet nära men
vi lyckas kväva det i tid.
Ulla-Greta är förstås vaken och berättar viskande att
hon blivit allt oroligare, i takt med att stormens vinande
övergått i vargtjut. Men flickorna sover gott och nästa
dag blir det fest på kokt röding. Det visar sig räcka med
fyra, de två återstående föräras den trevliga stugvärden
som lyckligtvis bor i den andra hyttan och förmodligen
inte vet hur sen fisketuren blev.
Att vandra stigen ned mot Pältsa är som vanligt en
höjdare; Nils och jag som kunnat jämföra med Kinesiska muren kommer nog alltid att klassa denna vackra
promenadväg som nummer ett i världen. Även flickorna uppskattar förstås den luftiga och tjusiga omgivningen men när vi tar te- och kaffepaus vid Vaurakjokken halkar mungiporna hastigt ned.
– Va, ransonera brödet! Katastrof – hur kan ni göra
en sån miss?
Efter att ha tömt ryggsäckarna och inventerat maten
kan vi bara konstatera faktum: jag och Ulla-Greta har
gjort en kraftig felbedömning när vi inhandlade maten,
förmodligen beräknade vi behovet av hårt bröd efter tre
personer i stället för fem.
En katastrof kanske det inte är men nog är det trist
att ungdomarna inte ska få äta sig mätta, i synnerhet när
man förbrukar så mycket energi som i fjällen. En tröst i
bedrövelsen är att man lär av misstagen och hädanefter
kommer maten att vara högprioriterad när vi planerar
fjällturen.
Färsk fisk har vi alltid kunnat glädja oss åt i Gyllene Triangeln och Nils står förstås högt i kurs hos syrran och Christina. Det blir massor av röding och det
ståtliga fallet blir flickorna förälskade i. Ett annat stort
plus för Pältsa är den nya turiststugan som kungen och
Silvia invigde.
Stugan har ljusa trevliga sovrum och stort modernt
kök med två kokplatser. På väggen hänger kungaparets
porträtt och liksom i Goldahyttan försöker prinsessorna
utröna vilken säng som har mjukaste madrassen. Det
vi uppskattar mest denna gång är nog ändå bastun och

med lätta steg hämtar vi tvagvattnet i den förträffliga
kallkällan vid gamla turiststugan.
Det är med visst vemod vi lämnar Pältsa men samtidigt tror jag mig förstå att flickorna längtar efter civilisationens myller och bekvämligheter. När detta skrives
bor Åsa i Florida och Christina i Umeå; båda har man
och barn och vem vet – en vacker dag kanske de återvänder för att guida sina familjer på toppen av Sverige!

F

ör mig dröjer det massor av år från första Pältsaturen tills jag gör slag i saken och bestiger fjällets
spektakulära sydtopp. Förslaget kommer från Nils som
vill förena nytta med nöje.
Hans högstadieklass har fått i sommarlovsuppgift att
skapa ett herbarium och då är Pältsa närmast perfekt
med sin kalkrika berggrund. Området tillhör faktiskt de
botaniskt mer intressanta i Sverige.
Som vanligt börjar vi med att åka båt över Kilpisjärvi
med Kalle Mannela, den duktige skepparen som döpt
turistbåten till Malla efter det finska naturreservatet
norr om sjön.
Att stigen mot Pältsa går stadigt uppför första kilometrarna märker vi knappt för redan här finns det sköna
blomster att samla. Men det är ingenting mot vad som
väntar och redan andra dagen är vädret perfekt för en
bestigning. Det blir en fantastisk upplevelse som ingen
av oss kommer att glömma.
Redan innan vi vadar jokken passerar vi flera så kallade
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h Vad hittar vi väl här? Jo, gullbräcka och lappdraba.
k Papaver laestadianum – visst kan den rara blomman tyckas liten
och anspråkslös men den lyser onekligen upp sin växtplats.
g Det dröjde hundra år innan Laestadiusvallmon fick sin rätta
status. Denna svartvita bild tog Svante Lundgren år 1947.
g Se men inte röra – Papaver laestadianum är klassad som starkt
hotad på vår nationella rödlista. Med vallmon avbildad på omslaget
fick dock herbariet sin guldkant.

dryashedar där fjällsippan är karaktärsväxt (fjällsippans
latinska namn är dryas octopetala).
Pältsamassivet med omgivningar är hemvist för en rad
sällsynta växtarter; exempelvis alpdraba, fjällarnika och
fjälltrift. Mest känt ur botanisk synpunkt är ändå fjället
för sin egen vallmo. Blomman kallas ibland Pältsavallmo eftersom detta är enda kända fyndområdet i Sverige
men det vedertagna namnet är Laestadiusvallmo.
Denna rara blomma hade jag hört talas om genom
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mitt intresse för fjällen men mycket hade jag fått om
bakfoten, till exempel att prästen Lars Levi Laestadius
var den som upptäckte blomman på Pältsa.
Numera vet jag att det var Lars Levis brorson Carl
Petter Laestadius som 1859 gjorde detta fynd. Nästan
trettio år tidigare hade Lars Levi funnit sterila bladrosetter av sådana vallmoplantor någon mil längre norrut, på
norska fjället Paras inom synhåll från Pältsa, men ingen
av dem insåg att det var en egen variant de påträffat.

Först på 1930-talet fick blomman sin rätta status, tack
vare norske botanikern Rolf Nordhagen. Först beskrev han den som en underart av fjällvallmon och
sedan som en egen art. I sin botaniska artikel Bidrag
til fjellet Pältsas flora påpekade Nordhagen att äldsta
kända fyndet var Lars Levis från Paras, det latinska
namnet blev Papaver radicatum ssp. laestadianum.
En vanlig teori är att Pältsa, Paras och några andra
norska toppar i området varit nunataker – alltså stuckit

upp ur inlandsisen – och att det är därför Laestadiusvallmon överlevt som endemisk underart av fjällvallmon.
Här är det på sin plats att betona att jag själv inte alls
är någon expert på växter, som exempel kan jag bara
ett fåtal blomnamn. Men jag gillar att titta på och fotografera blommor, stenar och mycket annat vackert och
spännande i naturen så egentligen passar nog begreppet
lekman bäst i mitt fall.
Här vi nu befinner oss på sydostsluttningen av Sveriges
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f Utsikten från sydtoppen är magnifik åt alla håll och
det känns verkligen att man är på toppen av Sverige. Det
var på norska sockertoppen Paras (t h) som Lars Levi
Laestadius fanns sin vallmo; nästan trettio år senare hittade brorsonen Carl Petter samma blomma här på Pältsa.
g Även sidan mot Måskokaise är brant – klokt nog valde
författaren att vända under stupet vid en ensamvandring
för länge sedan.

nordligaste fjällmassiv är det en fröjd att vara. Pältsas
breda kamlika nordtopp är med sina 1442 meter något
högre än den spetsiga sydtoppen men det känns tvärtom
– nivåskillnaden mellan fjällets fot och topp är betydligt
större här vid sydtoppen.
Att klättra rakt upp vore förmodligen en lockande
utmaning för alpinister med lämplig utrustning men för
oss är det förstås otänkbart. I stället söker vi oss stegvis upp mot sadeln mellan topparna, det som på kartan
tycks vara enklaste vägen trots att det innebär en flera
kilometer lång omväg.
Men vilken omväg sedan! Långt där nere i dalen ser
vi Vaurakjokkens kvarglömda meanderslingor och Kinesiska muren, med de norska topparna i norr som effektfull kuliss. Scenen blir fullkomlig och komplett då
två örnar sveper ut från sadeln och efter några tunga
vingslag glidflyger mot Gappo till.
Vädret är soligt och till synes stabilt så vi ser ingen
anledning att jäkta. Vid en liten bäck med kristallklart
vatten slår vi oss ned och delar på matsäcken bestående
av mackor och kallrörd nyponsoppa. Runt omkring
oss finns bara sten, lös och fast skiffersten som gör underlaget platt som en pannkaka och inte ett grässtrå så
långt ögat kan se.
Laestadiusvallmon lär ska finnas på 1100-metersnivån men det verkar osannolikt med tanke på den till
synes sterila miljön. Tydligen måste vi söka längre ned
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i sluttningarna på båda sidor av sadeln men först ska vi
förstås bestiga sydtoppen. Redan efter ett par hundra
meter börjar sadeln luta brant uppför och bland stenarna växer en och annan blomma.
Här på den steniga och branta flytjordssluttningen
finns uppenbarligen förutsättningar för att tåliga växter
ska kunna klamra sig fast och överleva. Och plötsligt
ser vi den – Pältsas egen guldgula blomma!
Laestadiusvallmon är fridlyst men jag fotograferar
den ur olika vinklar; bilderna blir perfekt som herbarieomslag och redan nu har fjällturen och sommarlovet
fått guldkant.
Nu återstår bara en kilometer innan jag har förverkligat min gamla dröm att bestiga Pältsas sydtopp. Sista
biten till toppen går som en dans, inte för att det är
speciellt lättvandrat utan förmodligen av psykologiska
skäl. Hur som helst står vi plötsligt andlösa och bara
njuter av den magnifika utsikten som är mångmilavid
och kontrastrik. Tre mil söderut kastar Råstojaure sina
solkatter och i norr står Otertind vaktpost i det innersta
av Lyngenfjorden, allt medan Måskokaise effektfullt
skyddar Pältsas västra flank.
Sin vana trogen tar Nils itu med den urgamla ritualen att bygga röse men denna gång blir uppgiften både
enklare och svårare än vanligt. Enklare då han väljer
att bygga på befintliga rösen, svårare eftersom de mest
intressanta står obehagligt nära östra stupet där nivåskillnaden till dalbottnen är närmare 900 meter.
Mätta av alla intrycken tar vi oss snabbt via sadeln
ned i dalen mellan Pältsa och Måskokaise, för att sedan
med lätta steg vandra tillbaks till stugan.

V

ad vallmon beträffar har jag passat på att förbättra
mina teoretiska kunskaper medan jag skrivit denna bok. Till min glädje har jag upptäckt att det numera
finns ett åtgärdsprogram för att bevara den rara blomman på toppen av Sverige.
Det började med att Naturvårdsverket beviljade
länsstyrelsen i Norrbotten pengar för att inventera Laestadiusvallmon. Detta eftersom arten är klassad som
”starkt hotad” på den nationella rödlistan och ”sårbar”
på den globala.
Vid fältarbetet som genomfördes i augusti 2005
kunde man inte inventera Pältsas nord- och sydtopp på
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grund av dåligt väder. I stället koncentrerade man sig
på två områden nordväst därom som delvis ingår i Måskokaisemassivets svenska del.
Där fann man på tretton dellokaler sammanlagt 476
individer av vallmon, varav mer än hälften på den individrikaste lokalen. På den platsen noterades att var tionde
vallmoblomstängel var avbruten eller avbiten. Skogsharen pekas ut som ”bov” men betningen betraktas som en
naturlig störning som knappast hotar vallmoartens fortlevnad.
Laestadiusvallmon trivs bäst i högfjällens instabila
miljöer som rasbranter och flytjordsområden, men i
Norge förekommer den även på älvöar nedanför skogsgränsen. De fyndplatser som inventerades på Måskokaise ligger på 1 050–1 250 meters höjd över havet.
I angränsande norska områden i Troms fylke finns
elva kända lokaler (bland annat på Paras och Isdalsfjella), varav man på den största lokalen noterat cirka
tusen individer.
Naturvårdsverket i Sverige har upprättat ett nationellt
åtgärdsprogram för att bevara Laestadiusvallmon. Målet är att blomman år 2026 skall finnas kvar i Pältsaoch Måskokaiseområdet i samma omfattning som i dag.
Naturvårdsverket föreslår följande åtgärder:
Nuvarande förekomst av Laestadiusvallmon i Sverige
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inventeras för att ge kunskap om antalet dellokaler och individer, även norska förekomster bör inventeras (av norrmännen) för att ge kunskap om artens totala utbredning.
Femton provrutor läggs ut på Pältsa och Måskokaise
för långsiktiga studier av artens populationsbiologi,
samt åtta provrutor för att studera hur Laestadiusvallmon påverkas av manuella störningar. I provrutorna
registreras graden av bete och tramp från exempelvis
ren och hare.
Åtgärderna beräknas kosta 190 000 kronor för perioden 2010–2014. Vi som har hjärtat i norr betraktar
detta som väl satsade slantar och förhoppningsvis blir
lärdomarna till nytta även för andra sällsynta arter än
Laestadiusvallmon.

V

år egen så lyckade vallmotur avrundade vi med
några lättjefulla dygn i närheten av Pältsastugorna.
Än en gång lät vi oss imponeras av blomsterprakten vid
fallet och även nattetid var rödingen på alerten i jokken.
För Ulla-Gretas del blev detta troligen hennes sista
kompletta fjällvandring. Hennes reumatism blir knappast bättre med åren och det onda i fötterna kräver någorlunda jämnt underlag för att vara uthärdligt.
Det är förstås trist för oss alla men bättre final än
vallmoturen kan man knappast tänka sig.

Med kiruna i siktet
”Idiot!”
Lappen sitter på vindrutan med ett budskap så kristallklart att det träffar mitt i prick. Jag har tanklöst lämnat bilen framför kortautomaten på OKQ8 i Gällivare, i
vägen för andra bilister under den kvart vi provianterar.
Jag och Nils är på väg till Ritsem för att jaga fjällripa. En ny upplevelse för mig men Nils har varit på
lyckade ripjakter i Arjeplogsfjällen.
Då vi svänger in på Vägen Västerut är det stjärnklart
och norrskenet drar fräsande sitt fladdrande draperi
över horisonten. Vi sneglar på termometern och sedan
på varandra: minus 31 grader!
Morgonen därpå är det fem grader varmare i Ritsem
där vi övernattat på turiststationen. Vi vet av erfarenhet

att marssolen kan göra underverk, värma både ansiktet
och inombords, så vi packar ryggsäcken för en dagstur.
Från turiststationen skidar vi norrut längs fjällsidan
men redan efter 400 meter tvingas jag flåsande inse
faktum; konditionen räcker inte för att bära ryggsäcken
och hagelbössan i måttligt motlut. Därför känns det
skönt att få lämpa över säcken till Nils som har massor
av överskottsenergi.
En ljuvlig dag som denna finns inte utrymme för
negativa tankar. Solen har gått upp mellan Suorva och
Fjällripan har gett namn åt staden och berget. Kiruna är
en försvenskning av finskans kiiruna som lär ha sitt ursprung i nordsamiskans giron och lulesamiskans gierun.
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f Dalripor har grävt sina gropar och lämnat sina spår
men inga knarr eller skratt tipsar oss om var vi ska söka.
l Vad vore livet utan kaffepaus på en skyddad och solvarm plats…
g En skarp knall river sönder tystnaden och 70 meter
bort tumlar fågeln nedför sin klippa.
g Utan kikarsikte hade det snövita villebrådet haft
oddsen på sin sida.
m Snön gnistrar som miljoner diamanter och inte alltför
långt borta härskar Akka med sina toppar och glaciärer.

Sarek och snön gnistrar som miljoner diamanter i motljuset. På södra sidan kraftverksmagasinet härskar den
okrönta drottningen Akka, vars toppar och glaciärer vi
beundrade sommaren då Nils var sex år och på sin första tälttur med pilbågen redo.
Nu hänger skarpladdade gevär på våra ryggar och
här och där syns spåren efter dalripor som ätit knopp
och grävt sina gropar. Men inga fåglar lyfter och inga
knarr eller skratt skvallrar om var vi ska söka. Däremot
avslöjar dygnsgamla skoterspår att andra ”jägare” använt motorfordon för att snabbt försöka finna det eftertraktade villebrådet.
Själva fortsätter vi mot nordväst och snart måste vi
bestämma oss: antingen skida ned mot Akkajaure och
hoppas på dalripa i strandkanten – eller också ge oss
upp i branten efter fjällripan som söker föda på barblåsta fläckar.
Det blir branten efter en styrkande kaffetår och mackor vid en solvarm klippa. Vädret ser stabilt ut och det är
säkert 7–8 grader varmare än i morse. Vi fortsätter oförtrutet och då vi kommer till en hästskoliknande bergsformation svänger vi först 90 grader höger och sedan 90 till.
Hittills har vi inte sett en enda fågel men jaktivern
håller i sig och inbillningssjukan är det inget fel på. Så
fort vi ser något kritvitt med misstänkt form och storlek spanar jag med kikaren och Nils genom kikarsiktet.
Ännu en kvart går men så stelnar vi till och stannar,
samtidigt som på en given signal.
Ripan sitter på en liten klippa ett 70-tal meter bort.
Sakta drar jag mig bakåt någon meter medan Nils glider ned i snön och gör salongsgeväret skjutklart. Så
kommer den skarpa knallen som är efterlängtad och
extra njutbar denna gång.
Ripan tippar över klippkanten och rasar ned några
meter innan den blir liggande stendöd. Att efter fem
timmars jakt få hålla den varma snövita fågeln i sina
kupade händer ger oss båda en skön känsla som väl
närmast kan kallas jaktlycka.
Turen fortsätter i till synes idealisk ripterräng och
vi gör även en avstickare österut mot Sitasjaure till,
men utan resultat. Riporna lyser med sin frånvaro och
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i skymningen är vi tillbaka där vi började, vid Svenska
turistföreningens anläggning i Ritsem.

V

i är mycket nöjda med dagen som gav hundraprocentig utdelning både vad jakten och naturupplevelsen beträffar. Däremot tycker vi att det blivit väl
så mycket folk på turiststationen med bland annat en
grupp ivriga jägare från naturbruksgymnasiet i Kalix.
För oss är lugn och ro idealtillståndet på sommar- och
vinterfjället och det innefattar att få slippa ljuden från
skotrar, andra människor och deras gevär. Därför beslutar vi att flytta på oss och ringer till turistanläggningen
Camp Langas i Björkudden, på vinst och förlust.
– Jovisst, vi har lediga stugor och bastu har vi också.
Jag hämtar er vid vägen klockan tio i morgon, säger
Torbjörn Öberg och det visar sig fungera perfekt.
Efter att vi snabbt installerat oss i stugan Lyan i
Björkudden skjutsar oss Torbjörn de tre kilometrarna
upp till kalfjället med sin snöskoter. Närmare bestämt
till högplatån Ultevis i världsarvet Laponia.
Att vi även befinner oss i vargen Johns tassemarker
har vi ingen aning om men plötsligt får vi syn på spåret.
Det kraftfulla djuret har kommit nedför en sydsluttning
och rakt mot en brun fläck där marken planar ut. Från
sydost kommer ett annat mindre spår, en räv.
Den snöfria fläcken är nog ett kadaver, en riven ren
kanske, men väl framme ser vi att fantasin spelat oss ett
spratt. ”Kadavret” är en halvmeterhög kalblåst kulle och
eftersom de fyrfota rovdjuren tycks ha dragit samma
förhastade slutsats upplever vi att vi är i fint sällskap.
På tredje jaktdagen börjar jag så smått undra varför
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f Vargen och räven är ständigt på jakt
efter mat och ibland korsas deras spår.
Bilden togs innan John fick sin sändare
och försvann.
l Solens återkomst sammanfaller med
en annan av årets höjdpunkter
– vinterjakten på fjällripa.
h Den som lyckas fälla den
eftertraktade fågeln har som regel
förbrukat fler kalorier än bytet ger.
g Men ripbröst är en delikatess och tre
dalripor mättar den hungrigaste jägare.

jag släpar på hagelgeväret, HäLan med tjockt L som vi
säger på Överkalixmålet. Ingen av de ripor vi sett har
varit inom hagelhåll, däremot har Nils haft hundraprocentig utdelning med sin 22a.
Gårdagens enda byte på Ultevis innebar en rejäl nettoförlust av kalorier men visst finns här ripa. Det gäller
”bara” att komma i läge i den besvärliga terrängen och
att klara konkurrensen från effektivare jägare än vi.
I går kom jaktfalken svepande som en spöklik projektil genom Piesnesjåkkås ravin. Den dök upp som från
ingenstans för att sedan försvinna lika snabbt från arenan,
och även örnen tog en titt på oss från ovanligt nära håll.
Dagens huvudmål är en bäckravin med videöar och
fjällbjörk. Då jag bromsar in har Nils kikarspanat utan
resultat men plötsligt stelnar han till. Blicken är fokuserad bakom min rygg och han väser:
– Jag ser ögat på en ripa, ta HäLan!
Försiktigt vänder jag mig om, tar i samma rörelse
ned geväret från ryggen och osäkrar. Ripan ser jag först
då Nils pekar mot drivan ned mot bäcken: hela det snövita huvudet sticker upp ur snön men det enda som syns
är ögat och näbben. Fågeln saknar det svarta strecket
från ögonvrån och framåt, alltså är det en dalripa.
Avståndet är bara 15 meter men då skottet går lyfter

en fågel ur sin översnöade grop och kastar sig ned över
bäcken. Den faller i flykten och jag laddar instinktivt
om båda piporna. Först då Nils grattar förstår jag att
den första ripan ligger kvar i sin grop, den hann inte
ens blinka.
På andra sidan ravinen springer en tredje ripa och
Nils kastar sig ned på mage för att få stöd. Första kulan
bom, även andra och tredje. Pinsamt då avståndet är
högst 35 meter men Nils säger ingenting, sträcker bara
fram handen efter hagelgeväret och snart rullar ripan
stendöd ned mot bäcken.
Förklaringen till bomskotten får vi under rasten då
Nils provskjuter salongsgeväret. Skotten går flera decimeter till vänster, kikarsiktet måste ha fått sig en kraftig
törn i Torbjörns skoterkälke på väg upp från Björkudden.
Dit återstår det en dryg halvmil på skidor, första biten i en brant och stenig sluttning med slingriga fjällbjörkar. Men livet leker för vi har ju fått en trippel feta
dalripor och dagen är ännu inte slut.
Väl nere på isen inser vi att vattenkraftsutbyggnaden
har många negativa sidor för ortsbefolkningen. För oss
nöjesjägare kvittar det väl om vattnet flödar och tvingar oss att åka vid stranden med isbark under skidorna.
Men för samerna och nybyggarna handlar det om liv
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f Pärla är en skön och lydig jaktkamrat och ibland
sitter det bra med gemensam rast.
l Efter första dagens strapatser gör Wilma precis som
husse vill.
m Vart tog den vägen? En fräck liten gynnare har lyckats
krypa upp i författarens byxben. Men vi gillar läget och
inser att många arter gynnas av smågnagarexplosioner.
Foto: Nils Johansson

eller död på osäkra isar för att inte tala om förstörda
renbeten, intrånget och det oestetiska.
Även de sista kilometrarna till Björkudden blir spännande. Vi har sett övergivna sovgropar efter en stor flock
dalripor och plötsligt är en trio inom hagelhåll i strandkanten. Slarvigt nog har jag geväret oladdat och precis
då skottet går spatserar ripan retfullt in bakom en tuva.
Även Nils misslyckas med sin smygjakt bland furorna och nu börjar det skymma. Därför ökar vi farten
och snart syns ljusen från Björkudden.
Nils gör upp riporna medan jag steker äggen till pyttipannan. Kvällen avslutas med en mysig stund i den
vedeldade bastun. Här sitter historierna bra i eldskenet
och Torbjörn Öberg är en god berättare.
När Nils och jag berättar om spåren uppe på Ultevis
blir han ivrig:
– Det måste vara vargen som man spårat i Sjaunja.
Där har den rivit renar och nu har den säkert tagit sig
över hit till södra sidan Langas.
Som journalist på NSD i Kalix skriver jag sedan om
vargens vidare öden. Några kilometer från den plats där
vi såg spåren blir den sövd från helikopter och får en
radiosändare inopererad. Vi publicerar bilden där vargen vaknar upp och står på ostadiga ben.
Den blir en riktig kändis under namnet John men
så småningom tystnar sändaren och djuret försvinner
spårlöst, men det är en annan historia.
Tiden går fort i bastun och när glöden börjat falna,
fått en mörkrödare nyans, är också ölen slut. Efter att
ha svalkat oss bakom knuten i den stjärnklara kvällen
beger vi oss till Lyan där vi sover gott.
Drömmer gör jag förstås om nya spännande ripjakter
och från Ultevis tycker jag mig höra vargen yla.

N

är vi ett par år senare återkommer till Björkudden
är Nils kompisar Fredrik och Olle med liksom deras unghundar Wilma och Pärla.
För min personliga del är en viktig skillnad sedan
sist att jag fått ett av hjärtats kranskärl ballongvidgat,
med gott resultat. Ingreppet gjordes sommaren efter att
Nils och jag varit här i Björkudden och först då förstod
jag varför jag blivit så andfådd och haft svårt att hänga
med Nils i uppförsbackarna.
Nu går det betydligt lättare men lata som vi är tackar
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vi ja till Bill Öbergs erbjudande om skoterskjuts upp
på kalfjället. Första jaktdagen blir väl ingen succé vad
ripkontakter beträffar men det är ändå fantastiskt avkopplande att vistas i detta sköna landskap.
Det är också kul att se hundarnas iver när de söker
ut och försöker vara sina jaktkamrater till lags. Det är
ju deras första ripjakt och man kan absolut inte begära
några stordåd när det saknas rutin. Dessutom tar tassarna stryk på de isbelagda barfläckarna på kalfjället så
andra dagen får hundarna vila upp sig i stugan.
Då passar även jag på att stanna nere i Björkudden och
medan hundarna sover får jag några trevliga timmar hos
Hjalmar och Birgitta Öberg. De är gästvänliga och har
mycket spännande att berätta, mer om detta i nästa kapitel.
Bor gör vi i stugan Holken och vi frossar i varm korv,
så till den milda grad att jag faktiskt mår illa när jag nu
påminner mig detta. Dessutom gillar kompisarna att elda
och de ser till att kaminen är blodröd när vi kryper till kojs.
Här finns två våningssängar och hundarna sover med
sina hussar. Själv har jag överslaf väldigt nära det brutna innertaket och första natten sov jag dåligt, svettades
ymnigt och fick för första gången i mitt liv en släng av
klaustrofobi.
Det var mycket obehagligt och släppte först när jag
smög ut i den stjärnklara natten och svalkade mig. Värmen och det trånga utrymmet bidrog säkert till dessa ångestliknande symptom men viktigast var nog ändå det sjukhuspersonal förvarnat mig om, nämligen att det är vanligt
med ångest och depressioner efter ingrepp i hjärtat.
Andra natten sover vi alla bra och på morgonen har
vi bråttom att få komma upp på fjället igen. Olle och
Fredrik har fullt upp med sina ivriga unghundar medan
Nils och jag betar av ett annat område.
Höjderna är till stora delar kalblåsta och isiga och
där väljer vi att gå till fots; när dimbankar dessutom
sveper in de vita vidderna i ett töcken blir det svårjagat.
Några skottillfällen blir det men de större ripflockar
som lär finnas i trakten är svåra att komma åt. Kanske
är dessa flockar mer än vanligt på sin vakt eftersom de
blir brandskattade av naturens skickligaste ripjägare –
jaktfalken som Nils och jag såg härom året.
Härom dagen blev ett skotersällskap vittne till hur
denna världens största falk slog en ripa i ett moln av
snö och dun. Det var här i närheten och chansen finns
förstås att vi kan få uppleva något liknande.
Jaktfalken lever till stor del på fjällripa och ett häckande par kan under några månader slå ett par hundra
ripor för att mätta sig själva och sina ungar. Falken är
rödlistad i Sverige, bedöms alltså vara starkt hotad,
men forskning har visat att konkurrensen från människans jakt saknar betydelse för falkstammens storlek
vilket känns bra för oss.
Denna vinter är det också gott om möss vilket gynnar både jaktfalk och ripa. En näbbmus kommer spring-

ande på snön och försöker gömma sig i mitt byxben.
Nils och jag håller kontakt med Fredrik och Olle genom kommunikationsradion och på eftermiddagen när
solen är på väg ned beslutar vi att göra ett sista sök
efter ripa innan vi åker ned till Björkudden. Så här i
efterhand inser jag att det mycket väl kunnat bli min
och Nils sista stund i livet!
Efter att ha fikat i lä bakom ett stenblock under fjället Såkålkes ostsluttning gör vi ett svep västerut, med
början genom en ravin där vi åkt flera gånger tidigare
utan problem. Nils åker före och när jag råkar titta upp
står han vänd mot mig i utgången av ravinen och viftar
febrilt med händer och stavar; något är uppenbarligen
på väg att hända och jag måste skynda på.
Först förstår jag ingenting men när han ivrigt pekar
upp mot sluttningen hör jag ett dovt muller, som om det
går åska. Mina sista tjugo metrar upp ur ravinen går så
snabbt att Emil Jönsson säkert haft svårt att hänga med.
– Hörde du inte när lavinen gick och när jag ropade,
undrar Nils när jag andfådd men helskinnad nått fram
till honom.
Nä, och anledningen var förstås att jag har nedsatt
hörsel på båda öronen. Ett ibland besvärligt handikapp
som jag försöker kompensera med hjälp av hörapparater,
men med luvan neddragen är effekten förstås sämre.
Från en kulle i närheten betraktar vi området där lavinen dragit fram. Att det rör sig om en snöflaklavin
framgår tydligt av brottkanten längst upp och av de sto-
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f Flaklavinen startade utan
förvarning eller mänsklig
påverkan. Översta lagret släppte
från underlaget med lösare snö
och gled nedför sluttningen,
innan det tog stopp före vår ravin.
Det var som vid ett takras men i
gigantiskt format och vi undkom
med blotta förskräckelsen. Mer än
var femte person som hamnar i en
lavin omkommer – uppenbarligen
hade vi änglavakt!
g Det är förstås extra mysigt i
Katterjaurestugan efter skidturen i
mörker och sträng kyla. För länge
sedan bodde här rallare men 1931
inköptes den fallfärdiga stugan och
rustades upp av Svenska fjällklubbens medlemmar i Kiruna. I mer
än 80 år har medlemmarna utfört
ett viktigt arbete i det tysta med
skötsel, renoveringar och underhåll av den anrika klubbstugan.

ra mängder större och mindre snöblock som glidit nedför sluttningen. Farten och kraften har varit enorm och
i sista sekunden har snöblocken stoppats upp av den
uppåtböjda kanten före ravinen – tala om änglavakt!
När jag skriver detta i början av mars 2012 rasar det
från många tak; i Boden blir en pensionär begravd i
ett ras och omkommer. Utsikten från mitt skrivarfönster består av större och mindre snöflak som bildar en
mer än manshög mur men häggen har klarat sig med ett
nödrop. Trots miniformatet ser jag likheter med lavinen
som kunnat begrava både mig och Nils.
Snöflaklavinen är den vanligaste formen av lavin.
Mindre flaklaviner som oftast startas av människan orsakar också i särklass flest dödsfall. Sådana laviner brukar bestå av 50–100 ton snö men med tanke på storleken
av ”vår” lavin innehöll den förmodligen mycket mer.
Slutet gott – allting gott – men nog fick vi oss en
ordentlig tankeställare.
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et är andra veckan i mars och svinkallt för årstiden
när Nils och jag drar iväg på nästa ripjaktstur. Det

jag framför allt ser fram emot, förutom själva jakten
förstås, är att vi som bas skall ha Svenska Fjällklubbens
stuga i Katterjaure.
Nyckeln har fjällklubbens stugfogde sett till att vi
smidigt kan hämta när vi passerar Kiruna och ett par timmar senare är vi framme vid turiststationen i Katterjåkk.
Härifrån ska vi åka skidor och eftersom det är 26 minusgrader är vi tacksamma över att kunna byta om inomhus.
Solen har gått ned bakom riksgränsfjällen och lämnat himlen svagt rosafärgad när vi lämnar turiststationen, Nils med pulkan och jag med fullmatad ryggsäck.
Vi tar det medvetet lugnt i det första sega uppförslutet
för i denna kyla gäller det att hushålla med krafterna
om något oförutsett skulle hända.
Visserligen är det bara tre kilometer kvar till Katterjaure men det är mer än det låter i den kuperade
fjällterräng det här är fråga om. Dessutom har det fallit
25 centimeter snö senaste dygnet och det som varit ett
preparerat skidspår försvinner snart i ett gråvitt töcken.
Högt där uppe på sluttningen ser vi strålkastarljus
och förstår att det är en pistmaskin som försöker skapa

åkvänliga backar inför morgondagens begivenheter.
Norrut på andra sidan berget, i Riksgränsen, laddar
man för fullt inför högsäsongen på det som är en av
Sveriges mest legendariska skidorter.
Rådimman väller in över Norddalsfjället men vi klarar kylan förvånansvärt bra, genom att köra lagom hårt
så vi alstrar värme utan att svettas alltför mycket. Nästan utan att vi märker det tonas skymningsljuset ned
som av en dimmer och när vi korsar Katterjåkka har
mörkret definitivt tagit över.
Till stugan återstår bara en kilometer men hur ska vi
hitta den i mörkret och detta ospårade snöhav? Pannlampor har vi förstås men när vi tänder dem blir allt utanför
ljuskäglan kolsvart, alltså släcker vi efter att ha kollat
kartan och förvissat oss om att vi snart bör vara framme.
Vi intalar oss att det absolut inte finns någon anledning till oro för till höger om oss, längst ned i dalen,
rinner Katterjåkka. Dessutom vet vi att stugan är strategiskt placerad nära bron och jokkens utlopp från sjön.
Rådimman upplöses allt mer och som på ett trollslag
badar landskapet i månljus. När vi strax därpå ser något
som liknar rökrör, antenner och konturerna av en stuga
drar jag en lättnadens suck: vi är framme!
Drivan som blockerar dörren fixar Nils med spaden och
själv får jag äran att låsa upp. Det är ett högtidligt ögonblick som jag väntat på i åtminstone trettio år, så länge har
jag nämligen varit medlem i Svenska Fjällklubben.
Besviken blir jag inte, tvärtom, för det är jättemysigt i stugan men kallt så det förslår. Det tar tid att få

fart på fotogenkaminerna och även då krävs det dubbla tjocksockor och tröjor för att inte frysa.
Innan vi kryper till kojs vid midnatt går jag ut för att
tömma blåsan. Då jag står där i mörkret öppnar sig en
ny värld inför mina ögon, i form av den mest fantastiska
stjärnhimmel jag någonsin sett. Till råga på allt är det norrsken, ett fladdrande draperi som bestämt ger ifrån sig ett
svagt sprakande ljud (vid närmare eftertanke inser jag att
det antingen är inbillning eller hörapparaterna som spökar).
Vi sover två nätter i stugan och dagarna tillbringar vi
framför allt på fjället Lairetjårro med omgivningar. Det
är soligt och nästan vindstilla vilket lindrar kylan och
gör tillvaron ytterst njutbar. Stundtals har vi underbar
utsikt mot framför allt Vassitjåkka och Vuoitasrita och
på dalsidan mot Norddalsfjället ser vi offpiståkarnas
fräcka övningar i lössnön.
Själva har vi Björkuddslavinen i färskt minne och försöker så gott det går undvika sluttningar som vi bedömer
kan vara farliga. Helt säkert blir det förstås inte, i synnerhet
som det kommit så mycket nysnö på kort tid, och ibland
tvingas vi även vända på grund av alltför isigt underlag.
Men sällan har jag njutit så mycket av vinterfjället
som här och som helhet är upplevelsen närmast total.
Enda smolken i bägaren är att riporna lyser med sin
frånvaro och det måste vi försöka ändra på innan vi styr
ned mot kusten igen.
Kanske finns ripflockarna närmare järnvägen funderar vi, och efter att enligt konstens alla regler ha städat efter oss låser vi stugan för att återvända till bilen.
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h En dröm går i uppfyllelse för en gammal fjällräv.
f Att hämta vatten i jokken är även det en upplevelse.
k Ripjakten bjuder på omväxlande naturscenerier.
g Stugan ligger skönt nedbäddad i vinterlandskapet.

Eftersom det färdats snöskoter- och skidåkare mellan
Katterjåkk och Unna Allakas de senaste dagarna är leden
väl preparerad och nu går det undan värre.
Efter mindre än en halvtimme, när pulkan och
ryggsäcken skjuter på som värst i utförslöpan mot turiststationen, får vi äntligen närkontakt med vårt tilltänkta villebråd. Riporna sitter helt lugnt och kalasar
på björkknoppar, exponerade i solen och inom perfekt
skotthåll, men så nära bebyggelsen att dom förstås är
fredade.
Snopet kan tyckas men än har vi inte gett upp. Hoppet står till ett spännande område norr om Vassijaure
station men det finns ett stort aber: när vi parkerar en
bit från stationshuset visar bilens termometer minus 31
grader och än har solen inte gått ned!
”Huvvaligen”, tänker jag men Nils är som vanligt
full av tillförsikt. Efter att vi korsat E10 och åkt ett par
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hundra meter upptäcker han första ripan genom kikarsiktet, sedan följer några spännande minuter när
han smyger sig inom skotthåll. Det grämer mig att jag
lämnade kameran i bilen men samtidigt vet jag hur
smärtsamt det kan vara när händerna kommer i direktkontakt med metallen.
Vi fortsätter någon kilometer och när vi vänder nere
vid en myrkant har det blivit märkbart kallare. Framför
allt gäller det att skydda ansiktet och att inte dra i sig
för mycket av den kalla luften och de problemen löser
vi med hjälp av halsdukarna.
Vid det här laget följer vi ett skidspår som leder i rätt
riktning och snart är vi uppe vid bilen igen. Vassijaure
är Sveriges nordligaste järnvägsstation men obeman-

Ännu en vacker vinterdag är till ända vid Lapporten.
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nad sedan länge och när vi kom såg vi inte röken av liv
i något av husen.
Jag trampar in kopplingen, lägger ur växeln och
håller andan medan jag vrider om tändningsnyckeln.
Tänk om Astran inte startar!?
Men inte heller denna gång sviker oss trotjänaren
trots att termometern visar minus 38. När vi sakta rullar
ned mot stora vägen säger Nils vad båda tänker: i kalldraget nere vid myren var det säkert minst 40 grader!
Före Björkliden bromsar jag in på en parkeringsplats
med förunderlig utsikt och tar fram kameran. Förhoppningsvis ger bilden rättvisa åt Lapporten och den blåsvarta korp som liksom riporna funnit sin plats i denna
för tillfället så kylslagna miljö.

Hjalmar med örnarna
Fiskesamen Hjalmar Öberg i Björkudden var känd för
sin envisa kamp mot byråkrater och orättvisor.
Kampen blev så framgångsrik att familjen kunde bo
kvar och utveckla sin egen lilla by och turistanläggningen
Camp Langas. Att han hade många strängar på sin lyra
blev jag varse i samband med ripjakten i Björkudden.
Oanmäld knackade jag på hos Hjalmar och hans hustru Birgitta (dom kallas Hjalle och Gittan men jag föredrar deras dopnamn).
– Stig in, vill du ha en kaffetår, hörs välkomnande
från köket.
Birgitta ställer fram en extrakopp och sedan går tiden fort, alltför fort. Jordnära och rättframt, med uppenbar stolthet men utan skryt, berättar paret Öberg om
tider som varit.
Hjalmar har skrivit en liten bok om sin pappa Karl
Wilhelm ”Kalle” Öberg. Den heter Från auktionshjon
till nybyggare och slutar med att Kalle flyttar över till
södra sidan av Langas, hit till Björkudden där han röjer
mark för sitt nybygge.
Kalle Öberg var från Ångermanland och där auktionerades han bort som liten pojke.
Bonden han är inhyst hos är elak och misshandlar
Kalle men till sist brister tålamodet hos pojken som nu
är 16 år och ovanligt stark för sin ålder. Han spöar upp
sin slavdrivare efter noter och flyr norrut med tåget.
Så småningom tröttnar han på att vara rallare och
1903 söker han sig västerut längs Stora Lulevatten för
att bli trapper, pälsjägare.
– Där på udden på andra sidan vattnet byggde Kalle
sin koja, säger Birgitta och visar genom norrfönstret.
En vacker dag kommer en söt och vacker sameflicka
på besök. Hon heter Kajsa Wannar och är ditskickad
som ”spion” för att se om den unge mannen möjligen
är rentjuv. Det är han inte och snart beger han sig ner
till Jaurekaska där Kajsa bor.
Kalle friar, de gifter sig och övervintrar med samerna
vid Jaurekaska. Efter att på våren ha köpt en kalvfärdig
ko vandrar trion hit upp till Björkudden, till ett nybygge
staten instiftat för att få sågat virke till kraftverksbyggena.
”Detta är mina händers verk och detta är mitt”,
förklarar Kalle. Den filosofin har varit viktig även för
sonen Hjalmar och hans liv.
När vi sitter vid köksbordet och jag ser hans kraftiga,
fårade händer går tankarna till Torbjörn Fälldin som jag
nyligen träffat och intervjuat.
– Jo, Fälldin visste vad kroppsarbete vill säga och

Hjalmar Öberg – en kämpe utöver det vanliga!

det gjorde även den där vänsterpartisten, han Werner.
Att Fälldin ligger ligger bra till hos Hjalmar är ingen tillfällighet. Det var nämligen han som såg till att
Björkuddenborna fick elektricitet som vanligt folk, efter
att Hjalmar kuppartat uppvaktat statsminister Fälldin
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f Då Birgitta kom till
Saltoluokta fick Hjalmar
plötsligt en massa ärenden
på turiststationen; frieriet
resulterade i giftermål och
så småningom nya
familjer på Björkudden.
g I dag består Kalles
och Kajsas nybygge av ett
femtiotal byggnader.
m Det finns alltid något
att göra på Camp Langas.

som var på studiebesök hos Vattenfall i Vietas.
Det var så sent som 1982, dessförinnan hade man
tvingats bängla med dieselaggregat trots att Björkudden
ligger mitt i smeten i Sveriges rikaste vattenkraftsområde.
Smeknamnet Hjalle får mig att tänka på Tjalle Tvärvigg, den världsberömde seriefiguren, men i motsats
till honom är Hjalmar definitivt inte lat. Luttrad är han
däremot efter sin mångåriga kamp mot Vattenfall och
andra myndigheter.
Lantbruksnämnden försökte exempelvis hindra
Hjalmar och Birgitta att ha tre fönster i köket, som ett
burspråk mot Langas. En vacker dag kom det byråkrater med flyg för att säga vad som gällde men då exploderade Hjalmar, precis som pappa Kalle brukade göra.
– Jag bad byråkraten försvinna på stubinen. Det gjorde
han och nog såg dom snopna ut där dom stod på bryggan.
Om Hjalmar och familjen följt byråkraternas alla
nycker och direktiv hade Björkudden varit obebodd i
dag, det är han övertygad om. Han och Birgitta gick sina
egna vägar även om det kostade ett och annat bidrag.
– Lantbruksnämnden sa nej till nästan allt vi ville
göra, även då ungarna skulle bygga. Vattenfall sa att
ungarna inte hade eget hushåll, trots att dom var myndiga. Dom fick inte bygglov men det ordna sig tack
vare en bra karl, Hedström som var tillförordnad landshövding litade på vad jag sa.
– Nä, för fan. Det är ingen ryggrad på tomtarna som
sitter på såna där ställen, sammanfattar Hjalmar med
eftertryck.
Ryggrad och kampvilja är något som Hjalmar blivit
rikt utrustad med. När Langas reglerades år 1964 började sjöns vattenstånd variera kraftigt, ibland från dag
till dag. Bryggor skadades och försvann och båthusen
kunde hamna långt från vattnet.
Vintertid tvingades Hjalmar och sönerna spola isväg
över Langas och det gör man än i dag, för att kunna bo
kvar och möjliggöra turistverksamhet året runt. I 35 år
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processade Hjalmar mot väderkvarnarna för att tvinga
jätten Vattenfall att ersätta befolkningen för de skador
och problem som dämningarna orsakat.
En septemberdag 1999 kom så Högsta domstolens beslut som innebar att Vattenfall tvingades krypa till korset. Öbergs och en annan familj var de enda som vägrat
att ge upp, övriga hade Vattenfall lyckats köpa ut.
Birgittas smeknamn Gittan passar nog henne bra, tänker jag, för liksom Hjalmar tycks hon ofta ha nära till ett
smittande leende. Hon växte upp i Sörmland och på 50-talet kom hon till Saltoluokta för att jobba på turiststationen.
– Du bruka stå där på bryggan och vänta då jag kom
med båten, minns Hjalmar och Birgitta nickar leende.
Tre barn fick dom – Barbro, Bill och Torbjörn – och sju
barnbarn har det också blivit.
– Titta här, vi är femton personer på kortet, säger
Birgitta med berättigad stolthet i rösten.
Alla barnen bor kvar i Björkudden med sina familjer – vilken annan glesbygdsby kan visa upp en sådan
utveckling?!
Kalle Öberg försörjde sin familj med jakten, det
var väglöst land och lättare att bära skinn än fisk. På
1930-talet gav ekorrjakten mer än att hugga timmer.
Då jag tanklöst frågar Hjalmar om han själv brukar
jaga och fiska blir han snudd på förnärmad:
– Det är ju det vi har levat på, det som gett inkomster
till att bygga upp det vi har här i Björkudden.
Snål har han aldrig varit och även den inkomstbringande fisken brukar han dela med sig, framför allt till
havsörnarna som han kommit väldigt nära genom åren.
– Jag började mata örnar redan 1954. Det är en härlig
känsla att komma dom så nära. Någon meter från båten
brukar dom vara, ibland har dom tagit fisken nästan ur
handen.
En höst på 60-talet sköt Hjalmar 120 tjädertuppar,
det var samma år vägen blev färdig på andra sidan
sjön. Två vargar har han skjutit och ibland bedrevs

jakten på de stora rovdjuren under stora strapatser.
Tre dygn låg han och legendariske fjälljägaren Nilas
Kallok insnöade vid Sarek innan stormen bedarrade. Vid
järvjakt väster om Kebnekaise blev Hjalmar snöblind men
han tog sig hem, tack vare Nilas muntliga vägvisning.
– Men till slut hamnade jag i en stor yvig gran.
När författaren nyfiket undrar hur det äventyret slutade tonar Hjalmar ner det hela:
– Nja, jag rispa mig lite grann.

Förr var röding- och sikfisket en viktig näring för Björkuddenborna men det var förstås innan kraftverksregleringarna tog knäcken på Langas och flera andra sjöar.
– Därför börja vi med småstugor för att få annan inkomst. Det verkar ha varit ganska bra med tanke på hur
det har utvecklats.
Första stugan hyrde Öbergs ut 1968. Därefter har de
successivt investerat i nya stugor, en vacker och funktionsduglig servicebyggnad samt snöskotrar, båtar och
mycket annat. Allt i den takt som ekonomin medgett.
Att stugorna och hela anläggningen är välskött kan
författaren intyga. På frågan hur många byggnader
här finns blir Birgitta först svarslös men efter en stund
kommer hon från kammaren där hon undersökt saken
mer i detalj:
– Det är 49 byggnader, om man räknar med varenda
dass och uthus.
Hjalmar som är född 1923 har haft vissa krämpor
men dagsformen är inte sämre än att han håller uppe en
vak på Langas där turisterna får hämta sitt vatten. Ved
hämtar han med skoter för att sedan såga, klyva och
trava den i prydliga högar, allt till turisternas fromma.
Hjalmar är en naturbegåvning med många strängar
på sin lyra. Förutom boken om pappa Kalle och oräkneliga brev till myndigheter har han genom åren skrivit många dikter. Av dessa framgår att Hjalmar har
ett stort och rymligt hjärta och att hans liv berikats av
humor samt kärleken till naturen och människan.
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Havsörnarna kom för det mesta till dukat bord när Hjalmar
och pojkarna vittjat sina nät. Foto: KI Michael Johansson

Drygt 50 år fick de ståtliga fåglarna och Hjalmar med
varandra. Vad som sedan hände står skrivet i stjärnorna.

I dikten Barnbarnet har Hjalmars barnasinne fått fritt
spelrum:

I dikten Saknaden berättar Hjalmar om två syskon han
aldrig fick träffa och om föräldrarnas sorg. Syskonen
var i småbarnsåren när de avled i sjukdom och trots att
sådana tragedier var vanliga förr i tiden var de alltid
lika tunga att bära.
– Vi var sex barn och nu är jag siste man på skansen,
konstaterar Hjalmar med fast men vemodig blick.
Naturfilmaren KI Michael Johansson från Luleå filmade Hjalmar och havsörnarna några somrar efter millennieskiftet. Resultatet blev en jättefin film som bland
annat visats på festivalen Arctic Light; några stillbilder
har Michael välvilligt lånat ut till denna bok.
År 2006 försvann Hjalmars sista örnar spårlöst från
Björkudden. Själv är han övertygad om att boplundrare
varit i farten. En gång såg han havsörnar i fångenskap
i Tyskland:
– Örnarna var fjättrade och med i en uppvisning men
det var ingenting för mig. Fåglar ska man se i naturen,
i verkliga livet. Jag tänkte att dom där tyskarna har väl
varit här och plundrat bon, man kan få hundratusentals
kronor för en enda havsörn.
Hjalmar Öberg fick aldrig se filmen om sig själv och
örnarna. Han avled 2007 innan filmen var färdigklippt
och klar för visning.

Du lille som kommer och räcker mig handen
tillitsfull till hela Ditt sätt
farfar och morfar är släktskapsbanden
skall Du i en framtid berika vår ätt?
På stultande ben Du går vid min sida
leende glad är hela Ditt sinn
”på din rygg – farfar – morfar – där vill jag rida
du är häst och vi leker att du är min”.
Med den lille i sadeln börjar vi färden
på händer och knän bär det av i galopp
snabbt är vi ute nånstans i världen
och så åter till stallet och där blir det stopp.
Så reser sig hästen med ryttarn på armen
små armar som håller om hästens hals
då frågar den lille som kopplat på charmen
”ska vi dansa nu morfar vi tar väl en vals”.
Vi dansar och svänger med flygande man
snubblar på tuvor i dansen
så tröttnar morfar den gamla karln
och lillen vill hem till mamsen.
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Här känns det att man lever! Roland Pantze i lokattens fjällnära urskog.

I lokattens tassemarker
– Det här är skogen. Här känns det att man lever – det
är härligt!
Den som säger detta heter Roland Pantze och bor i
Suppevare fyra mil norr om Arjeplog. Vi befinner oss
på skidtur och har precis kommit in i 300-årig fjällnära
urskog efter att ha åkt över ett stort kalhygge.
I täten åker Roland och sist min kompis Bo-Göran,
själv försöker jag som vanligt hålla mig i mitten för att
kunna höra vad som sägs.
I många situationer är hörselnedsättningen ett problem men samtidigt gör andra sinnen sitt bästa för att
kompensera detta handikapp. Det gäller inte minst i naturen där hela kroppen är med i insamlingen och bearbetningen av intryck och känslor.
Här bland gammelfuror, storgranar och stormfällen
upplever jag plötsligt att det är något kattlikt över Ro-

lands sätt att röra sig. Kanske är han påverkad av sitt
måleri, tänker jag, och av sina möten med lokatten i
dessa genuina miljöer.

D

et var som journalist jag träffade Roland Pantze
första gången. Närmare bestämt på Nattfestivalen i Korpilombolo där han med sin berättarkonst lyfte
fram storskogens mytomspunna katt.
Förutom att han är en av våra främsta vildmarksmålare är han också duktig filmare, vilket vi blev varse
när han i medborgarhuset kåserade till en av sina lodjursfilmer.
– För mig är lodjuret en symbol för friheten, förklarar
han på sitt lågmälda sätt och det är nog många åhörare
beredda att skriva under på; trots att Korpilombolo är
ett av Sveriges lodjurstätaste områden och denna skick-
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liga smygjägare har renen som sitt främsta villebråd.
På filmduken får vi följa konstnärens eget smygande
på lodjuret. Styrkan är inte filmens tekniska kvalitet
utan närheten, äktheten.
– Jag såg lon i ögonen, säger han plötsligt och stoppar filmen.
Sedan berättar han om en jaktsituation där han kom
ovanligt nära sitt villebråd:
– Tricket är att man måste göra den stressad. Jag
skällde som en hund, sedan skällde jag mer ihållande.
Lon började ta snedsprång, det blev kortare avstånd
mellan tassarna. Nu visste jag att det var klart. Den
hoppade upp på en gren, låg där och flåsade.
Lodjuret vägde 25 kilo men trofén och själva dödandet var inte det viktiga utan upplevelsen, privilegiet att
få mäta sina krafter och sin kreativitet med lodjurets.
Roland har full förståelse för de skador lodjuret åsamkar rennäringen. Det var en bidragande orsak till att han
var dess baneman innan han på 80-talet lämnade geväret
hemma och övergick till kameran.
– Men det är samma jaktinstinkt med kameran. Precis
samma reflexer, instinkter.
Med minimal packning och sockor på skorna för att
minimera ljudet kommer han nära sitt favoritdjur. Ibland
har det varit med livet som insats.
– Jag sov ofta ute på en så kallad astronfilt, en tunn
aluminiumfolie som jag lade under sovsäcken. Jag var
tunt klädd men eldade i stubbar. Man känner sig som
jägaren och som den jagade.

N

är jag planerade innehållet i denna bok om mina
paradis i Lappland insåg jag att Roland Pantze
måste vara med. Därför måste jag träffa honom igen
och för att få den riktiga känslan för hans måleri och
tänkande måste det bli i hans hemmiljö.
Sagt och gjort – tillsammans med mina kompisar
Ove och Bo-Göran beger jag mig de 35 milen till Suppevare. Det är mitten av april och fortfarande mycket
snö i Arjeplogstrakten så skidorna hänger med, Roland
har lovat oss en skidtur i sina tassemarker.
”Fyra kilometer före Bergnäs, fyrtiotvå kilometer
från stora vägen, ett långt timrat garage på höger sida.”
Så lyder Rolands vägbeskrivning och direkt vi kliver
ur bilen förstår vi att vi kommit rätt: garagedörrarna är
vackert målade med vargar och renar.
Roland följer oss till en mysigt timrad och robust inredd sovstuga. Högst upp på ena gavelväggen tronar en
imponerande älgkrona med sexton taggar på varje sida;
kronor av den kalibern har vi tidigare bara sett på TV
och då på nordamerikanska storälgar.
Mycket riktigt – Roland fällde älgen i samband med
draghundskörning i Alaska.
– Jag sköt den med revolver, kaliber 44. Det var tätt
snöfall så spåren suddades ut och försvann. Jag hade
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h Roland Pantze – levnadskonstnär som strävar efter att
komma nära sina motiv.
h Lodjuret - en symbol för friheten.
k Ett långt timrat garage på höger sida.
k Skoveltjuren mötte sin baneman i Alaskas ödemarker,
efter att den sparkat draghundarna.

sexton vältränade hundar i spannet och älgen trodde nog
att det var en vargflock. Älgen trampade och sparkade
hundarna så det var nästan självförsvar att skjuta den.
Roland har lovat visa oss sin atelje före middagen
och dit beger vi oss nu innan solen gått ned. Det visar
sig vara en vacker kåtaliknande byggnad som smälter
in i miljön på sin kulle med resliga furor.
En uppstoppad varg möter oss i farstun men inne i
ateljén handlar det främst om lodjur och ren. På oljemålningar och smakfullt lutande kåtaväggar eller som
uppspikat troféskinn nära entrédörren.
– Det var sista lon jag sköt. Det var på 80-talet och
sedan fotade jag i stället. Lon är ett vackert djur och för
mig funkar det inte mentalt att ta död på dom.
Denna lo hade tagit renkalv femton kilometer härifrån. Roland följde spåret upp på ett berg och nedför
igen, trodde han fick kontakt nere vid myren men kom
nära först efter någon timme i granskogen. Där skvallrade spåret om att djuret var medvetet om sin förföljare
och att det stressat sig ordentligt trött.
– När lon börjat gå i bakspåren efter att vi rundat
några tätvuxna granar förstod jag att den var nära och
då jag kolla jättenoga såg jag avhoppet. Den sprang
sick sack och över en glänta innan den rusa upp i en
stor tall så det flög bara bark. Hade den attackerat mig
då hade jag varit chanslös. Det var ganska kallt och jag
hade svettats, börjat frysa, och då avsluta jag jakten.
Ett uppstoppat lodjur i andra änden av ateljén tittar
på oss med konstgjorda ögon. Roland smög sig på det

stolta djuret och avlossade ett dödande skott, för att sedan se en hinna liksom växa fram över loögat innan
blicken slocknade.
Sådana upplevelser bidrog förstås till att han slutade
jaga, för att i stället använda sin energi åt att bejaka och
utveckla sin konstnärliga sida.
– Jag är ingen rovdjursdödare och särskilt många lodjur har jag inte skjutit i mina dar. Jag slutade ta med
geväret och hade inte kamera heller. I stället är jag ute
efter det visuella och tar intrycken med mig i ateljén. Det
är viktigt som konstnär att uppleva miljön. Man måste
se sammanhanget, hur allt hänger ihop. Det är min grej.
Redan som liten pojke började han teckna och fick
genast uppmuntran av föräldrarna som såg hans begåvning. Målarintresset kom på 70-talet och efter en
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Nybyggaren hade kärva villkor i väglöst land – här i lillstugan bodde fem personer.

intensiv period hade han samlat en del pengar i ladorna. Ateljén blev klar 1995 efter stora investeringar.
Utställningar har Roland haft på olika platser i Sverige och en del av hans stora oljemålningar har blivit
utsmyckningar i offentliga byggnader. Utomlands har
han ställt ut i Tjeckien, Schweiz och USA.
Naturmotiven var förstås mycket uppskattade på
Svensk-Amerikanska Museet i Chicago och Nordic
Heritage Museum i Seattle.
– Jag är same och målar naturalistiskt. Det jag gjort
passar amerikanarna bra.
I mångt och mycket är Roland Pantze en särling och
levnadskonstnär. Exempelvis söker han aldrig stipendier och bidrag som de flesta andra konstnärer gör.
– Jag säljer det jag behöver. Målar från hand till mun
för att hålla mig fri. Med så låga omkostnader som
möjligt, jag drar ned på vad folk förmodligen inte kan
tänka sig att dra ned på.
Friheten är viktigast av allt, betonar han flera gånger
under vårt besök i Suppevare.
– Det är bara att se hur ofri människan är i dag, från
födelse till död. Man utsätts för påtryckningar från alla
håll. Själv har jag valt friheten i alla lägen. Har exempelvis ingen familj, det skulle inte fungera.
Roland ger ett intensivt och samtidigt avslappnat intryck. Sin egen ålder och tiden som sådan tycker han är
fullständigt ointressant.
– Jag är tidlös, måste tänka efter för att veta hur
gammal jag är. Det var länge sedan jag brydde mig.
Jag vägrar att åldras i någon sorts takt, ser mig som en
varelse som är här och nu.
– Det blir självuppfyllande att tänka på tiden, även
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kroppen rättar sig i ledet och därför ska man aldrig
tänka på hur gammal man är. Själv firar jag aldrig födelsedagar, kommer inte ens ihåg det datumet. Man
ska leva i nuet. Bäst är att vara här, då hinner du vara
med.
Rolands livsfilosofi kan tyckas främmande och rent
av flummig av den som befinner sig i ett ekorrhjul.
Dessa hjul har dock en tendens att snurra allt snabbare
och i värsta fall slukas hela människan. Här i Suppevare lär den risken vara minimal.
Det är en imponerande turist- och konferensanläggning Roland byggt upp vid sjön Gallajaure. Golvvärme
har han i alla byggnaderna; förnyelsebar sjövärme som
året runt hämtas hem genom 1 200 meter slang.
Vid det här laget anar vi att Roland är något av en
mångkonstnär och det intrycket förstärks vid middagen i den rödmålade mangårdsbyggnaden. Bordet är
trevligt och smakfullt dukat och maten delikat; eller
vad sägs om tjädergryta med kokt potatis, vinbärsgele,
hembakat bröd och björksaft!
Roland berättar att namnet Suppevare kommer från
samiskan och betyder Aspberget. Gårdsplatsen ligger i
Ståkke skogssameby med gränsen mot Luokta-Mavas
sameby några hundra meter norrut.
– Det var Hanne Granberg som bröt upp här på
1920-talet. Han var speleman och uppfinnare. Hannes
båda söner höll på med modernare uppfinningar och
tekniska experiment, på 50-talet gjorde man sig exempelvis en egen snöskoter med motorcykelmotor.
Genom köksfönstret ser vi den så kallade lillstugan på
tunet ned mot sjön. Det var första stugan på gården och
där bodde två vuxna och tre barn – i ett enda litet rum.

j Ateljékåtan smälter in bland tallarna i Suppevare
som betyder Aspberget.
h Ateljén är ett konstverk i sig.
f Vargen och draghunden är släkt men undviker
varandra så gott det går.
h Den samiska prägeln går inte att ta miste på och
ljuset är fantastiskt.
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f När mörkret faller på ser man lätt en shaman i Roland Pantzes gestalt.
m Med varsam hand byggs den hållbara brasan upp
från grunden och så borde även skogsbruket fungera,
tycker Roland Pantze.

Gården har inte tillhört familjen Pantze innan Roland
köpte den. Hans farfar hette Ola och kallades ”PostOla”. Han bar posten mellan Arjeplog och Jokkmokk,
i en ryggsäck som numera pryder en vägg i loftgången
till vår sovstuga.
Det var väglöst land ända från Jörn och enligt Roland
är detta de senast koloniserade trakterna i Sverige. Visserligen hade det länge funnits folk i området men de var
samer och räknades inte på samma sätt som ”svenskarna”.
– Min pappa Fritz var same. För mig var det en härlig känsla då jag insåg att jag också var same, halvblod,
och nordsamiska har jag lärt mig i Jokkmokk. Pappa
hade säsongsjobb som timmerflottare och skogsarbetare, övrig tid jagade och fiskade han. Så mina intressen
har präglats av skogen och vildmarken som sådan, utan
att se den ur ett renskötselperspektiv.
Precis som många andra samer känner Roland samhörighet med ursprungsfolk över hela världen. Vid
trappan i övervåningen hänger ett målat portätt av en
synbart stolt indian. Tavlan påminner Roland om ett
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minnesvärt möte i samband med utställningen i Seattle.
– Jag träffade sonsonsonen till Geronimo, säger han
med ett leende.
– Geronimo blev legendarisk som ledare av de sista
indiankrigen. Med bara trettiosex män, kvinnor och
barn gäckade han flera tusen mexikanska och amerikanska soldater i över ett år
Ett prisskåp och en uppstoppad fågel berättar om
Rolands aktiviteter i sportens och jaktens världar.
– Hökugglan var mitt första jaktbyte. Jag såg den
komma flygande och sköt den med luftgevär, pumpgevär.
Efter att ha gömt den kolla jag i fågelböcker och såg att
den var fridlyst.
Han var även duktig längdåkare på skidor och i Arjeplog fanns goda förebilder och läromästare; skidskyttarna Klas Lestander och Jim Sundqvist som även var
legendariska lojägare.
De tyckte att Roland skulle satsa på skidskyttet och
eleven visade sig vara läraktig. När han gjorde lumpen
på Jägarskolan i Kiruna blev han svensk militärmästare
i skidskytte och på kuppen hamnade han i landslaget.
Efter lumpen for han till Australien men där blev han
bara några månader; längtan till snön, storskogen och
lojakten blev för stark och han återvände i förtid.
Från skidskytte är steget inte särskilt långt till slädhundar men riktigt biten blev Roland först i Alaska.
Där bodde han en tid hos Joe Redington, mannen som
skapade världens största och längsta draghundstävling
Iditarod trail sled dog race.
Roland bodde i vildmarken och hyrde hundar av Redington som ville ha med honom i ett treårigt projekt med
målet att vinna tävlingen. Det blev dock för mycket och för
länge för den frihetsälskande ensamvargen från Sverige.
Efter ett antal långlopp i Alaska där han alltid var
”top ten” drog han hemåt igen.
– Fjorton hundar, Huskies, tog jag med mig till Sverige och efter att ha haft dom i karantän här hemma
åkte vi många långlopp.
Sammanlagt hade han 20–25 draghundar och man
vann tävlingar som Vindelfjällslöpet, Storlien Open
och Nordic Marathon Nome.
Men allt har sin tid och nu är det filmandet som engagerar Roland Pantze allra mest. Han gillar inga halvmesyrer och därför går han en universitetsutbildning
för att lära sig kreativ dokumentärfilmsproduktion.

Efter middagen vandrar vi ned till ateljékåtan för att se
hans senaste filmproduktion.
– Filmen har arbetsnamnet Min hotade vildmark men
det kan också bli I vildmarkens grepp. Jag vill gärna ha
era synpunkter på hur budskapet kan bli tydligare och
filmen bättre.
För min del tycker jag att budskapet är kristallklart:
rädda den sista fjällnära urskogen, stoppa avverkningarna innan det är för sent.

S

ista morgonen i Suppevare stiger vi upp tidigt för
att åka ut i Rolands och lokatternas tassemarker.
När jag undrar om han tar GPS-mottagare med sig
skrattar han först (vi är ju i hans byxficka) men blir
sedan allvarlig:
– Allt blir så teknokratiskt, man håller på att beröva
människan själva upplevelsen. Man behöver sällan karta heller, egentligen är det bara då man är ute på fjället
och det kan bli dåligt väder.
För det mesta är det en höjdare att åka skidor på vårvinterskaren och här bidrar miljön med en extra dimension. Att vi skulle få se och höra Lapplands landskapsfågel blåhaken är inte möjligt (eftersom den övervintrar
i norra Afrika och södra Asien, och tallurskog inte är
dess rätta biotop) men vi håller gärna till godo med
Norrbottens dito lavskrikan.
– Den här skogen är 300 år och det är bra med lav,
vilket tyder på att miljön är relativt bra. Och när naturen mår bra mår människan också bra, både fysiskt och
psykiskt, konstaterar Roland när vi satt oss vid brasan.
Systemet med rödlistade arter tycker han är dåligt, i
praktiken ett effektivt sätt att lägga ut dimridåer:
– Man går med förstoringsglas och ser inte helheten.
Hittar man inte rödlistade arter i en gammelskog anses
den inte ha annat värde än som sågtimmer och massa.
Han befarar att skogsbolagen är ute efter den sista
fjällnära urskogen.
– Dom säger att vi har aldrig haft så mycket skog.
Men det är mest ung skog, man har inte tålamod att
vänta och ha olika åldrar. Tretton miljoner hektar skog
av urskogskaraktär avverkas varje år i världen. Och
trots att Sverige avverkat nästan all sin gammelskog
ger man sig på de sista spridda resterna och de fjällnära
gammelskogarna.
Roten till det onda anser Roland Pantze vara aktieägarnas hunger efter snabba pengar och maximala vinster.
– Det är tyvärr kört, mer eller mindre. Jag tror man
försöker få in människorna i stora städer, för att kunna
styra människorna mer och därmed maximera vinsterna. Det handlar om medveten utrotning av naturliga
friska tankar.
Att börja måla samhällskritiskt precis som han filmar tror Roland Pantze är för sent:

– Mitt målande handlar om att visualisera en fascinerande natur, ljuset, det vilda och otämjda. Skapandet
blir meditativt och ger mig en positiv energi som i vissa
fall kan spilla över på betraktare som är mottagliga för
de kvaliteerna. Den meditativa effekten skulle försvinna om samhällskritik drog in på den arenan.
– Film kan naturligtvis också användas på samma
finstämda sätt, men i dess väsen finns något påträngande som inte väjer för att vara mindre finkänsligt i
kontroversiella frågor. Det är också ett nytt medium för
mig som ger utrymme till ett annat förhållningssätt och
till andra perspektiv, utan att det påverkar måleriet.
I sin senaste filmproduktion har han dokumenterat sin ungdomsidol Sixten Jernbergs liv och leverne.
Sixten blev skidkung genom att bygga upp sin kropp
och sitt psyke i hemskogarna i västra Dalarna, naturen
liknar den i Suppevare.
Bara någon mil från Rolands gård börjar kalfjället
som sedan sträcker sig ända till Norge. Ensamheten är
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relativ med tanke på alla djuren som finns i närheten
och även exotiska djur hälsar på ibland.
– Alla dom stora rovdjuren kommer alldeles inpå
gården. Lo och varg har varit bakom hundgården, senaste året har jag haft besök av järv, lo och björn.

N

og är Roland Pantze en lyckost med allt det vilda
bakom knuten, tänker jag när vi tackat och tagit
farväl av honom för den här gången. Samtidigt inser
jag att de flesta av oss norrbottningar är privilegierade,
det gäller bara att titta sig omkring.
Själv har jag sett både varg och järv i vilt tillstånd
och björn finns det snart sagt överallt, även om jag nästan gett upp hoppet om att få se någon. Lodjursspår ser
jag varje vinter bara någon kilometer hemifrån men för
att få se det skygga djuret krävs mer än normal tur.
Det hade luleborna Erik och Fredrik Brännmark härom året när de var ute på lockjakt efter räv. Lodjuret
kom bara någon meter från bilen och som tur var hade

Erik och Fredrik kameror med sig. Medan det fläckiga, tofsförsedda djuret låg i blåbärsriset och iakttog
dem bytte de om till jaktkläder.
– Vi var inte tysta precis men plötsligt kom lon fram
på vägen igen – sju, åtta meter framför bilen. Sedan
gick den bortåt vägen, som ett S från sida till sida. Varje
gång den var mitt på vägen stanna den och titta på oss,
berättar Fredrik Brännmark.
I cirka 45 minuter kunde de beskåda det vackra djuret som i mångt och mycket betedde sig som en tamkatt.
Fredrik är brorson till min färdkamrat Ove som med tur
och skicklighet ofta får se spännande saker från bilen,
och på hemväg från Suppevare får även Bo-Göran och
jag vara med om ett sådant tillfälle.
På ängarna strax före Alvik bjuder hundratals tranor
upp till dans, bland snövita sångsvanar som småätande
och trumpetande vaggar omkring på vårängen. Minst en
halvtimme beundrar vi skådespelet innan vi leende fortsätter hemåt – betydligt rikare än för några dagar sedan.

Ett fantastiskt djur som det inte är alla förunnat att få beundra i vilt tillstånd.
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Foto: Fredrik Brännmark

Petter Johansson på Taatsajärvi där Kummaeno mynnar och Könkämäälven börjar. I en båt av samma kanotliknande
typ räddades norske motståndsmannen Jan Baalsrud.

I krigets kölvatten
Bilden av Petter Johansson på gränsälven andas rofylld
idyll – en skarp kontrast mot den dramatiska räddningsaktion han var med om under kriget.
Historien börjar i slutet av mars 1943 då fyra motståndsmän närmar sig norska kusten i en fiskebåt. De
kommer från en norsk bas på Shetlandsöarna och har
två uppdrag: att rekrytera och utbilda ortsbefolkningen
i sabotageverksamhet mot de tyska ockupanterna samt
att under hösten spränga ett kontrolltorn på det av tyskarna besatta militärflygfältet i Bardufoss.
I fiskebåten finns åtta ton sprängämnen, vapen, radiosändare och polarutrustning men inget av detta kommer
till användning. Motståndsmännen blir förrådda och tre
av dem plus de åtta besättningsmännen blir tillfångatagna eller skjutna till döds när de försöker ta sig i land.
Den som undkommer heter Jan Baalsrud. Med

hjälp av ortsbefolkningen i bland annat Furuflaten och
Manndalen lyckas han under ofattbara strapatser hålla
sig undan tyskarna i drygt två månader. Målet är att till
fots ta sig till det neutrala Sverige men det visar sig bli
en nästan övermänsklig uppgift.
I sammanlagt sju veckor ligger Baalsrud isolerad
och översnöad på kalfjället och när båda fötterna blir
angripna av kallbrand håller han sig vid liv genom att
amputera nio tår med sin fickkniv. Sista farliga biten på
finsk mark får den svårt medtagne Baalsrud slädskjuts
av norska samer – mitt inne i en renhjord med 500 djur
och under en skur av tyska kulor tar man sig över Kilpisjärvis sköra is och in i Sverige.
Lyckligt och väl framme i Kummavuopio konstaterar
man att Baalsrud är svårt medtagen och i snabbt behov
av läkarvård. Det är den 1 juni 1943 och isen har precis
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f Jan Baalsrud blev en viktig symbol för
motståndskampen – väl tillbaka i Skottland
berättar han här om sina upplevelser för
kung Haakon och kronprins Olav.
Foto: ur boken NIO LIV.
i Norsk militär vid de hemliga Sepalbaserna hade god hjälp av folket i trakten. Allt
skedde med svenska militärens goda minne,
till exempel när norrmännen tog tillfånga en
tysk patrull vid Pältsa. Här besöker svenska
beredskapssoldater ett sameviste.
Foto: hos Ingemar Johansson-Närvä

gått på gränsälven som därmed kan vara farbar med båt.
I Keinovuopio en mil längre söderut finns skickliga
forskarlarna Ola Jensen och Petter Johansson. Olas
sonson Sixten Jensen (numera Sveriges nordligaste invånare) har berättat för mig om räddningsaktionen som
starkt bidrog till att rädda Jan Baalsruds liv:
– Farfar och Petter hämta Baalsrud i Kummavuopio
och frakta han med båt till Saarikoski, därifrån blev det
flyg till Boden. Farfar berätta att det lukta ruttet från
Baalsruds fötter, han hade kallbrand.
Tio år efter krigsslutet skrev engelsmannen David
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Howarth boken We Die Alone (Vi dör ensammen) som
byggde på Baalsruds egen berättelse. Boken blev en
bestseller över hela världen och gav i sin tur upphov till
filmen NI LIV (nio liv, som katten); en thriller som blev
Oscarsnominerad och som norska folket 1991 utsåg till
landets bästa film genom tiderna.
Av bokens epilog framgår att Jan Baalsrud delvis
förlorade minnet när han kommit under läkarvård:
Han kom dock ihåg att han tillbringade en natt i kåta
tillsammans med en massa lappar och en annan i en kanot som åkte nedför en strid älv vars ena strand var finskt

h Länsmansgården i Karesuando (även kallad Vita Huset)
är numera bygde- och krigsmuseum. Av minnesstenen
framgår att norska reservpolisgruppen Bryhn med 2 000
man befann sig här i slutskedet av kriget.

Jan Baalsrud avled 1988. Hans aska är begravd i Manndalen ett par mil nordost om Skibotn – i en grav tillsammans med en av de ortsbor som hjälpte honom att
fly till Sverige.

område och därför kontrollerades av tyskarna medan
den andra tillhörde Sverige. Man kom till slut fram till
en telegrafstation där man i telefonväxeln skickade ett
brådskande meddelande till Svenska Röda korset.
Denna utmärkta organisation skickade ett ambulansplan som gjorde en farlig landning på en sträcka
av älven där isen fortfarande höll på att gå upp. Innan
planet kunde lyfta igen måste man bryta upp mer is för
att det skulle få tillräckligt lång sträcka att starta på.
Den uppstigningen var den sista av de upplevelser som
Jan kunde komma ihåg hade skrämt honom halvt från
vettet. Därefter mindes han ingenting. Hans första kontakt med verkligheten igen var att en läkare talade om
för honom att han hade varit på sjukhus en vecka.
Läkarna på centrallasarettet i Boden förundrades
över att Baalsrud själv kunnat amputera tårna, och med
så gott resultat att fötterna gick att rädda. Att han var av
sällsynt segt virke råder ingen tvekan om och efter sju
månader på sjukhuset i Boden återvände han på egen
begäran till sitt kompanis huvudkvarter i Skottland.
Där hjälpte han till att träna norska patrioter samtidigt som han lärde sig att gå obehindrat utan tår, för att
sedan återvända till Norge. Han var 27 år och i aktiv
tjänst som agent när tyskarna kapitulerade i maj 1945.

å papperet var Sverige neutralt men det var en balansgång som regeringen och militären tycks ha
anpassat efter krigslyckans svängningar ute i världen.
Å ena sidan eftergifter med de så kallade tysktågen, å
andra sidan hemligt stöd till de allierades militära operationer
Åren 1943–44 upprättades nio hemliga baser vid
norska gränsen i Lappland. Fyra av dessa fanns i Norrbottens län varav Svenska turistföreningens stuga i Pältsa
var den nordligaste. Norrmannen Roger Albrigtsen har i
en bok berättat om dessa baser som kom att ingå i ”Operation Sepals”.
Sepals var ett topphemligt samarbete mellan svenska försvarsstabens underrättelsetjänst C-byrån, norska
XU, brittiska SIS och MI6 samt amerikanska OSS (föregångaren till CIA). De fyra baserna bemannades av
norska kommandosoldater och som mest hade man 250
ton vapen och annan militär utrustning, det mesta finansierat av OSS.
Förutom att stödja norska motståndsrörelsen var
Sepals huvudsyfte att motverka Sovjetunionens inflytande i Skandinavien. Ryssarna låg bra till hos nordnorska befolkningen efter sina militära framgångar och
väntades inom kort befria landsdelen från tyskarna. Till
Sovjets popularitet bidrog även den norska, antifascis-
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tiska Osvaldgruppen som med sina 200 sabotörer utförde många effektiva aktioner mot tyskarna.
Pältsastugan var Sepalbas 1 och hade kodnamnet
”Mons”. I stugans större rum fanns en källarlucka och
därifrån en tunnel som mynnade i en ravin cirka 40 meter söder om stugan. Bemanningen var upp till sexton
kommandosoldater som patrullerade och spionerade på
tyskockuperat område och man hade även koll på norra
Finland.
Genom kortvågsradion hade ”Mons” dagliga kontakter med England och norska legationen i Stockholm
– inte minst väderrapporterna från Pältsa var viktig information för brittiska bombflyget. Som Sepalbasernas
vägvisare och transportörer i den ofta oländiga terrängen fungerade svenska samer.

V

ad beträffar flyktingströmmen är framlidne polismästaren Walter Ericsons bok Över Gränserna en
förnämlig källa.
När finnarna utrymde Lapplands län och kriget nådde Karesuandoområdet i september 1944 ökade strömmen av norska flyktingar. Även många ryska krigsfångar som satt i finska och tyska läger för att jobba på
vägbyggen tog chansen att fly till Sverige.
Av de 1 764 personer som 1944 flydde till Karesuando
och Kiruna (1 093 respektive 671 personer) var 1 118
norrmän, 287 ryssar, 107 polacker, 71 finnar och 54 tyskar. Övriga 127 kom från tolv andra europeiska länder.
Sista krigsvintern fanns en svensk/norsk livsmedelsstation i Kuttainen där nordnorska samer med renforor hämtade livsmedel för sitt uppehälle på Finnmarksvidda.
Fjällstugorna i Könkämädalen fick betalt av staten
för varje mål mat som de gav flyktingarna (summan
för varje flykting var 12–13 kronor per dygn). Vintertid fick de även ersättning (15–25 kronor per pass)
för att med häst skjutsa flyktingar mellan stugorna.
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Efter kriget belönades innehavarna av de fem fjällstugorna (Kummavuopio, Keinovuopio, Saarikoski, Naimakka och Siikavuopio) med norske kungen Haakon
VII:s minnesmedalj.
Den fasta befolkningen och samerna gjorde många
berömvärda insatser för flyktingarna. I oktober 1944 utförde Ola Jensen från Keinovuopio och tre andra män
med häst och ren en bragdliknande hjälpinsats.
I hårt väder lyckades de föra ett sjuttiotal norska
flyktingar, mest kvinnor och barn, de elva milen från
Pältsa till Maunu. Under sista etappen från Siikavuopio
inträffade dock en tragisk olycka: en kvinna med sitt
ettåriga barn åkte på en rensläde som välte i den tuviga
terrängen och modern hamnade på barnet som dog.
En stor del av befolkningen i Karesuandoområdet
var engagerad i omhändertagandet av flyktingar. Arne
Töyrä är ordförande i Karesuando hembygdsförening.
Han har berättat för mig att avlusningsbastun vid Länsmansgården i Karesuando kom till flitig användning,
bland gästerna fanns tre ryska krigsfångar som lyckats
rymma över gränsälven vid Kuttainen.
– Dom tog timmer från en lada på finska sidan och
gjorde sig en flotte. Mina föräldrar Levi och Hilja Töyrä
ringde myndigheterna i Karesuando. Man hämta ryssarna, avlusa dom och gav dom mat.

I

byn Mertajärvi bor Helge Utsi som är född 1926. Han
har varit maskinentreprenör men under krigsåren var
det fyrbenta dragare som gällde för tonåringen.
– Jag körde häst varje dag så nog vet jag hur man
sköter en häst på bästa sätt. Virke körde jag ända upp
till Kummavuopio, till reparation av fjällstugorna.
Hästen med kusk var inhyrd av militären som hade
flyktingmottagning i Maunu och dit kom det flyktingar
och desertörer i en strid ström, särskilt 1944 då krigsvinden vänt till tyskarnas nackdel.
Helge Utsi minns särskilt en norsk familj som fick
skjuts med honom från Kummavuopio.
– Dom kom från Tamokdalen. Det hade varit svår
terräng och pappan bar en flicka i ryggsäcken.
Helge berättar stolt att en dotter i familjen var nuvarande svenske folkpartiledaren Jan Björklunds mamma.
– Tänk att hon har jag fraktat till Maunu. Jag hade
ardennerhästen Lauki, det är finska och betyder bläs.
Jag vill minnas att vi övernattade i Siikavuopio, från
Maunu åkte familjen buss till Vittangi.
Jan Björklund har på Norsk venstres landsmöte 2011
berättat om den dramatiska flykten över fjället.
Anledningen till att familjen tvingades fly var att
Jans morfar när som helst kunde bli gripen av tyskarna
som misstänkt motståndsman. Han hade gömt en kortvågsradio i en jordkula på fjällsluttningen i Tamokdalen och dit gick han ofta för att lyssna på de förbjudna
radiosändningarna från England.
Natten mot den 18 november 1944 gav sig familjen

l Hembygdsföreningens
ordförande Arne Töyrä i
avlusningsbastun vid
Länsmansgården.
g Även bastun i Kummavuopio var välanvänd när
det begav sig men inte i
avlusningssyfte.
m Kejsarinnan såg en ära
i att hålla rent och det har
även hennes efterträdare
gjort. Det gäller även i
utedasset på vars väggar
gårdsfolk och besökare
präntat sina namn ända
från krigsåren.

iväg på skidor över fjället. Kvinnan som kom att bli Jan
Björklunds mamma var 23 år men yngsta systern bara
tre, så henne turades man om att åt att bära i pappans
ryggsäck.
Exakt vilken väg man tog över gränsfjällen har jag inte
lyckats utröna men förmodligen passerade man Pältsastugan och den hemliga Sepalbasen Mons. Förnödenheter som mat och liknande, samt virke och förmodligen
även strategisk utrustning, transporterades till Mons via
fjällstugorna i Keinovuopio och Kummavuopio.
Detta var en av anledningarna till att Helge Utsi hade
så många körningar från Maunu och norrut.
– Upp till Kummavuopio hade jag närmare tusen kilo
på stöttingen, det var hemliga grejer men det visste jag
inte då.
Det var åtta mil enkel väg längs telefonledningen men
för det mesta kändes hästkörningarna rutinbetonade.
– Det hände inte så mycket dramatiskt, men en gång
kom det ett ryskt flygplan. Vi såg hur det bomba en
barack på finska sidan, i Luspa en kilometer från oss.
Planet släppte åtminstone en bomb, kanske två, och baracken flög i luften.
Sådana gånger kändes det förstås tryggt att ha sällskap och det hade Helge ibland av Johannes Logren,
eller Suutari (skomakaren) som han vanligen kallades.
Logren var från Vasa i Finland och pratade svenska.
Enligt Sven Johansson i Kitdalen hade Logren deserterat och flytt undan den vita terrorn i samband med
finska inbördeskriget. Väl i Karesuando fick han jobb
på skolan som skomakerilärare, innan han blev dräng
och allt i allo i Kummavuopio.
Som sådan blev det många hästtransporter vintertid
till och från Sveriges nordligaste gård där Kejsarinnan
Olga fortfarande regerade.
– För det mesta träffa jag Logren i Maunu, berättar
Helge Utsi.
– Jag minns en gång när vi legat över i Naimakka. Vi

starta på morgonen och for norrut, det var väldigt stark
motvind och vi hade tung last.
På en höjd före Saarikoski träffade Helge och Johannes på två män som visade sig vara tyska desertörer
från Österrike.
– Dom hade vadat över älven i en fors och förfrusit
fötterna. Stod och stampade och kunde inte gå.
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Desertörerna hade tagit sig upp till hästspåret vid telefonledningen och där råkade Helge och Johannes passera i rätt ögonblick.
– Dom kunde lite finska och förklarade att dom hade
hört våra röster och bjällrorna. Eftersom dom var beväpnade med karbiner förklarade jag att dom skulle
kasta gevären.
Det gjorde österrikarna villigt och snart kunde transporten fortsätta med Helges råstarka Lauki i spetsen.
– Men Logren hade dålig häst och han vifta bort en
flykting som klivit upp på lasset, sedan åkte båda med
mig. Jag sa åt Logren att nu är det bara nedför till Saarikoski. Hästen min var törstig så han tog snö. Då vi kom
fram fanns inget stall, militären hade tagit hand om det
så våra hästar fick stå ute med en filt.
I Saarikoski var tjugo militärer stationerade hela vintern, en hel pluton. När Helge gick ut mitt på älven för
att hämta vatten till hästen märkte han att någon kom
mot honom från finska sidan.
– Jag såg han inte men hörde stegen på skaren.
Tänkte att kanske tar han mig till fånga men han stanna
då jag skulle fylla andra hinken med skopan. Då jag
sprang till gården följde han tätt efter och när jag gick
till militären i stugan stod han bakom mig i dörren.
Det visade sig att mannen, som var fältläkare och beslutat desertera, kände österrikarna som fått hästskjuts
med Helge Utsi. De förfrusna fötterna försökte man
rädda genom att sakta tina upp dem med snö som Helge
burit in i pörtet där Petter Kihl var husbonde.
– Logren och jag fick ligga i Kihls pörte. Vi hade
sovsäckar av renskinn, med håret inåt, och dom var
varma. Flyktingarna plus två militärer med k-pistar
låg också i pörtet men då vi vakna på morgonen hade
flyktingarna fått skjuts nedåt Maunu, dom fick säkert
amputera fötterna.

T

iden går fort när Helge berättar och rätt som det
är har en av hans döttrar dukat fram kaffe med
nygräddade våfflor och hjortronsylt. Medan vi smörjer kråset kommer Helge in på Harjumorden som satte
skräck i en hel bygd.
– Jag var på höbärgning i Liedakka. Fem kilometer
nedströms gården, på Hietaranda som betyder sandj Tiden går fort i Helge Utsis sällskap. Han är duktig
berättare och helst tar han oss med till krigsåren då han
var professionell kusk.
f Tuomas och Kristiana Harju blev brutalt mördade
med en hammare.
Foto: Karesuando bildarkiv
g Dessa båda ryssar klarade sig oskadda då arresten
sprängdes. Men rysshatet var chockerande och i Kiruna
föredrog de att sova på golvet.
Foto: landsfiskal Torsten Utterström
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stranden, rymde Ville och Emil Asplund från ryssarna.
Ryssarna sa ”åk inte” på finska och tog tag i båten men
Ville stötte ut så dom måste släppa.
I det läget var ryssarna två till antalet sedan dom dödat sin kamrat uppe på Råstoplatån. Walter Ericson har
redogjort för händelseförloppet i ett kapitel han kallar
Ond bråd död; här en kort sammanfattning:
I juli 1942 rymmer ryska krigsfångarna Klimov,
Markejev och Saitsev från det finska arbetslägret Muotkataka vid Kilpisjärvi. De beger sig till makarna Tuomas och Kristiana Harjus stuga och mördar dem med
en hammare. Kristiana får även halsen avskuren men
då är hon troligen redan död.
Ryssarna har tidigare kommit i kontakt med Tuomas
Harju när han besökt fånglägret, dessutom har de skottat
snö vid hans stuga. Från stugan som ligger ett stenkast
från svenska gränsen stjäl de nu bland annat två gevär
med ammunition samt kläder, mat, pengar och en yxa.
En vecka senare råkar två samer träffa på ryssarna i
en renskötarstuga vid sjön Ravdojaure nordost om Råstojaure. Ryssarna köper ett tält av samerna och fortsätter söderut. Efter ännu en vecka passerar två av ryssarna Vitnaravaara lappläger och en månad efter mordet
på makarna Harju anländer de till Övre Soppero.
De erkänner att de varit med och rånat makarna Harju
men hävdar att morden begicks av Klimov, den tredje
ryssen. På frågan vart han tagit vägen uppger de först
att han ensam begett sig mot Petsamo, men erkänner så
småningom att de gemensamt dödat honom när han låg
och sov i tältet. Detta sedan Klimov föreslagit Markejev
att de skulle döda Saitsev så maten skulle räcka längre.
De tre morden bidrog till att förstärka rysshatet vid
gränsälven och vid åtminstone ett tillfälle jagade finsk
militär en förrymd rysk krigsfånge på svensk mark. Två
månader efter Harjumorden rymde fyra ryssar och tog
sig till Suijavaara på svenska sidan. De fördes till polisarresten i Karesuando i avvaktan på transport till Kiruna.
Hur det sedan gick minns Helge Utsi som om det
vore i går.
– Jag var femton år då finkan sprängdes i Karesuando.
Pappa Johan och jag hade just varit dit med sten. Vi övernatta hos Armas och Ellen Grape som är min moster. På
morgonen var finkan borta men ryssarna hade klarat sig.
Dom hade hört attentatsmännen komma och sett då dom
tände dynamiten. Därför hann ryssarna lägga sig på golvet och täcka över sig med madrasserna och filtarna.
Två av ryssarna skadades och blev inlagda på Viktoriahemmets sjukavdelning i Karesuando, de båda
andra fördes till polishuset i Kiruna. Där placerades
de i gemensam cell och ska enligt Walter Ericson ha
varit så rädda att de inte vågade ligga på britsarna eller
vid fönstret, utan på golvet vid celldörren där polisen
snubblade på deras kroppar.
Främsta orsaken till rysshatet, förutom vinterkriget

och fortsättningskriget förstås, var Harjumorden. Häradsrätten i Karesuando dömde Markejev och Saitsev
till livstids straffarbete för mord och båda fördes till
Långholmen i Stockholm.
I januari 1945 hängde sig Markejev i sin cell; på en papperslapp hade han skrivit ”Klimov begick självmord och
jag följer honom”. Saitsev blev straffbefriad 1947 sedan
han hamnat på mentalsjukhus och där avled han senare.

I

slutet av första världskriget medförde Karesuandoområdets strategiska läge ett guldruschliknande uppsving.
Ossian Elgström beskriver i sin bok Lappalaiset hur
Karesuando blev ett ”fullkomligt Babylon” på grund
av omfattande och spektakulära transporter av ryska
krigsförråd.
När Elgström i mars 1918 åkte hästskjuts från Jukkasjärvi mötte man mängder av hästforor som kom från
Siilastupa i norra änden av Kilpisjärvi. Där hade ryssarna samlat stora förråd av vapen, ammunition, metaller,
gummi och skor; förråd som huvudsakligen kommit
från vapenbrodern England.
Efter ryska oktoberrevolutionen och Finlands själv-
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ständighetsförklaring i december 1917 saboterade finska
attentatsmän Siilastupaförråden. I princip all krigsmateriel sprängdes i luften men ”mjukvaran” och den värdefulla metallen lyckades affärsmän i Tornedalen och
”stora herrar i Luleå” komma över till en billig penning.
Forbönderna fick en krona för varje kilo tenn och
prima stövlar som de lyckades transportera till järnvägen i Kiruna, och eftersom ett hästlass (fora) vägde
cirka tusen kilo kunde man göra sig en liten förmögenhet i den tidens penningvärde.
Målande beskriver konstnären Elgström det kaos
som rådde på hästvägen mot Karesuando (det här var
innan det fanns bilväg i området):
Ideligen fingo vi köra åt sidan för Siilastupaforor – utmagrade hästar och rödögda karlar – oftast
uselt klädda. Vi körde hela dagen, kvällen kom, himlen mörknade och månen gick upp. I månskenet foro vi
förbi rastande foror, hästarna med hängande huvuden,
silverglänsande av rimfrost, slädar med fantastiska
konturer och runtomkring rökiga, flammande eldar.
Jag beklagade bittert att jag ej kunde stanna och rita
av den underbara scenen. Längre fram mötte vi en man
som drog en sparkstötting; han hade varit tre veckor på
väg och tillryggalagt över 30 mil. På stöttingen hade
han 200 kilo tenn – han kom också från Siilastupa.
Framme i Karesuando ser Elgström ett gigantiskt
mellanlager med 100 000 par skor och han beskriver
byborna som yra i mössan av Siilastupaguldet. På sin
fortsatta resa norrut längs gränsälven ser Elgström en

198

mängd kadaver efter hästar som dukat under av trötthet, och nära byn Maunu ett minst hundra meter långt
stall av torv med plats för lika många rastande hästar.

N

är jag drygt nittio år senare besöker Karesuando
ser jag inte en enda häst. I byn Maunu träffar jag
Ingemar Johansson-Närvä som är född 1923 och byggde vägar på den gamla goda tiden.
– På Maunuvägen var jag 1935 till -37. Meningen
var att vägen skulle gå till Norge, det var färdigt utstakat till Treriksröset men vägdirektören dog och sen
kom kriget.
Det har spekulerats i att det var Tyskland som med
hjälp av högerkrafterna i Finland fick Sverige att lägga
vägprojektet i malpåse. Baktanken skulle ha varit att
styra vägen till finska sidan och därmed få full kontroll
över trafiken till Skibotn och Ishavet.
Det tror inte Ingemar ett ögonblick på och han blir
närmast irriterad över att jämt behöva förklara hur vägen på finska sidan kom till.
– Det var inte alls tyskarna som byggde vägen, dom
rivde sönder den. Jag var själv med 1939 och körde fyllning på Norgevägen, vid vägändan i Palojoensuu söder
om Karesuando. Vi byggde vägen i sektioner till Siilastupa och den var färdig 1941. På brobygget över Lätäseno
var jag 1940 men sedan sprängde tyskarna bron 1944.
Tusentals krigsfångar i finska och tyska läger, framför allt ryssar, tvingades under svåra umbäranden bygga och underhålla vägar i Nordfinland och Nordnorge.

– Tyskarna hade fångläger i bland annat Iitto, Pättikkä och Muotkataka. Det fångarna gjorde var att bättra
på Norgevägen och bygga stickvägar.
Att bygga väg i ödemarken är ett slitgöra i fredstid
och rena slavgörat för en krigsfånge. Många dukade under och fick sin sista vila i enkla gravar; Ingemar visar
mig ett fotografi där han och några vänner poserar på
ett provisoriskt gravfält i björkskogen vid Norgevägen.
Trots allt elände tyskarna orsakade var man ofta accepterade (i vissa fall till och med populära) och bytesaffärerna blomstrade vid gränsälven.
–Tyskarna hade mycket brännvin. Niila for över med
fläskpaket, ett paket för varje flaska sprit. Men Niila
och tysken drog åt var sitt håll och det sluta med att
officeren sa stopp.
När ryssarna 1944 vunnit Fortsättningskriget ålades finnarna att kasta ut sina allierade ur landet. Striderna blev förhållandevis lama men tyskarna använde
j Här i Siilastupa vid norra änden av Kilpisjärvi och
fjället Saana hade ryssarna sitt enorma krigslager av
bland annat skor. Det var också här som Jan Baalsrud
tjugofem år senare lyckades undkomma tyskarna, med
hjälp av samer och hundratals renar.
Foto: Karesuando bildarkiv
g Ingemar Johansson-Närvä vet hur vägar ska byggas
och han hade gärna sett en Norgeväg på svenska sidan.
i Krigsfångarna hade ett helvete i lägren som skördade
många offer. Här besöker Ingemar och några vänner en
begravningsplats vid Norgevägen.
Foto: hos Ingemar Johansson-Närvä
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”brända jordens taktik” vilket naturligtvis väckte ont
blod även på svenska sidan.
– Tyskarna brände allt. Det tyckte vi inte om för det var
ju våra släktingar på andra sidan älven. En gång hamnade
tre granater här i byn, bara ett par hundra meter från huset.
Ingemars pappa Johan Mattias Johansson-Närvä var
syster med Olga Raattamaa, kejsarinnan i Kummavuopio.
– Hon var en hemskt bra människa, bra på alla sätt.
Jag sov ofta hos Olga och Matti i Kummavuopio. I nitton år drog jag not i Kiellijärvi och Taatsajärvi och jag
har snarat mycket ripor i Kummadalen. En gång fick
jag 75 ripor, det fanns ripa i varje snara och jag hann
inte göra fler snaror.
I en utländsk veckotidning har Olga kallats ”Ängeln
vid de fyra vindarnas väg”. De fyra vindarnas väg är
en vanlig benämning på Norgevägen (E 78) som har sin
norra ändpunkt i Tromsö.
Om Olga var en ängel var nazisterna raka motsatsen
och bland krigsfångarna djävulen personifierad. När
tyskarna i slutskedet av kriget drog sig tillbaka från
Finland och norska Finnmark koncentrerade man sina
styrkor (220 000 bergssoldater med 60 000 hästar) till
Storfjord kommun.
Någon mil väster om Skibotn tvingades krigsfångar

och andra tvångsarbetare bygga väg från nuvarande E 8
och upp på Falsnesfjället. Den kallas Bollmansveien
eller Russeveien och är 5,5 kilometer lång, med en
höjdskillnad på 550 meter till den bunker man tvingades bygga vid vägändan.
Runt om i Storfjordsfjällen lät tyskarna bygga mer
än 500 liknande bunkers, som en del av deras ”Fästning
Lyngenfjorden”. Nazisten som ansvarade för vägbygget hette Bollman och hade haft samma uppgift i Nordfinland, även där med skrämmande resultat i form av
mänskligt lidande.
Krigsfångarna i Storfjord kom i huvudsak från Ryssland men även från Jugoslavien och Polen. Fångarna
var dåligt klädda och bodde i undermåliga baracker
med jordgolv, torvtak och glesa väggar vilket medförde
att kyla, regn och vind skördade många offer. Andra
blev avrättade med nackskott.
En finsktalande ryss som var med på Falsnesfjället
har berättat att det i hans avdelning fanns 350 fångar,
varav bara 18 överlevde. Det finns uppgifter om lik
som ska ha grävts ned i själva vägen och en del av offren begravdes i nära anslutning till vägen.
Det finns med andra ord likheter med det som hände
vid De fyra vindarnas väg.

Informationstavlan vid E8 utanför Skibotn berättar om de enorma lidanden krigsfångarna utsattes för. Inte minst
ryssvägen blev många fångars öde.
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Namnet ”De fyra vindarnas väg” har sitt ursprung i Karesuando- och Kautokeinosamernas huvudbonad ”Fyra vindars
mössa”. Vägen har långa raksträckor men är bitvis också kurvig och backig.

Dit vägarna bär
Förr var ”obygderna” i norr ett exotiskt besöksmål för
upptäcktsresanden och äventyrare av alla de slag.
”Det roar mig att intränga i Lappland, som gällde det
en expedition till mörkaste Afrika”, skrev exempelvis
Ossian Elgström då han 1918 planerade sin resa i det
väglösa land som Karesuandotrakten var.
När han på vårvintern begav sig norrut mot Ishavskusten blev han sinkad flera veckor eftersom det var
förfallstid. När jag själv 83 år senare besöker Naimakka är det också dålig is på gränsälven men på De fyra
vindarnas väg är föret perfekt.
Sedan 1962 har jag regelbundet besökt området norr
om Kiruna och sett hur förändringens vindar blåst bort
mycket av det gamla. Här ska jag kortfattat redovisa

några intryck från dessa mina ”upptäcktsresor” – häng
med på en biltur Dit vägarna bär!
Före Gällivare svänger vi höger mot Kiruna och nu
delar Europavägarna 10 och 45 på gracerna fram till
Svappavaara. E 45 är Sveriges längsta väg och Europas
längsta i nord-sydlig riktning; det är nästan 500 mil från
Karesuando till Gela på Sicilien.
Suptallen mellan Svappavaara och Vittangi blir vår
första anhalt. Tallen som på tornedalsfinska (meänkieli)
heter Ryyppö-Talli fick sitt ansiktslyft år 1901 då stammen kvistades och kronan rundades av. Sedan 1932 har
tallen varit fridlyst.
Begreppet suptall är gammalt och förekommer över
hela landet. Vid dessa tallar som var lätta att känna igen
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f Suptallen fick sitt ansiktslyft år 1901 då stammen
kvistades och kronan rundades av.
g Bertil Blind började med att tanka och skrapa mygg
på macken i Övre Soppero.
m Utsikten är mångvilavid och bedårande över
sjölandet och gamla bydelen Närvä.

Helén Laestadius går heller inte av för hackor. Med sin
prisbelönta ungdomsbok Sms från Soppero har hon satt
Sopperobyarna på kartan och personligen är jag förstås
stolt över att ha varit journalistkollega på NSD.
Lannavaara passerade jag på 80-talet i samband
med en fisketur i Viikusjärvitrakten. Sedan dess har utvecklingen varit övervägande positiv och fortfarande
finns det Konsumbutik i byn. Lannavaaras stolthet och
motor är den utbildning i ädelstensteknik som Luleå
universitet utlokaliserat till företaget Kristallen AB och
som lär vara världens minsta högskola.

P

tog man en paus och ibland en sup, särskilt på vintern
när det gällde att hålla värmen. Även Vittangi ger mig
positiva vibrationer och förr åt vi ofta på värdshuset
men nu nöjer vi oss med en korv på OKQ8.
Vid bron över Torneälven passerar vi en stor gård
på höger sida. Det var här på Niemi som Henrik Mickelsson Kyrö bosatte sig år 1674 och därmed grundade
en av Lapplands vackraste byar. Vårdcentralen som bedrivs på entreprenad, högstadieskolan, älgfarmen och
en handfull affärer är exempel på att Vittangi fortfarande är en levande by.
I Nedre Soppero korsar vi Lainioälven som med sina
biflöden gett oss sportfiskare många glädjestunder genom
åren. Men campingen med kiosken där vi brukade köpa
fiskekort har slagit igen och nog känns byn insomnad
trots några värdefulla affischnamn med rötterna i byn.
Mest känd är Lars Törnman men författaren Ann-
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å de tio milen mellan Vittangi och Karesuando är
Övre Soppero enda byn där man kan tanka sin bil.
– Vi har haft macken i familjen sedan jag var ung,
berättar innehavaren Bertil Blind.
Pappa Nils-Petter och mamma Hilja grundade företaget i slutet av 60-talet, dessförinnan levde familjen
enbart på renskötseln.
– Sedan blev det både och. Själv fick jag börja med
att tanka och skrapa bort myggor från bilrutorna, berättar Bertil och ler åt minnet.
Hans farbror John Blind har vänligheten att guida mig
runt i byn. Jag kör och John berättar om de platser vi
passerar, till exempel gården med byns äldsta byggnad.
– På den gården har det slaktats mycket ren. Johan
Johansson som bodde här och som ägde affären slaktade 10 000 renar per år.
I den affären brukade vi köpa fiskekort – skylten
hänger faktiskt kvar. Det var på 60-talet när nomadtiden
precis var över och många samefamiljer fortfarande hade
bristfälliga bostäder. Dessa har ersatts av moderna villor
och Övre Soppero kan numera stoltsera med kombinerad kyrka/vandrarhem/restaurang för turister och andra.
Anläggningen heter Den gode herdens kyrka – Sopperogården och har varit stadsdelskyrka i Helsingborg.
Hit till Soppero fraktades den nedmonterad i sektioner,
på åtta långtradare. Hela anläggningen är mysig och
välskött med förstklassig mat till bra pris, varför vi ofta
tar paus här före och efter fjällturen.
Bertil Blind har sin mack på andra sidan vägen och
här köper vi förstås fiskekorten då vi avser att fiska i
närområdet. Bertil som snart fyller 50 tycker dock inte
att framtiden ser särskilt ljus ut för Sopperobygden:
– Här blir mindre och mindre folk och färre barn i
familjerna. Man har högst tre barn i varje familj, förr

var det mellan sex och tio i varje. I min familj var vi
sju syskon.
De flesta i Sopperobyarna har sameursprung och renarna är fortfarande en huvudnäring.
– Det är mest renskötsel man lever av men man
försöker kombinera på olika sätt. Mannen jobbar till
exempel i gruvan och åkeribranschen. Kvinnan i hemtjänsten, i sjukvården och på skolorna.
– Men det är svårt att veta hur det blir i framtiden.
Då här blir mindre folk i produktiv ålder kan det bli
svårt att upprätthålla servicen, tillägger Bertil Blind.
Jag tackar för mig och fortsätter resan norrut längs
E 45. Efter att ha passerat Kuormakka och vägskälet till
Pulsujärvi fastnar blicken plötsligt på ett par kretsande
rovfåglar på låg höjd: örnar hinner jag tänka innan de
försvinner över biltaket.
Häpen och förtjust svänger jag in till vägkanten och
stannar, annars är risken uppenbar att jag hamnar i diket. Väl ute ur bilen ser jag direkt att något örnpar är
det inte men om möjligt något ännu bättre: sju fjällvråkar varav sex ungar som busar med varandra i tvära
kast över vägen.
I flera minuter kan jag beundra skådespelet innan
vinden för dem norrut över lågfjällen. Sex vråkungar
på samma gång såg jag på Tuoipal ett år när det var gott
om lämmel, precis som nu.
Idivuoma brukar få hjärtat att slå fortare och så även
denna gång. Här hade jag förmånen att få höra Emil
Asplund berätta om sitt kära Liedakka, och härifrån

har vi startat många av våra vandringsfisketurer. Trist
förstås att byns lanthandel där vi köpte fiskekorten är
borta men sådan är nu den så kallade utvecklingen som
de flesta av oss dessutom valt.
Mer än några kilometer går det inte att deppa för nu
är det dags för en bensträckare på Mertavaara, berget
med den mångmilavida utsikten över lågfjällen och
sjölandet vid Mertajärvi. Där nere i gamla bydelen
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Närvä är Ellen Grape född och där växte Olga upp till
den kejsarinna hon sedan blev.
Hur länge det bott jakt- och fiskesamer i dessa områden längst i norr är det ingen som säkert vet men enligt
vissa forskare handlar det om tusentals år. Många bosatte sig vid fiskrika sjöar som man redan på medeltiden tvingades betala skatt för.
En fördel var förstås om boplatsen låg inom rimligt
avstånd från marker som var lämpliga för vildrensfångst. Milslånga stängsel med öppningar för vildrenssnaror fanns bland annat väster om Idivuoma och öster om Närvä, och hitom Siikavuopio ett av de största
fångstgropsystemen i Sverige. Här vid E 45 i Mertajärvi finns numera en modern rengärda som vittnar om
en flexibel och livskraftig kultur.

N

är man mil efter mil glider fram i bil är det lätt
att bli fartblind och missa sådant man inte borde
missa. Ett sådant exempel är Sveriges nordligaste landsväg. År efter år har jag passerat skylten men nu ska det
äntligen bli av att stifta bekantskap med den exotiska
vägen och byn vid dess ände.
Vägen i sig är väl inte särskilt vacker eller märkvärdig utan en högst ordinär grusväg. Mest spännande för
mig är jokkarna som vägen korsar några kilometer före
byn. Först kommer Idijoki och sedan Ainattijoki, jokken som varit och är mina drömmars harrvatten! Visst
vore det kul att få provkasta så här nära utflödet i gränsälven men det får bli en annan gång.
Med mig som guide och dörröppnare är vännen Bror
Asplund och målet är att besöka de båda gårdar som
fortfarande är bebodda i Maunu. Sju personer bor här
och en av dem är Paul Niva vars pappa var den legendariske lantbrevbäraren Martin Niva.
Martin var en spjuver, en vänlig själ som hade nära
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till både leenden och gapskratt, och i det fallet tycks
äpplet inte ha fallit långt från trädet. Tiden går fort i
Pauls sällskap och när han demonstrerar pappas posthorn känner vi historiens vingslag som en vindpust genom köket.
– Min farfar Wilhelm Niva var också han lantbrevbärare. En gång då pappa var tretton år fick han följa med
farfar på turen, dom gick från Siilastupa till Skibotn.
Martins rutt slutade i Sveriges nordligaste gård men
i dag är Bror och jag nöjda med att besöka Sveriges
nordligaste lantbrukare. Han heter Gustav JohanssonNärvä och jag råkade läsa om honom i lantbrukets
affärstidning ATL.
En hässja, kanske Sveriges nordligaste, leder tankarna
till kor och mjölk. Men den epoken är över även här i
Maunu och nu handlar det mer om att hålla öppet landskap, i Gustavs fall fem hektar slåtterängar med EU-stöd.
– Pappa och mamma hade kor och själv har jag haft
får, ett 50-tal tackor. Nu har jag bara ren och det är mest
som hobby.
Vid rengärdan bakom huset finns moderna motorredskap som snöslunga och gräsklippare.
– Jag klipper gräs åt bland annat kommunen och
landstinget. Har även fastighetsskötsel på vårdcentralen och sameskolan, förklarar Gustav som har eget företag och jordbruksfastighet.
Vi börjar med en rundvandring kring gården som
är strategiskt placerad på Vikkuriniemi, en udde med
vacker utsikt över Könkämäälven. Gränsen går som regel mitt i älven och när vi står på stranden är det bara
ett stenkast till grannarna på finska sidan.
– Jo, nog är det fint här, konstaterar Gustav och det
är bara att instämma.
Mannen som anlade första nybygget i Vikkurikoski i
början av 1700-talet hette Måns Eriksson. Han var son-

son till bostället Karesuandos grundare Måns Mårtensson i Suontavaara lappskatteland och kallades Maunu.
Efter Måns fick alltså byn sitt namn och med åren
kom han att få tunga positioner i trakten, bland annat
var han kronolänsman och den rollen övertog sonen
Nils Månsson.
Maunu var en viktig ort i Enontekis socken och i
Karesuando socken efter förlusten av Finland.
Även släkten Lidström fick viktiga positioner i samhället. Johan Jakob Lidström som kom från KalixNyborg blev kronolänsman i Maunu och sex av barnen
utmärkte sig på olika sätt. Bland annat som kyrkoherde
i Vittangi, lapptillsyningsman, lärare i Karesuando och
kronojägare i Jukkasjärvi; den sistnämnde lär förresten
ha varit Kejsarinnan Olgas oäkta fader.
Det är Olgas brorsonson Gustav Johansson-Närvä som
visar mig runt och han har mycket intressant att berätta
om byns och traktens historia. Från älven vandrar vi upp
mot några stugor där det ska finnas en spännande sten.
– Den kallas Spöksten eller Pöppänkivi på finska.
Stenen är egentligen ett flyttblock och tack vare storleken lyckas vi finna det nästan genast i den täta vegetationen. I stenen finns en spricka och där är det enkelt
att klättra upp, vilket Gustav gör.
– Förr hade man stor respekt för stenen och den här
platsen, det har varit någon sorts helig plats. Här gick
en väldigt gammal led, en handelsled och flyttled för
samerna.
På blocket finns namnet Eric Grape och årtalet 1870
inristat, vem Eric var vet inte Gustav men Grape är ett
respekterat släktnamn i bygden. Gustavs farfar kom
från Närvä och hans pörte ser vi på en kulle en bit bort.
– Pörtet fanns där redan då farfar kom hit, det finns
inristat att det är från 1700-talet.
Vid pörtet gick förresten flyktingleden under senaste

kriget, det var där man kom längs den åtta mil långa
telefonledningen från Kummavuopio. Uppenbarligen
har Maunu med omnejd haft stor betydelse genom åren
tack vare det strategiska läget.
På finska sidan några kilometer öster om Vikkurikoski ligger Markkina som jag skriver om i nästa kapitel.
Det finns flera spännande sägner från den tid när sockenkyrkan, tings- och marknadsplatsen fanns i Markkina.
Berättelserna är mer eller mindre blodiga och de
flesta håller inte för en faktagranskning, till exempel
historien om ett ryskt kosackband som skulle ha bränt
ned kyrkan. Men ostliga rövarband (så kallade tjuder)
lär för länge sedan ha härjat bland samerna så kanske
finns där en liten gnutta sanning trots allt.
– Mitt emot Markkina på svenska sidan finns Krigs-

f Här börjar vägen
som var tänkt att följa
gränsen ett tiotal mil mot
Treriksröset.
k Paul Niva har fint
påbrå och är härmed
utnämnd till Sveriges
nordligaste spjuver.
g Grannt är det i
Maunu och nära till
grannarna på andra
sidan gränsälven.
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näset så det är nog sant att där varit strider. Och där
prästgården fanns mellan Könkämäälven och Lätäseno
ligger Steglingsnäset, berättar Gustav.
Namnet antyder att det kan ha varit en plats där dömda brottslingar avrättats och kroppar steglats. Stegling
innebar vanligtvis att bödeln styckade kroppen och placerade likdelarna några meter ovanför marken på ett
horisontellt liggande ”vagnshjul”. På en påle i mitten
spetsades huvudet som sedan fick sitta kvar i åratal –
androm till varnagel.
Detta ”folknöje” var ganska vanligt förekommande på andra platser i riket, framför allt i huvudstaden
Stockholm, men om det förekommit här i Könkämädalen är osäkert. Många blad i bygdens historia är oskrivna och det finns mycket att forska om.
Beträffande sitt eget ursprung berättar Gustav att
Närvä är en gammal samesläkt, att man haft mycket ren
och varit bofasta. Så har det förstås varit i stora delar av
det som nu är Karesuando församling, Kiruna stad och
landskapet Lappland.
När vi närmar oss gården pekar Gustav på den till
synes bördiga sydvästsluttningen.
– Då vi rensa bort enriset på backen hitta vi massor
av renhorn, dom låg under torven. Troligen har man
slaktat mycket ren här och kokat lim av hornen.
Mig skulle det inte heller förvåna om här funnits någon form av offerplats, för detta talar även den muntliga traditionen kring Spökstenen. På en kulle strax söder
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om gården visar mig Gustav några intressanta fynd vid
en mindre stenanhopning.
– Det är slagg, man har haft järnframställning här.
Någon arkeologisk undersökning värd namnet har
tydligen inte gjorts i Maunu. Därför har jag tipsat Norrbottens museum om järnframställningen med mera och
föreslagit dem att ta kontakt med Gustav.
De bor sex personer i huset på Vikkuriniemi: Ingemar och hustrun Marjatta, Gustav och hustrun Anita
samt deras barn Julia och Elias.
– När jag gick skolan i Karesuando var vi 29 barn i
skolbussen. Nu finns det bara två barn i hela byn, säger
Gustav och skakar på huvudet.
Det är dags att ta farväl och nu väntar två trevliga
dygn med övernattning hos mina gästvänliga vänner
Bror och Maria Asplund i Karesuando.

T

illsammans med Maria som varit lärare besöker jag
traktens skolor för att kåsera på temat Paradis i
norr.
Det blir en givande dialog med eleverna på kommunala skolan och statliga sameskolan i Karesuando samt
på Tulinkisuando friskola i Kuttainen. Vid ett lyckat
kvällsarrangemang i församlingshemmet får jag även
tillfälle att träffa äldre ortsbor.
Karesuando är Sveriges glesast befolkade församling men befolkningstalet var länge ovanligt stabilt.
Från mitten av 1800-talet och under hela 1900-talet var

f Gustav Johansson-Närvä kan titulera sig Sveriges
nordligaste lantbrukare.
g Man hade respekt för Pöppänkivi – platsen med
spökstenen var helig.
m Vikkuriniemifolket har aldrig haft tummen mitt i
handen; fynden av slagg visar att man även behärskade
konsten att framställa järn.

antalet invånare cirka 1 200, med relativt små variationer uppåt och nedåt. Det ansågs dock alltför lite för att
få förbli egen kommun och år 1971 var sammanslagningen med Jukkasjärvi och Kiruna ett faktum.
Från millennieskiftet tycks det ha blivit ett trendbrott
vad befolkningstalet beträffar. Antalet invånare hade
vid årsskiftet 2011/2012 minskat med cirka 20 procent,
till 969 personer varav 532 män och 437 kvinnor.
Kvinnounderskottet är besvärande men fortfarande
finns relativt många barn och därmed är genomsnittsåldern förhållandevis låg. Detta mycket tack vare Kuttainen där ovanligt många är laestadianer och som år
2010 var Sveriges yngsta tätort med 47 procent av befolkningen under tjugo år.
Innan vi fortsätter resan Dit vägarna bär tar jag en
jubileumssväng genom Karesuando som är Sveriges
nordligaste tätort. Även om mycket är förändrat med
moderna byggnader och så vidare är känslan ungefär
densamma som för femtio år sedan. Precis som med
Överkalix (Sveriges vackrast placerade tätort) är det
något mycket speciellt med Karesuando. Vad är svårt
att förklara – det måste bara upplevas!

F

rån Kaaresuvanto på finska sidan kör vi norrut.
Målet är att besöka de så kallade fjällägenheterna
i Könkämädalen som fortfarande är bebodda. Eller åtminstone beskåda eftersom det inte finns bilväg ända
fram till någon av dessa Sveriges nordligaste utposter.
Efter drygt fyra mil längs De fyra vindarnas väg
kommer jag och min färdkamrat Bror Asplund till
Siikavuopio, eller rättare sagt till parkeringen på östra
sidan gränsälven. Från den vackert placerade gården på
svenska sidan hör vi plötsligt hundskall.
Två män går ned till stranden och snart är de över på
våran sida. Det visar sig vara Seppo Tapio som numera
bor i Siikavuopio och samen Johan Anders Valkeapää
från Kuttainen.
– Jag har röjt upp rengärden bakom fjället. Har varit
en vecka och bott i Giologielasstugan, berättar Valkeapää skönt tillbakalutad på sin fyrhjuling.
Efter att fjällägenheten blivit öde i slutet av 60-talet användes gården som fritidsställe av familjen Siikavuopio,
och som bostad och atelje av konstnären Karin Vasara.
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Karesuando ligger centralt på Nordkalotten. På skylten ser vi avstånden till några orter i Tornedalen. Åker vi norrut och
österut i stället får vi cirka 100 kilometer till Kilpisjärvi, 150 till Kautokeino, 250 till Tromsö och 500 till Murmansk.

Kuttainen har Sveriges yngsta befolkning. Här mellanstadieelever vid Tulinkisuando friskola hösten 2010.
Stående fr v Mikael Pounu (årskurs 6), Filip Törelid (åk 6), Hannes Funck (åk 6), Henrik Thylin (åk 5), Elias Lax (åk 6),
Daniel Pounu (åk 5), Pontus Esberg (åk 6), Jonatan Esberg (åk 5), Joel Valkeapää (åk 6), Simon Larsson (åk 5),
Benny Monlund (åk 6), Andreas Pounu (åk 5), Maria Esberg (åk 6) och Benjamin Töyrä (åk 5).
Knästående fr v Mattias Pounu, Fredrik Dagfjäll, Tina Hetta, Sanna Esberg, Ronja Monlund, Tommy Esberg
samt William Olsson, samtliga årskurs 4.
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Mellanstadieelever i Karesuando hösten 2010. Sameskolan knästående fr v Marlene Eriksson, Sanna Tapio, Niillas Wasara,
Nilsa Blind, Ann-Katrin Marainen, Elle Kemi, Marja-Meele Päiviö, Nina Valkeapää, Evelina Nutti, Biera-Niillas Päiviö
och Jon-Mikael Juuso. Kommunala skolan bakre raden fr v Walter Eliasson, Petrus Siikavuopio, Matilda Siikavuopio,
Samuel Siikavuopio, Petter Blomkvist, Samuel Eliasson, Elias Johansson-Närvä och Katariina Jatko.

Högstadieelever i Karesuando hösten 2010. Raden längst fram fr v Nadja Blind Labba, Elle-Stina Påve, Julia JohanssonNärvä, Sara Larsson, Amalia Siggemo, Johan Pounu, Robert Esberg, Christian Lundström och Mattias Hetta. Övriga fr
v Kenny Pounu (toppluva), Tony Funck, Johnny Larsson (keps), Samuel Pounu, Pia Valkeapää, Lisa Pounu, Katarina
Unga, Elias Törelid, Johannes Vasara-Hammare, William Esberg, Anneli Marainen, Mirjam Esberg, Malin Töyrä,
Alexander Raattamaa, Ida Pounu, Helen Pounu, Anna-Greta Eliasson, Nadja Dagfjäll, Viktoria Monlund, Linda Esberg,
Klara Blomkvist, Sofi Töyrä, Margit Valkeapää, Amanda Eliasson och Camilla Larsson.
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f För Seppo Tapio är Siikavuopio
så nära paradiset man kan komma.
Han har det lugnt och skönt men
samtidigt svårt att hinna med allt
han vill göra.
g Förr läste Naimakkaborna av
instrumenten och rapporterade till
SMHI – i dag vore det kanske förenat
med livsfara.
g Paradis och kallhål? Nä, här har
det alltid varit ödemark och särskilt
kallt är det inte heller, försäkrar Åke
Siikavaara.

För sju år sedan flyttade Seppo Tapio hit – han är pensionär och bor ensam med två hundar.
– Jag kom 1977 som polis till Karesuando och där
blev jag till 1994. Sedan var jag fem år i Vittangi och
sist i Kiruna till 2005.
Hur får man dagarna att gå i lugna Siikavuopio när
man varit van stadens larm och jäkt?
– Det är inga problem, i stället hinner man inte med
allt man vill.
Vad hinner man inte med?
– Ja, städa till exempel….
Seppo Tapio skrattar gott och berättar sedan att älgjakten tog slut i lördags. Han har renmärke och renar i
Könkämä sameby vilket också kräver sin man.
Som polis blev han hemmastadd i det storslagna
vildmarksområde som sträcker sig från Vittangi och
Karesuando till Treriksröset. En kunskap som fördjupats genom renskötseln, jakten och fisket.
– Jo, jag har lärt känna den här trakten som min egen
byxficka, säger han och nickar med huvudet i riktning
mot Råstoplatån.
– Det har varit lite älg i år men vi har haft björn på Tjoli, fjället där bakom. Man såg den från helikopter, en stor
rackare, och man sköt en mindre några kilometer nedåt.

N

aimakka förknippar jag mest med vargjakt – och
sträng kyla förstås! Men när Bror och jag besöker
Åke Siikavuopio i Naimakka är det ovanligt varmt för
årstiden.
– Vi öppnar sidorutorna, föreslår Bror när vi kör ned
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mot älven och det gör han inte för att vi behöver frisk
luft utan för säkerhets skull.
Det är nämligen mitten av april, det vi nordbor kallar
vårvinter, och i år är det ovanligt mycket vatten på isen.
När jag ringde och förvarnade att vi kommer bad Åke
mig köra i hans hjulspår, en sorts personlig garanti.
Han är rak och gillar inget fjäsk så när jag berättar
vad boken ska heta blir kommentaren klockren:
– Paradis i norr? Inte är det här något paradis. Här är
ju ödemark, det har alltid varit ödemark här.
Själv flyttade Åke med familjen till Kiruna på
60-talet och 1980 gick lasset till Norge; Oteren i Storfjords kommun.
Varför flytta till Oteren, vad är bättre där än i Kiruna
eller Naimakka?
– Inte är det bättre i Oteren, men lönerna är bättre.
Flyttat hit och dit har man alltid gjort. Utkomsten avgör, jag var svetsare och jobba på mekanisk verkstad i
Kiruna.
Pappa Oscar Siikavuopio jobbade i gruvan i Kiruna
innan han tog över i Naimakka.
– Det var strejk och lockout i gruvan och då for
pappa hit med familjen. Mor Jenny var från Skibotn.
Hennes pappa var riktig finne och mamman från Tornedalen.
Som väderrapportör blev Oskar en kändis, nästan i
klass med Enok Sarri i Nikkaluokta.
”Sveriges kallaste by”, löd rubriken i Dagens Nyheter en februaridag i år då Naimakkas automatiska
väderstation rapporterat minus 42,6. Men för att Åke

Siikavuopio ska bli imponerad krävs det betydligt mer.
– Nä, inte har det varit särskilt kallt. Kylan har inte
varit speciell i år.
Det kanske är lätt att säga nuförtiden då Åke bor i
Storfjord?
– Jo, det är förstås mycket mildare där, vid havet.
Men vårvintern är bättre här. Men jag behöver inte
längta tillbaks, är ju här så mycket. Man är ju tvungen
se till huset.
Åke är skriven i Norge men sonen Kjell-Erik som
jobbar åt LKAB i Kiruna (mest ovan jord) är skriven
här i Naimakka. Barnbarnet Simon som ska fylla femton har följt med Åke i dag. Han tittar in som hastigast
innan han ger sig ut på en ny skotertur.
Renar har man aldrig haft i Naimakka förutom enstaka draghärkar förstås.
– Vi får inte ha renar då vi inte har någon mark. Samebyn (kanske menar Åke staten) äger marken, utom den
bit jag fick lösa in för fyra år sedan.
Förr var rovdjuren och i synnerhet vargen en plåga i
renskötsellandet och det är inte mycket bättre i dag då
minst var fjärde renkalv blir rovdjursföda. Åke tycker
att politikerna är blåögda när det gäller rovdjursfrågan.
– Det är fortfarande alltför mycket varg men ännu värre
är det med björn. Man måste skjuta bort dom till stor del.
Att vargen inte står särskilt högt i kurs hos Åke är fullt
förståeligt med tanke på vad som hänt genom åren. Farfar
Valfrid Siikavuopio kom undan med blotta förskräckelsen.
– En vargflock börja följa farfar och blev närgången
när han på väg med häst från Karesuando. Han hade

inget gevär med sig men en hink och en kätting. Genom att slå med kättingen i hinken fick han vargarna att
hålla sig en bit ifrån.
– Vargen är inte farlig men kan bli farlig. Den där
flocken var utsvulten för på den tiden vakta man renarna väldigt noga. Naturvännerna säger att vargen tar
dom svaga djuren men den tar dom starkaste. Särskilt
på vintern då stora, tunga djur sjunker ned i snön.
Pappa Oskar brukade jaga varg, mest med sax, men
Åke har varken fångat eller skjutit någon.
– En gång for jag och storebror Viktor efter en varg,
med skidor. Vi fick syn på den men det hade blivit för
mörkt.
Så småningom lyckades Viktor skjuta varg; två
stycken till och med och det visade sig vara två för
mycket. Detta inträffade vårvintern 1964, ett par år
innan vargen fridlystes i Sverige. Två vargar härjade i
renhjordarna på Råstoplatån väster om Naimakka.
– Det börja med att jag hitta en vargdödad härk som
jag brukade köra med. Viktor följde vargspåren till
Virkkukursu och där lämna han skotern, berättar Åke.
Virkkukursu är en djup ravin som var oframkomlig
med den tidens snöskotrar. Viktor lämnade därför skotern
och åkte skidor och efter tre kilometer kom han åt att skjuta vargen. Han visste att han fällt djuret på lagligt sätt och
tog därför med kroppen till Karesuando för besiktning.
– Det var skottpengar på varg och det gav en bra
slant för den som har lite pengar. Någon vecka senare
såg jag den andra vargen vid en renskock och det var
nära att jag fick skjuta den. Då Viktor hitta en död ren
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följde han vargspåren med skoter till Vittangikursu och
sedan med skidor sista halvmilen innan han sköt den i
höjd med Saarikoski.
En tid senare kom chocken då Viktor blev åtalad och
fälld för jakt med motorfordon. Fallet var det första i
Sverige med en skoter inblandad och Viktor straffades
med böter.
– Viktor slapp fängelse men tog det hårt, han blev
bitter och mycket besviken. Han trodde ju att han skulle gå fri eftersom han sköt vargarna långt efter att han
lämnat skotern. Men skottpengarna fick Viktor och ersättning från samerna, Lars Blind betalade till och med
en extra slant.
Det är bara cirka tolv mil till Oteren där Åke bor och
han är ofta i Naimakka. Senaste vintern har han tittat till
huset nästan varje vecka – men inte på grund av kylan.
– Vi har alltid haft vedeldning men i vinter har jag
knappt behövt elda. Vi har jordvärme, en slinga på 400
meter. Jordvärmen är verkligen bra men bäst vore förstås att få värmen från vattnet. Men det går inte här i
Naimakka, slangen skulle fara med isen.
I morgon är det dags för det årliga Naimakkaloppet
på skidor, Sveriges nordligaste motionslopp. Väderrapporten måste man alltid ta med en stor nypa salt här i
fjällvärlden men mycket tyder på att de 56 kilometrarna
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till Karesuando måste avverkas i klabbföre – och det
från ett kallhål som Naimakka!
– Kallhål? Nä, det är nog lika kallt på många andra
platser. Men vi ligger förstås lågt vid älven, i en sänka
med fjäll runtomkring.

D

et är sommar och isfritt när jag besöker Saarikoski, två mil längre norrut längs De fyra vindarnas
väg. Här på den anrika fjällägenheten driver Leif Wilhelmsson och hustrun Satu företaget Saarikoski Turistlogi & Maskinservice.
Leif hämtar med båt på finska sidan och en stund
senare har jag och min färdkamrat Bo-Göran installerat oss i en stuga. Tanken är att vi tillsammans ska
vandra de sex kilometrarna till den gamla kyrk- och
marknadsplatsen Rounala men Bo-Göran får rosfeber
och tvingas avstå.
Här i Saarikoski går det ingen nöd på honom för
stugbyn är välskött och värdparet trevligt. Om man
som Bo-Göran bor vid en älv (Ängesån) lär man sig
respektera den och det gäller förstås även Leif Wilhelmsson och Könkämäälven.
– Jag har inte hört talas om att någon fast bosatt drunknat. Man tog alltid det säkra före det osäkra. Det är klart
att man gick genom isen ibland men man klara sig.

j Kör i mina hjulspår,
löd rådet, och då gick
det förstås vägen.
Normalt krävs det
erfarenhet och lokalkännedom för att med bil
ta sig till Naimakka på
vårvintern.
h Från höjden väster
om Saarikoski ser man
hur älven skär som en
smörkniv genom det
flacka landskapet i
dalen.
g Älven är inget hinder
för den som vill övernatta
i Saarikoski. Det är bara
att ringa så hämtar Leif
Wilhelmsson med båt
eller färja, här danskar
som vill parkera sina
hojar vid stugan.
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Familjen Wilhelmsson betraktar älven som en god vän
även om det är visst besvär med att skeppa över sig
själva och turisterna. Leif anser att han inte fått en rättvis chans att utveckla verksamheten med till exempel
parkering och stugor, i stället upplever han sig motarbetad och orättvist behandlad av både myndigheter och
sameby.
– Det var ju deras bästa betesmarker, även om det var
utanför renstängslet. Men det är ju deras kultur, den ska
vi inte störa, säger han med ironi och bitterhet i rösten.
Alla nybyggena i Könkämädalen kom till på 1800talet efter att älven blivit riksgräns. Dessa familjer
levde på jakt, fiske och boskapsskötsel samt på att härbärgera turister och andra resanden.
– Här var gästgiveri på 1800- och början av 1900talet. Man hade stall för tjugo hästar, berättar Leif.
Nedströms vid Nedre Saarikoski fanns ett annat
gårdsställe som hette Harasti.
– Men 1954 kom någon idiot på länsstyrelsen på att
det inte gick att bo där, säger Leif som inte har någon
överdriven tilltro till byråkrater.
År 1867 kom den så kallade odlingsgränsen för att
undvika konflikter mellan renskötande samer och nybyggare. Ovanför gränsen fick inga nybyggen upptas
och de som redan fanns på fel sida legaliserades under
namnet fjällägenheter. Nybyggarna tvingades arrendera marken och byggnaderna som övergick i statlig ägo
och ibland kallades fjällstugor.
Naimakka grundades 1823 av Olof Riska från Idivu-
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oma. Hans söner Johan och Olof blev så småningom
nybyggare i Siikavuopio och Saarikoski, båda tog som
brukligt var samma efternamn som bostället.
August Saarikoski som var sambo med Maria Raattamaa från Kummavuopio var känd som storviltjägare.
Tretton vargar sköt han, den sista år 1918 på gården
i Saarikoski. Belöningen blev riklig: en säck mjöl, 50
kronor i skottpengar, 100 kronor för skinnet och ett
mausergevär från krigsministern.
Förr var jakten en viktig inkomstkälla. Leifs fosterfar August Kihl sköt säckvis med ripa för avsalu och
två vargar blev det också. Härom året passerade förresten en varg över gården men den klarade sig oskadd.
Fjällborna har lärt sig att ta vara på och uppskatta det
naturen kan erbjuda. Här i Saarikoski är växligheten förhållandevis god och när det gäller träd ser Leif och Satu
gärna att fjällbjörken får konkurrens av ”nya” arter.
– Vi har planterat tall och gran bakom knuten. Det
är en provyta men det växer också vilt här omkring.

O

mrådet från Maunu och norrut till Kummavuopio
kallas Yliperä, Övre Bygden, och här är det numera Leif Wilhelmsson som sköter postutdelningen.
Efter att vi tackat för oss i Saarikoski fortsätter vi till
Sveriges nordligaste by – Keinovuopio.
Här bor fyra personer fördelade på tre hushåll och
gårdar. Längst in efter byavägen bor Martin Mannela
och hans hustru Anni, barnen är utflugna. Genast blir
vi angripna av mygg och knott men här är folk vana

f Tre kronor kostade
det 1954 att sova en natt i
Saarikoski. Riktigt så billigt
är det inte i dag men Leif
och Satu Wilhelmsson har
service som varumärke och
försöker aldrig skinna sina
gäster.
g Keinovuopio har sin
egen Virta bro - och en
omvänd Sven Duva som
vattnar isvägen stark.

och dessutom finns det effektiva hjälpmedel, betonar
Martin Mannela.
– Visst surrar det lite mygg och på sensommaren är
det mycket knott. Men det är inte så farligt, särskilt
inte sedan vi skaffa oss en Mosquito-killer.
I underverket som står i ett hörn på baksidan av huset
brinner en gasollåga som värmer små tabletter, som i sin
tur avger en för myggen och knotten oemotståndlig doft.
Det enda Martin behöver göra är att tömma behållaren som rymmer cirka en halv liter. Med tanke på hur
små knott och mygg är förstår man varför apparaten
kallas Myggdödaren.
– Vi får tömma den ett par gånger om dan på som-

maren så nog fungerar den helt perfekt. Vi var först här
i trakten när vi köpte den för fyra–fem år sedan men nu
har många den.
Hustrun Anni jobbar hos Handlarn i Karesuando och
har alltså nio mil enkel väg till jobbet. Martin saknar
fast anställning sedan något år då vandrarhemmet på
finska sidan lades ned men arbetslös är han inte.
– Jag har inget jobb men har ändå sysselsättning.
Gör allt möjligt, lite av varje.
På vandrarhemmet var han vaktmästare och säkert
snudd på oumbärlig, tänker jag, för Martin är händig och
gillar att jobba. Hängbron som leder till byn är inte farbar med bil men på vintern finns det isväg som Martin
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f Som man sår får man skörda. Men det är med
välbehag Martin Mannela vittjar sin myggdödare två
gånger om dan.
l Martin klarade livhanken trots en svår hjärtinfarkt på
fjället. Besvärsfri är han inte men glad för det mesta var
man än träffar honom.
g Petra Jensen har bott hela sitt vuxna liv i Sverige
men hjärtat har hon fortfarande i Norge. Maken August
och svärfar Ola belönades för flyktinghjälpen under
kriget och Petra har fortsatt att ta emot broderfolket
med öppna armar.
m Sveriges nordligaste invånare, Sixten Jensen, i
byggar- och målartagen.

vid behov brukar vattna stark. Därför ser man också bilar
på fel sida av bron och även på hans gård.
– Jag repar bilar och skotrar, ibland hos kunden och
vintertid här hemma. Jag tillverkar också kälkar i trä,
timmerkälkar för skoter och renslädar.
Martins broder Kalle Mannela bedriver sedan länge
båttrafik på Kilpisjärvi. Även Martin har en firma och
vissa inkomster från turismen. Några stugor för uthyrning har han på gården och de som övernattar ska ofta
påbörja eller avsluta en vandring längs Råstojaureleden, som även kallas Kungsledens förlängning. Men
mest handlar det om att skjutsa turister, svenska och
utländska, både sommar- och vintertid.
Byavägen är egentligen bara en bred och gropig cykelväg men många samer som har stuga i byn eller dess
närhet kör oftast fyrhjuling. För drygt trettio år sedan
byggdes cykelväg ända till Kummavuopio en mil norrut och den används flitigt av renskötarna på väg till och
från fjället.
Cykelvägen byggdes av Helge Utsi från Mertajärvi,
berättar Martin Mannela som var med om detta Sveriges
nordligaste vägbygge. Det bedrevs i AMS regi och för
att få över lastbil, maskiner och andra tunga grejer till
svenska sidan byggde man en färja som flöt på oljefat.
Martin har bott i Keinovuopio hela sitt 55-åriga liv
men allt hade kunnat få ett abrupt slut för sju år sedan.
– Jag fick en kraftig hjärtinfarkt. En jäkla infarkt och
ont var det, herregud. Det var på vintern och jag var
ensam uppe på kalfjället.
Mobiltelefonen hade han inte med sig för han visste
att det inte fanns täckning där uppe. Enda chansen var
att försöka ta sig hem med snöskotern.
– Jag körde halvt liggande på skotern, var femton
kilometer hemifrån så nog hängde livet på en skör tråd.
Men så kan det vara när man bor här uppe.
Det tog två timmar för ambulansen att komma från
Vittangi för dit är det tjugo mil. Men det ordnade sig
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den gången och livet går vidare även om Martin inte
repat sig helt efter infarkten.
–Jag har känningar varje dag, är trött och har ont
nästan hela tiden. En stor del av hjärtat strök med.
Sveriges näst nordligaste invånare heter Petra Jensen.
När jag ringer henne i slutet av mars 2012 visar det sig att
hon har färsk erfarenhet av långa ambulanstransporter.
– Jag åkte ambulans till Kiruna i går. Hade tungt att
andas, har struma. Det blev två gånger 27 mil i bil för
jag tyckte inte att det behövdes helikopter.
Petra som är född 1939 i Norge har bott över femtio
år i byn. Hon var sexton år när hon blev piga hos Petter
och Edla Johansson i Kummavuopio, två år senare gifte
hon sig med Petters halvbroder August Jensen och flyttade till honom i Keinovuopio.
Augusts pappa Ola Jensen hade kommit från Skibotn för att jaga ripa. Han gifte sig med Petter Johanssons mamma Kristina som blivit änka och de byggde
upp den ena fjällägenheten i Keinovuopio. Den andra
fjällägenheten är Mannelas.
Både här och i Kummavuopio (troligen även i Saarikoski, Naimakka och Siikavuopio) har det funnits
samevisten. Inte minst namnet saivo som betyder helig
sjö tyder på gamla anor. Enligt Petra Jensen har dock
samarbetet nybyggare/samer försämrats betydligt:
– Det var så god sämja förut. Vi hade fullt med samer
på köksgolvet, dom bodde här så sent som på 60-talet.
Nu djävlas man med de bofasta, det är dom unga.
Petras kritik riktar sig även mot myndigheterna. Till
exempel miljö- och byggnämnden i Kiruna som avslog
hennes ansökan om att få sätta upp tre så kallade spiketält, en sorts mobila förgårdar till husvagnar.
Hon hade sedan tidigare bygglov för sex spiketält
men när hon ville utöka med tre till fick hon avslag,
ända upp i regeringsrätten. Miljö- och byggnämnden
motiverade med att de tre nya spiketälten borde ligga
i anslutning till de sex tidigare; länsstyrelsen med att
området är känsligt ur fornminnessynpunkt och att det
ursprungliga odlingslandskapet bör bevaras.
– Nog är det konstigt att jag fick nej. Det är ju trevligt för mig att här är folk, det blir liv i byn.
Det är norrmän som hyr husvagnsplatserna och de
hjälper Petra på olika sätt. Till exempel med vedsågning, skjuts till affären i Kilpisjärvi och viktigast av
allt: det blir vänskap.
– Dom håller mig sällskap. I vinter har jag varit en
månad till Kanarieöarna tillsammans med en norsk familj som bor här.
Hur känns det då att bo i Sveriges nordligaste by?
– För mig betyder det ingenting, absolut ingenting.
Jag föddes i Kåfjord, tio mil härifrån, så jag är född längre norrut. Jag brukar tänka att det här nordliga hörnet
borde tillhöra Norge. Då skulle vi få det betydligt bättre.
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– Kiruna kommun gör absolut ingenting. Då jag behöver åldringsvård flyttar jag tillbaka till Norge, det
finns jättefint ålderdomshem nära där jag växte upp.
Dessutom bor tre av mina fyra barn i Norge.
Petras son Sixten Jensen har sin villa ett par hundra
meter från hennes och han är Sveriges nordligaste invånare, om än med liten marginal.
Författaren undrar förstås hur det känns att vara Sveriges nordligaste man och invånare?
– Inte är det något konstigt alls. Jag tänker aldrig på
det. Men media är här ibland. I fjol sommar till exempel var Tv 4 här, själv var jag i Masugnsbyn så dom
intervjua mig där.
Det finns en bild från Keinovuopio där legendariske
lantbrevbäraren Martin Niva kommer vandrande från
båten med postsäcken på ryggen. Bilden blev sedan
underlag till ett frimärke som 1974 valdes till det årets
vackraste i Sverige. Sixten visar mig platsen och jag
tar en bild av honom vid den gamla rökbastun som står
kvar.
När jag ber honom sia om framtiden för Yliperä –
Övre Bygden – blir svaret tämligen nedslående:
– Jag tror det har dött ut. Om femtio år bor här knappast någon människa, det finns inga jobb. Men Kilpisjärvi överlever. I Finland har inte samerna samma makt
och dessutom satsar finska staten på turismen. Här går
det inte att göra så, samerna sätter stopp.
Till för några år sedan fanns det ett renslakteri vid
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hängbron. Sista åren stod slakteriet oanvänt, något som
väckt ont blod hos grannarna.
– Värmen stod på hela tiden. Det är slöseri med skattebetalarnas pengar, säger Petra Jensen.
– Länsstyrelsen satsa fyra miljoner kronor i slakteriet. Man slakta 300 renar, sedan stod det oanvänt,
säger Sixten som tycker det är konstigt att inte media
uppmärksammat saken.
Liksom modern är han allmänt irriterad på samerna
som han tycker fått privilegier på övriga befolkningens
bekostnad.
– Det är helt fel att samerna ska bestämma om
fjälljakten. Tidigare jaga vi tillsammans i blandat jaktlag men det är slut nu. Vi tillhör Naimakka, har en vuxen och en kalv. Samerna har egen tilldelning på samma
område. Det är dåligt att det blir splittring.
– Likadant med slakteriet, dom får bestämma för
mycket. Samma regler borde gälla för alla som bor

i Sixten vid rökbastun där underlaget till Sveriges
vackraste frimärke kom till.
g Kilpisjärvi har haft en utveckling som saknar
motstycke på svenska sidan. I slutet av 60-talet fanns
här i stort sett bara ett hotell och ett vandrarhem; nu är
det en modern tätort med flotta villor, daghem, skola,
varuhus, egen brandkår med mera.

i Sverige, till exempel i skattehänseende. Förr var det
bättre förhållande mellan samerna och den bofasta befolkningen. Det har blivit sämre senaste femton åren, det
är statens fel som gett ökat bestämmande åt samerna.
Sixten är medlem i intresseföreningen ”Rounala
lappby”. Henry Koht från norska Skibotn som är ordförande i föreningen är kusin med Sixten och även med
Sven Johansson som startade föreningen, men numera
tycker att den ”hamnat i en gråzon”.
Rounala har länge betraktats som en urgammal
samisk kyrko- och marknadsplats men detta har på
senare år ifrågasatts av kvänrörelsen som ”Rounala
lappby” tillhör. Som ett led i denna informella men
inflammerade dragkamp är exempelvis Sixtens barnbarn döpt i Rounala. Bland dem som gift sig i Rounala finns Leif och Satu Wilhelmsson och dom brukar
ordna kaffeservering där i samband med predikan på
Palmsöndagen.
För min personliga del upplever jag ibland att ordkriget är tröttsamt och att konflikten känns olustig. Att
jag skriver om saken här beror på min strävan att boken skall vara trovärdig, vilket den inte blir om jag

utelämnar frågor som engagerar de människor jag berättar om.
För att få veta lite mer om samernas inställning har
jag valt att fråga några av dem hur de ser på missnöjet
och kritiken.
– Det finns alltid människor som inte är nöjda, säger
Martin Mannela i Keinovuopio.
Själv har han varken renar eller renmärke men han
säger sig förstå de renägare som upplever sin näring
alltmer trängd av storsamhället. Det kan gälla allt från
skogsbruk till gruvor och turistanläggningar.
– Därför måste man också dra gränser någonstans,
säger han diplomatiskt utan att peka på någon särskild
sakfråga.
Per-Olof Nutti är ordförande i Könkämä sameby.
Han avstår från att kommentera påståenden om att
samerna skulle ha stor makt (till exempel beträffande
jakten), en maktställning som man dessutom skulle
missbruka.
– Det är politik och därför sametingets sak att kommentera, säger han kort.
Kritiken beträffande slakteriet i Keinovuopio tycker
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han är obefogad och till största delen grundad på okunskap. Slakteriet etablerades av staten som kompensation till samebyn för förlorade sommarbetesmarker i
Norge, efter en förlikning 1978.
– Slakteriet var i drift från 1979 till 1997. Det fungerade bra på 80- och början av 90-talet, sedan blev
det sämre. Vi var tvungna att börja sälja yngre djur
eftersom slakteriet bara slaktade på barmark. Dessutom var vattnet förorenat och nya skärpta normer

gjorde att det blev ohållbart, säger Per-Olof Nutti.
Påståenden att samer mer än andra grupper skulle få
oskäliga bidrag tror han också bygger på okunskap och
fördomar. Kanske är det även ett tecken på att många
glesbygdsbor och näringar har det tufft i dagens urbaniserade samhälle, inte minst längst i norr:
– Äldre ortsbor brukar säga att det enda som överlever i längden är riporna och rennäringen. Det ligger
nog mycket i det.

Per-Olof Nutti tycker att det mesta av kritiken är obefogad och osaklig. Påståenden att renskötande samer skulle få
oskäliga bidrag och inte göra rätt för sig tror han bygger på okunskap och fördomar.
Foto: Laila Wasara
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Ägget och rövarna
Förhoppningsfull och med solsken i sinnet startar jag
vandringen mot Rounala. Det är knappt sex kilometer
lättgången stig från Saarikoski och i branten från gården har man god hjälp av trätrappans 127 steg.
Det artar sig till en vacker dag och det är skönt att
vandra i skjortärmarna. På toppen av Vittankivaara och
i utförslöpan mot Veivijärvi fläktar det men nere i myrlandet måste myggstiftet fram. Här är stigen spångad
och bitvis dekorerad med hjortronblom.
När man vandrar ensam har tankarna fritt spelrum
och man är mer öppen för intryck. Ensam och ensam
förresten – ljungpiparen med sitt ödsliga läte håller mig
sällskap och i den idylliska tjärnen Saivot simmar ett
svanpar. Jag gissar att namnet har med helig sjö att göra
och det stämmer väl med min sinnesstämning.
Vid jokken ett par kilometer före Rounala ansluter
min mysiga stig till en tvåspårig fyrhjulingsväg, som
jag förmodar ursprungligen varit samernas gamla flyttled. En kilometer längre fram fastnar blicken på något
skinande vitt framför mig på stigen.
– Vilken vacker och ovanlig sten, säkert kvarts, tänker

jag men det visar sig vara ett ägg. Ett stort ägg som fyller
hela handen.
Förmodligen är det ett svanägg men jag kan inte förstå hur det hamnat här, en bra bit från närmaste vatten.
En räv skulle knappast klara att bära det hit men varför
inte järv – kanske den stulit ägget för att sedan tappa
det på stigen när den hörde mig.
Att det vore fullt möjligt har jag fått bekräftat i ett naturprogram om det vilda Ryssland. Där ser man en järv
försiktigt bära bort ett svanägg mellan sina kraftiga käkar.
När jag nu närmar mig den gamla kyrk-, tings- och
marknadsplatsen Rounala hälsas jag välkommen med ett
ivrigt skriande läte. Först förstår jag ingenting men när
jag tittar rakt upp i luften ser jag en ryttlande stenfalk
ovanför mitt huvud, förmodligen har den bo i närheten
och vid en björk ser jag resterna av en slagen ripa.
Enligt en gammal sägen skulle kyrkan som funnits
här ha timrats upp på 1500-talet av tre samebröder som
Vad ägget beträffar var nog syndaren hungrig och fyrbent
– i Rounala och Markkina har tvåbenta rövare varit i farten.
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blivit kristna. Denna historia liknar dock en vanligt förekommande vandringssägen och är sannolikt ogrundad.
På en av Riksantikvarieämbetet uppsatt informationstavla berättas följande:
Här vid foten av Kirkkovaara låg en gång ett kapell.
Det kallades Rounala, efter den dåvarande samebyn
som byggde det. Kapellet kan ha uppförts vid 1500talets mitt, korset framför dig visar var det stod. Det
var främst samer som jordades här och de begravdes
med omsorg. De döda sveptes i tyger eller hudar och
lades i ackjor. Huvudena vändes enligt kristen sed åt
öster. Det kunde man se omkring 1900, då flera gravlagda flyttades från sin viloplats. Frid vare med dem.
År 1553 ska här ha bott tretton familjer i det som länge
var samebyns Talvatis – vinterboplats. Detta och mycket annat kan man läsa i den mysiga torvkåta som finns
här i dag, själv ägnar jag minst en timme åt gästböckernas spännande och personliga reflektioner.
I björkskogen strax väster om där kyrkan stod har
påträffats ett tjugotal gamla eldstäder/kåtatomter. Samt
tre större gropar med en mängd kluvna renben och en
bit av en järngryta. Bäcken och kallkällan som försett
boplatsen med vatten bidrog till Rounalas lämplighet
som tings- och marknadsplats.
I början på 1600-talet byggdes ny kyrka i Markkina
och då degraderades Rounalas till kapell. En anledning
eller bidragande orsak till flytten ska enligt muntliga
traditionen ha varit följande:
Det skulle bli ting i Rounala och på vägen hit överraskades domaren, lappfogden och deras följe av en
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j Lappblågull i utförslöpan
mot Veivijärvi.
j Ljungpiparens ödsliga och
vemodiga läte kan pigga upp
vilken ensamvandrare som helst.
f Stenen blir snabbt ett ägg
– kanske har en järv
överraskats av vandraren och
släppt sitt byte av bara farten.
g Rounala som även kallades
Könkämä var sameviste i
hundratals år; så sent som under andra världskriget
övervintrade samerna i
björkskogen intill.
Illustration: Ingela Almgren

häftig snöstorm. Raiden lyckades ta skydd i en ravin
men där fanns inget bränsle att göra upp eld med och
under natten frös lappfogden ihjäl. Därefter fick ravinen namnet Kalmaskårso som på samiska betyder kallravinen och på finska dödsravinen.
Under de närmare två århundraden som följde hölls
då och då gudstjänster i kapellet, innan det år 1796 såldes
till Torneborgarna och flyttades till Könkämädalen norr
om Saarikoski. Där använde borgarna byggnaden som
natthärbärge vid sina marknadsresor till Skibotn i Norge.
År 1914 lät statsmakterna bygga ett minnesmärke i
Rounala, ett stenkummel med ett granitkors på toppen.
”Kumlet står i den gamla kyrkans skepp. Efter minnesmärkets uppresande höll Karesuando sockens kyrkoherde Vitalis Karnell bön och lyste fred över platsen”,
skriver professor K.B.Wiklund i boken Rounala kyrka.
I praktiken blev det tvärtom. Redan sommaren därpå
skändades platsen genom gravplundring, maskerad till
en vetenskaplig undersökning som sponsrades av bland

andra civilministern, landshövdingen och LKABs disponent Hjalmar Lundbohm. Arbetet utfördes av amanuensen och arkeologen (fil kand) Eskil Olsson på uppdrag
av anatomiska institutionen vid Uppsala universitet.
Sammanlagt grävde han upp 21 kranier och två hela
skelett i Rounala, alltså kvarlevor från 23 människor,
varav två kranier var så förmultnade att de inte kunde
tas tillvara.
År 1880 hade länsman Karl Bäcklund från finska
Muonio varit i Rounala och grävt upp ett antal skallar
(”högst ett tiotal”) som sedan sändes till Helsingfors
universitet. Detta gjordes utan tillstånd, påpekar professor Wiklund i sin bok från 1916 där Eskil Olsson
redogör för sin ”undersökning”.
Av de utförda grävningarna framgick att de döda
som här jordats alla varit av lapsk härkomst, skriver
Olsson och fortsätter:
De hade sannolikt blivit nedlagda i sina pulkor, insvepta antingen i grovt tyg eller i hudar, vilket allt visades
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f I den mysiga gammen kan man övernatta eller
bara sitta en stund och ta del av gästböckernas
berättelser.
h Stenfalken som slagit en ripa på kyrkoplatsen
har troligen sitt bo i närheten.
g Monumentet står i det som var kyrkans skepp.
Begravningsplatsen mättes till 12 x 15 meter vid
gravplundringen och märktes ut med kantställda
stenar.

av de i gravarna påträffade trä-, tyg- och hudresterna.
Det var särskilt i en grav man tydligt kunde se att det var
en pulka och ej en kista, i vilken den döde legat.
Att det säkerligen ej varit kläder utan lösa tygstycken och hudar, som varit virade omkring den döda
kroppen, framgick även mycket klart i en väl bibehållen grav, där ett mångdubbelt grovt tygstycke låg lindat
kring skelettdelarna. Vid huvudet och fötterna var tyget
omvikt och runt axlarna låg ett slags bälte av samma
tyg, i vilket satt några järnnitar. Detta var för övrigt det
enda egentliga gravgods som påträffades. Icke ett enda
annat föremål stod att finna i någon grav.
De döda hade legat med huvudet mot öster. Gravarnas djup varierade mellan 0,40 och 1,35 meter, sannolikt beroende på huru långt ned man vid gravens grävande träffat tjälen som här aldrig fullständigt går ur
jorden. Tätast lågo gravarna närmast kyrkan och här
hade helt säkert upprepade begravningar ägt rum…
Önskvärt vore att platsens nuvarande, tilltalande utseende kunde bibehållas fullt fredat och att ej den vackra
björkskogen bleve nedhuggen, vilket i närheten delvis
redan skett, avslutar Eskil Olsson sin redogörelse.
Sett med nutida ögon var förstås utgrävningen en
stor skandal. Både med tanke på övergreppet som sådant och det rasbiologiska syftet som var ett förspel till
nazisternas folkmord. Till råga på allt har det amatör-
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mässiga utförandet lagt krokben för både dagens och
morgondagens forskning kring exempelvis samernas
och kvänernas historiska roll i området.
Eskil Olsson avled samma år som han gjorde utgrävningen, vad dödsorsaken var vet jag inte. Dessförinnan
hade han överlämnat rovet till sina uppdragsgivare på
anatomiska institutionen i Uppsala.
I universitetets förråd påträffades år 1996 cirka 3 000
mänskliga kranier, däribland de tjugoen från Rounala.
Många av kranierna kom från gravplundringar och likskändningar bland ursprungsfolk runt om i världen.
Fyra av Rounalakranierna tycks ha försvunnit för
några år sedan i samband med att de flyttades från Uppsala till Historiska museet i Stockholm. Återstående sjutton kranier, varav tolv nu förvaras på Ájtte same- och
fjällmuseum i Jokkmokk, har varit föremål för forskning
med moderna metoder.
Det handlar om sju män, sex kvinnor och fyra barn.
Analyser med C14-metoden har visat att åtminstone en
av individerna med stor sannolikhet levde på 1200- eller
1300-talet, en annan på 1300- eller 1400-talet. Den senast
begravda, ett barn, levde troligen i början av 1700-talet.
Av detta framgår att begravningsplatsen (kanske
även kyrk-, tings- och marknadsplatsen) är betydligt
äldre än man tidigare trott. Med hjälp av bland annat tandprover försöker forskarna ta reda på vad dessa
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f Då monumentet invigdes år 1914 lyste kyrkoherden
fred över platsen – sommaren därpå plundrades
gravarna!
l Markkina var Enontekis huvudort från början av
1600-talet till 1809. Marknadsplatsen fanns mellan
kyrkan och Lätäsenos sammanflöde med Könkämäälven.
i Hit vallfärdade huvudjägare eller kraniologer som de
kallades med ett finare namn. Den vresiga offertallen på
kyrkogården är flera hundra år gammal.
g Än i dag kan man se nedsjunkna partier i marken
efter plundrade gravar. Dessutom lär tyskarna ha grävt
skyttegravar här under kriget.

människor ätit, varifrån de kom och hur man levde.
Allt detta väcker i sin tur nya frågor, till exempel om
Rounalasamerna kristnats från norska sidan och om de
begravda tillhört samhällseliten.

D

et var så kallat lärt folk (forskare, läkare, präster
och så vidare) som låg bakom gravskändningarna
i Rounala och på andra platser som Markkina. Överhetens människosyn var ofta skrämmande – och beträffande samerna öppet rasistisk.
Man ville bland annat studera skallarnas form och storlek; från utgångspunkten att samer och andra ursprungsfolk var underlägsna den nordiska, germanska rasen.
Det gjordes även skallmätningar på levande personer. År 1921, sex år efter gravskändningen i Rounala,
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beslutade Sveriges riksdag att inrätta Rasbiologiska institutet i Uppsala. Institutet förespråkade rashygien och
inspirerade blivande nazister i Tyskland. Bland annat
fotograferade man tusentals samer, däribland många
barn i skolan utan föräldrarnas vetskap eller tillåtelse.
En av männen som hittade på metoden med skallmätningar var Anders Retzius, anatomiprofessor på
Karolinska institutet i Stockholm. År 1846 införde han
begreppen långskalle och kortskalle.
Retzius var född 1796, fyra år före Lars-Levi Laestadius som 1826 blev kyrkoherde i Karesuando. Två år senare flyttades kyrkan från Markkina som ligger en knapp
mil norr om Karesuando, och då började så kallade kraniologer vallfärda till den övergivna kyrkogården.
Senhösten 1837 begav sig Laestadius, pastor Liljeblad
från Muonioniska, kateketen Kolström och länsman
Grape till Markkina tillsammans med docenten Lovén
från Lund. De var utrustade med järnstänger och spadar.
Bytet blev ”tre goda lappcranier, det första fanns
med mössa och håret på och hos liket en kosa”, skrev
docenten i sin dagbok.
Priset för en ”lappskalle” var ganska högt men plundrare måste gå fram med största försiktighet. Ortsbefolkningen betraktade gravplatserna som heliga och försökte bevaka dem noggrant. En rysk forskare var nära
att dränkas av upprörda samer då han var i färd med att
utöka sin kraniesamling.
Genom gravplundringarna i Markkina hjälpte Laestadius framför allt forskare från Stockholm och franska kraniesamlare. Under nästan hela sitt vuxna liv bedrev Laestadius vetenskaplig affärsverksamhet. Det framgår bland
annat av forskaren Olle Franzéns skrift Naturalhistorikern Lars Levi Laestadius som Tornedalica gav ut 1973.
Laestadius tecknade för tidskriften Svensk Botanik,
sålde pressade växter, samlade rötter, frön och insekter,
sköt fåglar och fångade gnagare. Affärsverksamheten
gav honom inkomster på åtskilliga tusen riksdaler, enligt Olle Franzén.
I ett brev till docenten Jacob Agardh i Lund skriver

Laestadius att botanisterna önskar fjällväxter i hundratals exemplar, samt ”entomologerna skorfvar, ornitologerna foglar och physiologerna dödskallar…”.
År 1838 var Laestadius vägvisare åt en grupp franska huvudjägare. Det var medlemmar ur den berömda
franska Recherche-expeditionen som ville till Markkina, ”för att söka Lappskallar” som Laestadius själv
beskrivit det.
”Man bör anmärka att det fordna Enontekis är en öde
plats. Kyrkan är flyttad till Palojoensuu 5 mil nedanför på
Ryska sidan. Endast Grafstället står kvar på Enontekis”,
skriver Laestadius i Norrlands Posten. Av fortsättningen
att döma deltog han själv aktivt i gravplundringen:
”Här fann Presidenten Gaimard, herrar Robert och
Sundewall en stor skatt, kanske det bästa fynd de gjorde under hela resan, nemligen 2 tunnsäckar fulla med
Lappskallar och menniskoben.
Presidenten sjelf blev på slutet mycket ifrig att samla
hvar enda benskärfva, som kom upp ur grafven. Doctor
Sundewall fruktade endast, att vårt dödgräfvararbete
kunde komma ut bland Lappallmogen, hälst vi hade
tagit med oss en Dödgräfvare från Karesuando, som
gräfvde upp grafvarne.
Verkligen har också en nybyggare sedermera frågat
mig, om det vore rätt att på sådant sätt plundra de dödas
helgade grifter, men jag har tröstat dermed, att de ben,
som nu togos ur Enontekis kyrkogård, komma att ställas
opp i samma ordning, som de varit växta i människokroppen, och det så, att hela benranglet blir ståndande
uti granna rum, hvilket vill säga så mycket som en half
uppståndelse men värre var det att komma ifrån saken
helskinnad, då jag en gång lotsade några andra naturforskare till samma Enontekis kyrkogård och dessa togo
endast skallar, då sedermera en kärring, som fått nys om
förhållandet, kom fram med den sadduceiska frågan,
huru det nu skulle tillgå i de dödas uppståndelse, när
hufvudet blef skildt flere hundrade mil ifrån kroppen.”
Två år efter att Laestadius hjälpt Recherche-expeditionen fick han en hett eftertraktad belöning: Franska
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hederslegionens riddarkors. Det var en av de få officiella utmärkelser han fick under sin levnad.
Vid millennieskiftet utsåg Norrbottens-Kurirens läsare Laestadius till Årtusendets norrbottning. Han fick
342 röster – framför allt för sitt väckelsearbete och
kampen mot alkoholmissbruket.
Mig förvånar det att Laestadius ohämmade stöd och
medverkan vid gravskändningar inte blivit mer uppmärksammat och ifrågasatt. Kanske är främsta förklaringen att övergreppen begicks mot framför allt samerna
(tre av fyra församlingsbor i Karesuando var samer).
Att gravplundrandet inte var olycksfall i arbetet som
Laestadius senare skulle ha ångrat framgår av mycket
han skrivit – till exempel i detta brev:
”hälsa professor eller doktor Retzius (dessa rasbiologer var bröder) att det icke är någon lätt sak att få

ett Chranium af ett nyfödt lappbarn. Men Wretholm reser hit ibland vintertiden, och grafven står öppen hela
vintern. Monne icke han som chirurg kunde skära af
halsen på ett sådant barnlik?
Wretholm som var provinsialläkare i Haparanda
tycks tidigare ha skaffat Retzius ett kranium från en
tvåårig sameflicka.
Brevet skrev Laestadius 1846, alltså ett par år efter
att han träffat samekvinnan Maria och efter att den
laestadianska väckelsen tagit ordentlig fart.
Lars Levi Laestadius levde i en annan tid med andra
värderingar än dagens men en fråga man kan och bör
ställa sig är: vad säger Laestadius uttalanden och medverkan vid gravplundringar om hans etik, moral och
människosyn?

Lars Levi Laestadius förtjänade sitt riddarkors genom att medverka vid gravplundringar.
Fransmännens byte blev ”två säckar fulla med Lappskallar och menniskoben”.
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På spaning efter röding
”Kom fort pojkar! Jag har på en stor röding, behöver
hjälp!”
Ropet studsar mot fjällsidan och ger nytt liv åt den
spegelblanka sjön som nyss var täckt av dimma. Rödingen är på hugget och bjuder på det mest fantastiska
fiske man kan tänka sig.
– Det är ingen ide att ni åker upp till Råsto, där går
det inte att fiska, sa ett missbelåtet gäng som vi mötte
på vägen upp. De hade avkortat sin fjälltur med tre dagar eftersom det var ”för lite vatten i jokkarna”.
Vi drog förstås på smilbanden för nog finns det alltid
vatten i fjällen – och fisk så det räcker. Men nyckfullt
kan det vara och i en klass för sig står rödingen, den
stolta överlevnadskonstnären som kan få den mest tålmodige sportfiskare att slita sitt hår i förtvivlan.
Nästan varje sommar i femtio års tid har jag besökt
Sveriges nordligaste hörn, med Pältsa som stolt vaktpost och Råstojaure söder därom. Området är som gjort

för vandringsfiske med flugspö men jag har även varit
med om den gamla goda tiden när det var enbart fångsten som räknades.
Att äta färsk fjällfisk under turen var inte så viktigt
(”det finns ju korv”), i stället gällde det att ha med sig
hem så mycket fisk som möjligt. Ju fler skrynkliga och
hårt saltade ädelfiskar i hinken, desto bättre hade fisketuren varit.
En gång hade vi nät med oss i en sjö nära Råstojaure
och efter en timme var de fulla av röding. Den sortens
roffarmentalitet är sällsynt bland dagens sportfiskare
och det känns befriande.
När jag första gången har med flugspö i packningen
får det ligga kvar där under hela turen, det tar nämligen
tid att lära gamla hundar sitta och att inse sitt eget bästa.
Plötsligt slutar det att vaka men rödingen finns kvar
– som gäckande skuggor i sin grop.
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f Magen får skrika hur mycket som helst men bacon ska
vara knaperstekt och hjortron självplockade.
l Kolla grabbar – dimman har lättat och jag tyckte
faktiskt där var ett vak.
g Rödingen lyckas hoppande skaka sig fri och
försvinna i en vattenkaskad.

Med på turen är sonen Nils och hans kompis Olle; i
första hand ser vi det som rekognosering då det är första gången vi vandrar i området. Första dagen bjuder
på vackert väder och pojkarna får flera granna rödingar
på spinnare och drag. Dagens största hugger på mitt
flugkast men den lyckas hoppande skaka sig fri och
försvinna i en vattenkaskad.
Efter en gryta kokt röding och en hutt whisky sover
vi gott hela natten. Nästa dag är mulen och det blåser
nordlig vind, med andra ord knepigt rödingväder men
vi ger oss ändå ut på en milslång upptäcktsfärd i en
högre belägen dalgång.
De flesta rödingar vi får är ganska små och alla återfår friheten, förutom en åttahektosbit som vi gravar till
smörgåspålägg. Dagen därpå vandrar vi nästan två mil
och vid en liten norsk sjö med stor röding träffar vi de
enda människorna på turen; ett norskt par som inte fått
en enda fisk trots att de vadar ut till midjan och betar av
sjön med sina spinnspön.
Även flugfiske är lönlöst i nordanvinden och norrmännen kastar lystna blickar på min maskburk. Att
fiska med ”makk” är tillåtet i Norge och betraktas dessutom som en naturlig och hedervärd metod. I motsats
till i Sverige där fiske med flugspö anses mycket finare
än spinnfiske och mete.
Nu är det dags för matrast och vi har plockat hjortron
till efterrätt. Medan vi väntar på att fläsket ska bli knaprigt i stekpannan dyker en rovfågel upp från ingenstans, om det är pilgrims- eller jaktfalk må vara osagt.
Efter att ha fått syn på oss försvinner den pilsnabbt med
en elegant sväng bakom kullen, för att sedan återkomma och bjuda på ännu en hisnande flyguppvisning.
Här är vackert som vid Rapaselet och i en liten bäcklagun simmar den grannaste av rödingar. Den tar sig
en närgången titt på min spinnare innan den med en
nonchalant stjärtviftning lojt glider ned i lagunens djupaste del.
Nästa morgon bryter vi lägret för att vandringsfiska
oss fram i ett angränsande område som även det ser
spännande ut på kartan. I en mindre jokk får vi flera
rödingar som alla återfår friheten och att det även finns
stor fisk i vattensystemet står klart då vi i sjökanten hittar en död tvåkilosröding i ett buskage.
Fiskar dör väl också av ålderdom, funderar vi medan
livslevande kilosrödingar simmar förbi inom kasthåll.
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Men det vill sig inte och då rödingen inte behagar hugga hjälper varken böner eller förbannelser.
I andra änden av sjön ser vi ett lagunliknande bäckinlopp, en idyllisk fiskeplats som vi döper till Rödinggropen innan vi vandrar vidare till nästa sjösystem. Det
närmar sig midnatt och nu är vi ett med dalgången, insvepta i trolsk men förrädisk dimma.
Plötsligt tycker sig Nils se ett vak och övertalar oss
att ta en omväg runt en mindre spegelblank sjö, och
det visar sig bli ett lyckokast. Efter några fruktlösa försök med spinnare tar jag fram det vackraste av rödingblänken, knyter på färsk tafs och agnar med sprattlande

mask från Överkalix. Och se – nu är fiskelyckan med
oss.
Hugget kommer sekunden efter att blänket med ett
plask träffat vattenytan nånstans där ute i dimman. Jag
chansar och tar in fisken hårt, sugen på att få greppa
och skärskåda den. Det visar sig vara en silverblank
sammetslen sexhektosröding och snart har vi fått flera
fiskar av samma kaliber. Olles största är en rödbukig
skönhet på närmare kilot och den behåller vi.
Inom bekvämt avstånd på sluttningen hittar vi en
tältplats med panoramautsikt över sjön. Vi har tagit för
vana att spela ett parti poängpoker innan vi kryper ned
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f Där satt den – triss i röding!

Foto: Nils Johansson

l Vild, mystisk, skön och spännande – ingen fisk kan
mäta sig med Salvelinus alpinus som fjällrödingen heter
på latin.

i sovsäckarna och så blir det även denna natt. Jag förlorar men lovar att ta revansch, med fiskespöt förstås.
Dimman ligger kvar på morgonen men efter en stadig
frukost på gröt och gravad röding klarnar det upp. Pojkarna tar en tur runt sjön medan jag bryter lägret och snart
ser jag deras glittrande spön böja sig vällustigt i solen.
Springande kommer de och ber mig följa med till
en udde där rödingen går i stora stim. Det blir rena
drömfisket med röding på kanske fyra till åtta hekto
som hugger på varje kast. De går i stim femton, tjugo
meter från land och längre ut syns vaken och fenorna
av kilosbitar.
Då kommer jag att tänka på rödingen jag tappade
första dagen, och inser samtidigt att här har förloraren
i pokerspelet sin stora chans. Alltså på med bästa flugkastet som har en Silver Doctor längst fram samt en lila
och en grå fluga.
Redan på första kastet suger det till och det är nu
jag ropar efter pojkarna. Saknar håv så förmodligen behövs det hjälp och jag vill definitivt ha vittnen till min
rekordröding.
Slirbromsen skriker och jag har fullt upp med att
matcha fisken som simmar längs med stranden, fram
och tillbaka. Plötsligt ropar pojkarna: ”men det är ju två
rödingar, nej tre!”
Jomenvisst och snart ligger de på strandstenarna, ett
triss i granna rödingar.
Sammantaget väger de kanske ett och ett halvt kilo
och som de stimfiskar de är kämpade trion väl tillsammans. Alla är till synes oskadda och två av dem återfår
friheten; efter att med kippande gälar ha tillgodogjort sig
syret i strandvattnet glider de sakta ut till kompisarna i
sjön.
Direkt på nästa kast hugger två rödingar som tävlar
om att hinna först till flugorna och huggperioden pågår
någon timme till. Sammanlagt släpper vi tillbaks ett
femtiotal rödingar och självklart hoppas vi på en lustfylld repris redan nästa sommar.
Även då ska flugspöna med i packningen och dessutom användas flitigt – var så säkra!

A

ckurat! Plötsligt står han där, norrmannen, och
kisar nyfiket på mig från andra sidan bäckmynningen.
Sjutton också, tänker jag. Hur hittade han Rödinggropen och vad betyder egentligen ackurat? Men strunt
i det för nu har jag ett ögonvittne till min kilosröding.
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– Det var min första röding på flugspö. I vanliga fall
fiskar jag mest med spinnspö eller makk, berättar jag
för norrmannen.
Han nickar och lyfter sitt eget spö som är fullagnat
med makk.
– Men vi har inte fått någon röye ännu, säger han
och pekar mot sin kompis som landstiger från en nästan
löjligt liten gummibåt.
Nu inser jag att dom förmodligen såg då jag släppte
tillbaka premiärrödingen och kanske också att jag pussade den farväl.
– Vi släpper alla fiskar som vi inte äter upp på plat-

sen. Rödingar blir inte så vackra då dom ligger i en
plasthink, tillägger jag.
Den förklaringen går synbarligen inte hem men i nästa sekund tittar de småleende på varandra: ännu en dum
svensk och han borde vi tämligen enkelt kunna manövrera bort från bäckmynningen, tänker dom säkert.
Till saken hör att de andra i mitt gäng, Nils, Olle,
Mattias och Bo-Göran, gått till lägret ett par kilometer
härifrån för att fixa middagen. Ovänligt och bestämt
uppmanade jag dom att pysa för att jag utan spefulla
kommentarer skulle få träna med flugspöt i skarpt läge,
som det heter med militärt språkbruk.
Vi är i Natoland och en finvädersdag som denna ritar
stridsplanen vita strimmor på den klarblå himlen. Här
nere i Rödinggropen kokar det av fisk och eftersom vi
var här först ligger det på mig att försvara reviret, till
varje pris om så skulle behövas.
Snabbt överväger jag mina chanser och finner att
uppehållande försvar med offensiva punktinsatser bör
f Lagom är bäst om fisken ska fortleva – här försöker
Nils se till att drillningen inte blir för hård eller utdragen.
l Rödinggropen är ett veritabelt eldorado för både fisk
och fiskare.
i Även Olle är på hugget och snart är gropen invigd
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f Ordet eldorado
kommer från
spanskan och
betyder
”den förgyllde”.
l Det känns bra att
erbjuda fri lejd. I
känsliga fjällvatten
är det extra viktigt
för att behålla och
utveckla goda
bestånd.

vara bästa strategin, inte minst med tanke på att mina
vapenbröder lär återkomma efter att ha ätit och vilat en
stund vid tältet.
Till att börja med fungerar strategin oklanderligt. Norrmännen verkar avspända och trevliga men sedan begår de
en kardinalsynd genom att börja fiska bara 20–30 meter
från mig, den ene med mask och den andre med torrfluga.
Svärande för mig själv återgår jag till spösvingandet
och det kräver all min koncentration. Plötsligt hugger
ännu en röding, en stor bamsing som det verkar, men den
lyckas spotta ut flugan precis före mitt tafatta mothugg.
Okay, tänker jag, nu ska norrmännen få för dumma
svenskar. Redan på tredje försöket kastar sig en ny röding över flugan. Åttafotsspöet viker sig nästan dubbelt
av tyngden.
– Grisen! Det måste vara den granna storbukiga röding som Bo-Göran uppskattat till minst två kilo och
därför kallar Grisen. Nu ska du bli min!
Fisken gör jättehöga hopp och landar på sin eldröda
buk så vattnet skvittrar över videbuskarna där gutterna
nyfiket kikar fram. Det går säkert en minut och kanske två men fisken är lika tokig och fortsätter sin vilda
framfart. Nu kommer den rusande och jag har fullt sjå
med att hålla linan sträckt.
Plötsligt gör fisken en 90-graders sväng och simmar
in i den kanalliknande bäck där en av norrmännen låtsas meta. I praktiken har han tjuvtittat hela tiden och nu
är han illa ute då en upphetsad och blind svensk kommer störtande efter fisken.
I sista sekunden vänder rödingen och fräser förbi
mina fötter. Fisken är som tokig och först nu upptäcker
jag varför: den måste ha missat hugget för den pyttelilla
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h Vid första öringsjön sitter det bra med en paus men
den får inte bli lång, därav valet av underlag.
g Kolla grabbar – vad är det här? Mattias kommer
fram till att det nog är rester av en luftballong.

flugkroken sitter fasthakad i sidan, ett irritationsmoment
som förmodligen också är smärtsamt.
Nu är goda råd dyra. Ska jag låtsas som ingenting
och långsamt leda in fisken till grynnan där jag kan dra
upp den mitt framför ögonen på de avundsjuka norrmännen? Eller ska jag försöka rädda rödingen genom
att skyndsamt lossa kroken?
Valet blir enkelt men innan jag lossar kroken i skydd
av strandbrinken säger jag högt och pustande:
– Det är nog inte en röding, det ser faktiskt ut som
en harr!
Då drar sig norrmännen äntligen bakåt, knäckta och
förvirrade hoppas jag.
Med ett kort och tillkämpat Hej, hej skyndar de iväg
mot sin lägerplats i andra änden av sjön. Belåtet suckande avslutar jag fisket och beger mig småsjungande
hem till middan.
Efter min kryddade redogörelse och en hutt segerwhisky beger sig pojkarna skyndsamt tillbaka till rödinggropen – månne hur länge huggperioden pågår och
om norrmännen återvänt?
Hemma i lägret igen berättar pojkarna hur de smög
sista biten och kikarspanade över kullarna.
– Då såg vi en man som var på väg från Röding-
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gropen med en jättefisk. Den nådde nästan till marken,
vägde säkert minst ett par kilo.
Det var nog Grisen men vi grämer oss inte så mycket, vårt fjälläventyr har ju bara börjat. Nästa morgon
beslutar vi att fresta öringen i ett par sjöar betydligt
längre bort från lägret. På vägen dit passerar vi Rödinggropen och kan naturligtvis inte låta bli att ”provfiska”
en liten stund, med gott resultat trots att det passerar en
åskskur med blixtar och dunder.
Till första öringsjön är det åtta kilometer i stiglös
men lättgången terräng. När vi får vattnet inom synhåll
ökar steglängden automatiskt så vi nästan springer sista
biten, det var nämligen här Nils kompis Fredrik fick en
grann öring för några år sedan.
Då var det busväder med hård vind och snöflingor
virvlande i luften, nu är det strålande sol och nästan
vindstilla. Att förutspå när och varför fisken är på hugget
har aldrig varit vår starka sida och egentligen är det väl
lugnast så.
Efter någon halvtimmes fruktlöst kastande ger vi upp
och vilar en stund på stenarna vid sjöns utlopp.
Det är bara några kilometer till nästa sjö men inte
heller här behagar öringen hugga. Någon i gänget ser
en jätteöring och en annan har ett kort men kraftigt på-

slag på flugan, men vad middan beträffar får vi nöja oss
med prinskorv och mos.
På hemvägen till lägret passerar vi en sjö samtidigt
med en stor flock renar, det är säkert över tusen och en
imponerande syn när flocken flyter fram som en jätteorm i den kuperade terrängen.
Även sjön ser spännande ut men nu börjar rådimman
komma och vi struntar i att provfiska. Det har sina fördelar för när vintern sedan kommer målar jag upp trevliga fantasibilder med storröding som simmar omkring
i sjöns klara vatten.

N

ästa sommar är Bo-Göran, jag och Nils tillbaka till
rödinglandet, med på turen är även Nils kompis
Jocke. Andra dagen ger sig de spänstiga pojkarna ut på
långvandring till sjön med storöringen, och då passar BoGöran och jag på att utforska sjön där vi såg renflocken.
Dit är det en knapp halvmil från lägerplatsen och när
vi passerat högsta punkten ser vi sjön. Vad vi däremot
hoppats slippa se är andra människor, fiskare, men bakom en kulle nära sjön står ett tält; ett litet grönt tält som
smälter in i miljön som om det vore camoflagefärgat.
Jädrar också, tänker jag, ska det bli konkurrens om
rödingen här också.
f Jädrar också, ska det bli strid på kniven här också?
l Faran över – Tommy Sandal fångar fjällräv och
struntar i röding.
i Fjällrävens lyor är lätta att finna genom den gröna
vegetationen som gödslas med exkrementer och avfall.
Många lyor är tusentals år gamla och kan ha mer än
hundra hål.
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– Röding, röye? Nä, här finns nog ingen fisk, säger
mannen som hört våra steg och nyfiket kikar ut ur tältet.
– Det sägs att sjön bottenfryser på vintern, tillägger
han då vi hälsat och slagit oss ned.
Ha, han försöker lura oss härifrån, tänker jag och
kliar mig på hakan medan jag kastar förstulna ögonkast
runt tältet. Men nej, här finns inte tillstymmelse till fiskeutrustning.
Vad gör man då mitt ute i ödemarken, ensam dessutom?
– Jo, förklarar mannen som hastigt förvandlas till en
trevlig gutt vid namn Tommy Sandal.
– Jag jobbar med fjällrävsprojektet, för Nina som betyder Norsk institut för naturforskning. I förra veckan kom
jag från Svalbard där jag varit fångstman. På Svalbard är
fjällräven så vanlig att den får jagas.
Medan solen leker kurragömma med molnen berättar vår nyfunne vän om sina upplevelser på Spetsbergen men framför allt här på kölen.
– Här finns sju fjällrävslyor, berättar han och sveper
runt med huvudet.
Tommys uppgift är att fånga några valpar som förhoppningsvis ska ge upphov till nya kullar i en rävfarm, för att sedan utplanteras. Om det finns valpar i
någon av lyorna vet han ännu inte men han har placerat
ut burar vid till synes färska hål på de gröna rävkullarna, varav ett par är inom synhåll från tältet.
Förhoppningen är att få ”napp” senast i morgon då

j Må vara att det är överkurs men man kan tämligen
enkelt binda sig ett bete på fiskeplatsen. Här tror sig
Jocke veta vad rödingen föredrar just nu.
h Bingo – åskskuren har dragit förbi och flugvalet ger
resultat direkt!
h Snabbt fram med peangen så kämpen får återgå till
sitt rätta element.
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han ska hämtas med helikopter. Då vi frågar om det
finns järv i trakten blir Tommy ivrig:
– Jo, jag såg faktiskt en i går. Det var på ganska långt
håll, där borta, pekar han.
Sedan börjar han berätta om den minst sagt upplevelserika gårdagen då han var ute på tur för att rekognoscera och vittja sina rävburar. Plötsligt fick han se en stor
kungsörn gå till anfall mot en renkalv som flydde i panik.
– Örnen försökte få omkull renen men den lyckades
springa i väg. Då gjorde örnen en ny sväng och gick till
attack igen. Den slog fast på renen och började hacka
den i ryggen.
Tommy Sandal såg sedan jättefågeln rida på renen,
med flaxande vingar som säkert var 220 centimeter
mellan spetsarna.
– Det var ingen liten renkalv, den var som en stor
hund och vägde säkert tjugo kilo.
Genom kikaren och kameran betraktade Tommy
festmåltiden som pågick någon halvtimme innan örnen
var mätt och släppte fram korparna till dukat bord. Vi
lyssnar andäktigt, kan knappt tro att det är sant. Visst
har man hört berättas om örn som tar renkalv men bara
nyfödda på våren.
Tommy ser nog en glimt av tvivel i våra ögon och
kanske är han rädd för att bli upphovet till ännu en norgehistoria. Efter viss tvekan svarar han lågmält på frågan om han sett någon annan rovfågel, kanske en falk?
– Jo, jag hade en osannolik tur i går. Jag fick också se
en jaktfalk slå en ripa, säger han smått generat.
Falken kom snett bakifrån i hög fart och gav ripan en
första chockartad smäll med bröstet, för att sedan återvända och i en elegant repris knocka den till marken.
En järv som lunkar fram i vacker fjällmiljö, en kungsörn som rider en ren och en jaktfalk som knockar ripa.
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j En förtrollad stund väntar vid Rödinggropen.
k Fångstglädjen är stor men kanske bäst att tafsen svek,
för då får även fantasin fritt spelrum.
Foto: Bo-Göran Larsson
m Kontemplation vid diskhon.

Det knäcker med hästlängder min triss i röding, tänker
jag med ett sting av avundsjuka men det går över snabbt.
Tack vare norrmannen har eftermiddagen varit över
förväntan och att provfiska i sjön kommer inte på fråga
för Bo-Göran och mig. Efter att ha rastat vid det vi förmodar är en samisk offersten vandrar vi i stället mot
Rödinggropen.
Kvällen är varm och vi tänker inte stressa med fisket, huvudsaken vi får en skön avslutning på fjällturen.
Hemfärden börjar i morgon bitti och vi hoppas att även
Nils och Jocke kommer till lägret i god tid så dom hinner vila efter turen till öringsjön.
När Bo-Göran och jag slår oss ned för att studera
eventuell aktivitet i gropen ser vi en plastpåse på marken. Den innehåller något och när vi tittar efter ser vi
bland annat potatismos, smörgåsar, nyponsoppspulver
och kaffe.
Pojkarna har glömt sin matsäck – dom har inget att
äta under sin energikrävande tvåmilamarsch! Det känns
förstås inte bra men vi tröstar oss med att fisk lär dom
alltid få så inte ska dom behöva svälta precis.
Det är snart midnatt och dimman sveper in fjällen i
bomull. Mitt i detta sagolandskap sprider sig vakringar
över den spegelblanka viken med sin rödinggrop. Fisken är dessutom på hugget och suger begärligt i sig
våra flugor. Bo-Göran står på det mest strategiska stäl-

let och då han plötsligt måste uträtta sitt stora behov
erbjuder han mig generöst sin plats.
Första kastet blir misslyckat; då kroppen är spänd av
höga förväntningar gäller det först och främst att försöka slappna av. Det lyckas jag med vid andra kastet och
nu suger det till. Ett ordentligt sug som fortplantas från
fluga till lina, till spö och hand, innan signalen någon
millisekund senare når hjärnan.
En lustiger dans tar vid där två andra rödingar på
minst kilot flyr arenan genom att piska sig fram på ytan.
Först går fisken parallellt med stranden för att sedan
rusa rakt ut i viken. Plötsligt hörs en skarp smäll, som
en pisksnärt, och allt blir stilla. Tafsen har gått av och
flytlinan lägger sig i vågor vid mina fötter. Antingen var
det Grisen eller också finns det fler av samma kaliber!
Men förtrollningen är bruten och vi beger oss till
tältplatsen – med förhoppningen att Nils och Jocke redan är där. Men det är dom inte och vår oro ökar i takt
med att dimman tätnar över fjällkanten och ravinen,
bästa och närmaste stället för pojkarna att ta sig ned.
Kanske mest som terapi samlar vi ihop torra kvistar
och annat brännbart till en stor brasa. Dimman gör att
det knappast är någon ide att lägga på färsk vide för att
åstadkomma röksignaler men elden borde synas ända
upp till ravinen.
När en timme gått sätter vi på en stor gryta med
makaroner men väntar med att steka bacon och koka

kaffe. Man vet ju aldrig när pojkarna kommer och dom
är säkert jättehungriga även om dom ätit fisk.
Bo-Göran och jag har ingen matlust utan nöjer oss
med te och mackor. Efter ännu en timme är vi ordentligt oroade men då ser vi något röra sig nedför sluttningen. Äntligen!
Pojkarna är välbehållna och berättar skrattande om
sina upplevelser. Att dom glömde maten på omvägen
förbi Rödinggropen må vara hänt – sånt inträffar när
man är ivrig att ge sig iväg på äventyr. Och visst har
dom fått fisk och även ätit men det som framför allt sitter på pojkarnas näthinnor är alla de storöringar som
ömsom hoppat och ömsom plogat sig fram, bara för att
retfullt rata flugorna.
Allt detta och mer därtill berättar Nils och Jocke
mellan tuggorna och snart är stekpannan, grytan och
kaffepannan tomma. Aldrig har väl maten smakat så
bra som här och nu.
När disken är avklarad och allt utom fiskeutrustningen inplockat i tältabsiden kryper vi nöjda ned i sovsäckarna. Mig personligen har flugspöt gett en nytändning
och jag drömmer redan om nästa tur till rödinglandet.

M

en återbesöket blir inte av förrän efter flera år. En
av anledningarna är att vi funnit ett drömvatten
– en jokk där kilosöring är vanlig och där vi ännu inte
sett röken av andra sportfiskare.
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f Jokken är ett
drömvatten som
försenar vårt
återbesök till
rödinglandet med
flera år.
k Bättre sent än
aldrig för gropen är
en viktig del av vårt
Paradis i norr.

Jokken är som klippt och skuren för duktiga flugfiskare
som Nils. Själv är jag en medioker nybörjare men jag
vill förstås bli bättre och då är Rödinggropen en perfekt
träningsarena.
Till saken hör också att åldern börjar ta ut sin rätt.
Som 63-åring vill man inte utsätta sig för alltför stora
påfrestningar i form av långa vandringar med packning
och dessutom måste jag tänka på hjärtat.
För sex år sedan fick jag kärlkrampsymptom under
en vandringsfisketur och efteråt har jag insett att det
var rena turen att det inte blev hjärtinfarkt. Det hade
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förmodligen varit katastrofalt eftersom vi befann oss
tre–fyra mil från närmaste människoboning och det
saknades mobiltäckning.
Symptomen upphörde samma dag och jag höll tyst
om saken för mina fiskekompisar, ville ju inte oroa i
onödan. Vi fortsatte turen enligt planerna (det var den
gången jag fick triss i röding) men väl hemma igen
återkom smärtorna och blev snabbt outhärdliga.
Efter utredning och några dagars väntan på Kalix
sjukhus blev det ambulansflyg till Umeå där man ballongvidgade ett kranskärl. Ingreppet var lyckat och

fjällturerna har jag kunnat fortsätta med obehindrat.
Det som komplicerar saken denna gång är att BoGöran haft problem med hjärtrytmen och dessutom är
diabetiker. Till råga på allt hade han rosfeber för några veckor sedan och tillhopa gör detta att han sett sig
tvungen att avstå från sommarens clou.
Därför är vi bara tre den här gången som beger oss
till rödinglandet, nämligen Nils, Jocke och jag. Kanske
för att suga på karamellen väljer vi första kvällen och
natten att fiska i några för oss okända vatten en bra bit
från tältet.
Vi vandrar mer än en mil i stiglös terräng och glädjande nog hänger jag nästan obehindrat med i ungdomarnas
tempo. Trots att Jocke är vältränad idrottsman och att
jag vandrar i vadarkängor som är minst numret för små,
vilket förstås resulterar i smärtsamma skavsår på tårna.
Fisket är överraskande bra med halvkilosröding och
större på hugget men personligen känner jag mig ringrostig med flugspöt. Rostigt är också fiskhalstret efter
ett år i träda men vad värre är – vi glömde saltet i tältet!
Men bättre brödlös än rådlös och vi har ju faktiskt
extrasaltat Bregott i överflöd, vilket gör rödingköttet
full rättvisa.
Dag två är det äntligen dags för Rödinggropen igen
och på väg dit passerar vi ett par mindre sjöar. Här brukar vi ibland få fisk och redan i första sjön lossnar det

för mig. Helt plötsligt är jag god vän med flugspöt och
är den enda som får fisk – en grann röding som givetvis
återfår friheten.
Vid andra sjön kastar jag gående på ett vak och fisken sittert några sekunder innan den släpper. I Rödinggropen får jag sedan äran att premiärkasta och flytet
fortsätter, trevligare än så här kan man inte ha det som
vandringsfiskare.
Lägret har vi tre kilometer från Rödinggropen och
när vi sent på kvällen planerar för morgondagen visar
det sig att pojkarna längtar till storöringsjön. Dit är det
två mil fram och tillbaka och jag beslutar mig för att
avstå, vill inte utsätta mig för den ansträngning det kan
innebära även om det är lättgången terräng.
I stället överväger jag att utforska ett intressant vattensystem en halvmil i andra riktningen; ofta när vi studerar kartan där hemma brukar blickarna hamna just
där men nu säger Nils stopp.
– Ingen ensamvandring i okänd terräng och utan mobiltäckning, säger han och därmed är den diskussionen
avslutad.
Men det finns andra spännande alternativ och jag ser
fram emot att få nästan ett helt dygn för mig själv.
Med lätta steg vandrar jag i riktning Rödinggropen.
Jag befinner mig i sameland och här har man nog passerat i hundratals år med sina renhjordar, på väg till och från
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norska kusten. Så att tala om vildmark är förstås att tänja
lite på begreppet men fri som fågeln känner jag mig, och
som vanligt knastrar det så härligt under fötterna.
För länge sedan opererade jag ledbanden i ena foten
och den andra var det nära att jag tvingades steloperera
då en broskbit lossnat i talusleden. Därför har jag gjort
till vana att spana av marken framför mig så jag väljer
bästa vägen och undviker att trampa snett, vilket i sin tur
medför att jag ofta upptäcker saker som andra inte ser.
Det gäller exempelvis blommor men även föremål
som pilspetsen i Isdalen. Denna gång fastnar ögonen
på ett föremål vars färg liknar renlavens och därför harmonierar med underlaget, för att snabbt förvandlas till
en vinterfodrad vante när man vänder på det.
Pulsen ökar märkbart i takt med att jag närmar mig
Rödinggropen. Inte för att det skulle vara ansträngande
på något sätt; jag har ju bara lätt dagspackning och det
är nedförslut mot sjön men förväntningarna…
I flera år har jag sett fram emot detta, att få stå för mig
själv och flugfiska avspänt utan några som helst krav från
mig själv eller andra. Första förutsättningen är förstås att
här inte finns någon annan fiskare och denna min heta önskan tycks vara uppfylld – inte en själ så långt jag kan se.
Min andra önskan är att rödingen ska vara på hugget
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och på den punkten är prognosen god. Inte minst med
tanke på gårdagens huggsexa där vi fick påslag på i stort
sett varje kast. Dessutom är vädret kanonbra, åtminstone
på landbacken här jag nu sitter och spanar efter vak.
Vis av tidigare erfarenheter försöker jag kyla ned förväntningarna – ingen fisk jag vet är så nyckfull som
rödingen, ibland har det gått flera dygn utan en enda
huggperiod.
Efter en kvart utan vak reser jag mig upp och går sakta
längs stranden för att rekognosera. I minnet finns fastetsat den där natten när jätterödingen slet av tafsen i sin
rusch ut på sjön. Hugget kom i den lilla viken här intill
och den vill jag nu skärskåda lite närmare i solskenet.
På bottnen någon meter vid sidan av en stor undervattenssten får jag plötsligt syn på tre misstänkta skuggor, en längre och två kortare. Efter att ha tagit på polaroidglasögonen är jag säker på min sak: det är tre fina
rödingar varav en är en riktig bamsing.
Jag sätter mig ned och väntar men då ingenting händer lägger jag ut en Europa 12a vid stenen. Efter att
utan avsedd effekt ha prövat olika kreationer i överoch undervattensläge går jag efter spinnspöt.
På femte–sjätte kastet låter jag spinnaren nudda bottnen och då händer det saker: den yttersta skuggan flyt-

f Rödingbeståndet är överraskande bra i detta för oss
nya vatten och ett sådant tillfälle vill Nils inte försitta.
h Det är härligt när allt plötsligt lossnar och
belöningen kommer, nästan som ett brev på posten.
g Halstret kommer till heders igen och tack vare
Bregott smakar rödingen nästan lika gott som vanligt.

tar sig någon decimeter åt sidan som för att artigt ge
plats åt betet. Nej – rödingen är uppenbarligen inte på
äthumör och då är det sällan något som hjälper.
Väl tillbaka på min lilla utsiktskulle ser jag plötsligt
något som får nackhåren att resa sig. I bäcken som rinner in i viken och genom bottenerosion skapat Rödinggropen rör sig något som kan vara fenor och fiskstjärtar. I skogslandet hade jag gissat på vajande bottengräs
men inte här då jag vet att bäckens botten nästan enbart
består av guldfärgad sand.
Avståndet är långt och polaroidglasögonen har ingen
effekt så i stället drar jag ned kepan för att skugga solen. Min syn kunde vara bättre och när jag fokuserar på
platsen där det rörde sig är det nu alldeles stilla. Försiktigt går jag närmare men gräs och låga buskar närmast
bäcken skymmer sikten och då vinklar jag av mot mynningen, först hukande och sedan krypande på knä.
Efter att än en gång ha spanat av gropen utan att upptäcka något sveper jag med blicken längs bäcken. Och
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f En fräck dagslända ger förebud om fortsatt goda tider.
l Hans Prestbakmo – en trevlig bekantskap och
författarkollega.
g Fiskmåsen hoppas på ett skrovmål men blir besviken
denna gång.

där…precis före kurvan ser jag något vitt som sakta rör
sig i sidled, fram och tillbaka, fram och tillbaka. När
jag skärper blicken ytterligare ser jag flera vita ränder
bredvid varandra och nu är jag säker: ett helt stim med
röding står där med nosarna mot strömmen!
Det är cirka tjugo meter dit men för säkerhets skull
drar jag mig tillbaka vinkelrätt mot bäcken, för att sedan gå direkt till kullen där jag har fiskegrejerna. Här
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har man bra överblick och jag inser snabbt att attacken måste ske framifrån eller från sidan; en flug- eller
spinnlina över stimmet kan bara få negativ effekt.
Med flugspöt i handen går jag till verket och tar en
lång omväg innan jag närmar mig allt försiktigare. När
jag reser mig upp på huk ser jag att stimmet flyttat sig
in i kurvan. Som bredast är bäcken cirka två meter och
i kurvan knappt hälften, så att med flugspö kasta dit en
fluga är åtminstone inte jag kapabel till.
Däremot slår det mig att det borde vara möjligt att
krypa fram, försiktigt placera flugan några meter uppströms kurvan och låta den serveras med strömmen.
Jag tror benhårt på idén men efter två flugbyten ger jag
besviken upp, rödingen är inte på hugget.
På väg tillbaka till kullen upprepar jag flera gånger
för mig själv: tålamod, tålamod, tålamod…Det är ofta
bästa medicinen och nu finns inget alternativ, åtminstone inte som jag kan komma på.
Jag slumrar faktiskt till i solskenet men när jag vaknar är läget oförändrat – status quo som man brukar
säga. Rödingstimmet har uppenbarligen inga planer på
att i brådrasket flytta ned till sin förträffliga grop för att
smaska i sig insekter och annat gott som kommer med
strömmen.
Själv är jag hungrig och när jag tar fram smörgåspaketet och kaffetermosen har jag plötsligt en lösning
framför nosen: den gröna maskburken som hängt med
i ryggsäcken! Överkalixmasken är det bästa rödingen
vet och det borde vara fullt möjligt att servera den med
hjälp av spinnspöt och ett litet blysänke.
När jag ålar fram mot bäcken känner jag kylan och
vätan genom kläderna men GoreTex-membranet håller
huden torr. Då första försöket blir resultatlöst drar jag
ned kepan i pannan och kikar över gräskanten: stimmet
har backat ett par meter men dit bör jag nå genom att
vinkla armen 90 grader.
Sagt och gjort och nu kommer hugget direkt. Upp
svingar jag en röding på dryga halvkilot; en fin matfisk som jag rensar direkt men det vore förstås kul att
kunna bjuda kompisarna också. Masken får duga men
nu kommer inget distinkt hugg utan bara ett försiktigt,
sugande napp.
Jag följer revens långsamma färd nedströms och i
samma ögonblick som mothugget anar jag en rörelse på

andra sidan bäcken. I ögonvrån ser jag ett solbelyst ansikte innan jag bländad av solen svingar upp röding nummer
två. Då jag på vingliga ben reser mig upp blir ansiktet
en man som säger ”Hej, det var en vacker röye du fick”.
Jo, minsann, en riktig bamseröding om jag får säga
det själv. Det kan till och med vara Grisen för den är
riktigt tjock över magen, faktiskt groteskt tjock ser jag
när jag lossar kroken. Fisken lever men är märkligt
stillsam och en normal röding i den här klassen borde
ha kämpat våldsamt redan i vattnet.
Det avgör saken och efter att ha gett den nådasticket
lägger jag fisken i skuggan, på en kylskåpskall plats
under en videbuske där jag nyss ålade fram. Sedan hälsar jag på norrmannen som blir en synnerligen trevlig
bekantskap.
Han heter Hans Prestbakmo och har sitt tält längre ned i dalen. I närmare fyrtio år har han jobbat med
renskötsel- och naturskyddsfrågor, bland annat som
lappfogde och renskötselagronom i Troms fylke. Hans
berättar också att han efter pensioneringen skrivit två

böcker: Natur, tanker og mennesker i grenseland samt
Bardu og Målselv – ”östlappenes” land?.
Författandet och intresset för natur och människor
här uppe i norr har vi gemensamt och vi sitter länge och
pratar med varandra. Till sist inser Hans att det är hög
tid att bryta upp, i tältet har han sin hund som måste
rastas och få mat och vatten.
Innan vi tar farväl visar jag honom undervattensstenen där rödingarna stått och tjurat. Det känns förstås
bra att vara generös mot en trevlig gutt och själsfrände
men Hans har bara spinnspö och efter några minuter
ger han upp. Med ett ”Ha det” till varandra och rödingarna går vi åt varsitt håll.
Jag schasar bort en fiskmås som visar intresse för
”kylskåpet” och tar mig en ordentlig titt på den konstiga rödingen. Efter fotografering sprättar jag upp buken
och då får jag bekräftat att den är sjuk; en stor tumörliknande historia som fyller ut buken tyder på cancer, blir
min lekmannadiagnos.
När jag skriver detta vill jag hellre tänka på alla andra
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fiskar vi tampats med i detta eldorado. När jag googlar
på ordet eldorado finner jag följande synonymer: paradis,
lyckoland, himmelrike, guldland, förlovat land.
Himmelrike är väl att ta i men paradis ställer jag gärna
upp på.
Detta vidsträckta område längst i norr är ett eldorado
för oss vandringsfiskare. Mig har det gett minnen för

Än räknar far och son med många fiskeäventyr tillsammans.
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livet och det var här jag äntligen insåg flugfiskets tjusning och möjligheter.
Och en sak är säker: om hälsan står oss bi kommer
det att bli fler besök vid Rödinggropen och tro mig – då
lever trion vid undervattensstenen farligt, riktigt farligt
till och med!

Foto: Joakim Strömbäck

Mygg behöver energi för att orka flyga och suger därför nektar, här från åkerbärsblomman.

Plågoris i paradiset
”Vadå paradis – det är ju ett mygghelvete för tusan!”
Snabbt hamnar man på jorden igen efter att entusiastiskt ha berättar om fantastiska platser och upplevelser
i vår fjällvärld.
Själv har jag alltid upplevt att det är kontrasterna och
motsatserna som gör livet rikare. På vandringsfisketuren kan fiaskot och helvetet ligga snubblande nära –
innan det plötsligt vänder och blir hur lyckat som helst.
Så var det exempelvis då vi efter en sömnlös natt
upptäckte vår senaste drömjokk. Eller den gången vi
tillbringade ett och ett halvt dygn i tältet medan regnet
stod som spön i backen.
När vandringsfisket är som bäst vandrar vi stiglöst i
sköna miljöer där människor sällan vistas. Stannar till

några timmar eller någon dag vid ett för oss oprövat fiskevatten – för att sedan fortsätta till nästa. Man känner
sig som Livingstone men i stället för mörkaste Afrika
befinner vi oss i sommarljusa Lappland.
För en herrans massa år sedan skulle vi utforska Råstoenos nedre delar, efter att ha läst Napp & Nytt och
Hans Lidmans målande beskrivningar av detta sagoland. Sedermera har Gunnar Westrin myntat begreppet
Sandåslandet och det stämmer tämligen väl med verkligheten, liksom hans kärleksfulla beskrivning av vädrets skiftningar och rikedomen på allehanda insekter.
Som sagt, vårt mål är Råstoeno och vill man inte vandra de tre milen från Naimakka är Pulsujärvi en lämplig
utgångspunkt. Eller rättare sagt den lilla sjön Vuoma-
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jaure norr om samernas stugor och renhagar i Pulsujärvi.
Det är Bo-Göran, Erik, jag och min lillebror Rolf
som är tolv år. Vi siktar på Tavvaenos sammanflöde med
Råstoeno – den spännande plats där vattendraget byter
namn till Lainioälven. Dit är det enligt kartan en knapp
mil lättvandrad terräng men med skalan en hundratusendel ser man förstås inga myggor, hur stora dom än är.
Trots tio års erfarenhet av fjällvandring bjuder denna
tur på en oväntad, närmast chockartad prövning som
närmar sig pinostadiet. Myggmolnet bildar en svårforcerad vägg som även gör det svårt att andas och till
råga på allt är det medvind.
Rasterna består i att vi snabbt kränger av oss ryggsäckarna och halvspringer något hundratal meter tillbaka för att få lite andrum. Men framåt går det trots allt
och ju närmare vi kommer Råstoeno, våra drömmars
mål, desto ivrigare blir vi.
Sista biten struntar vi i att följa stigen utan genar över
både kullar och videsnår och plötsligt är vi framme. Bästa vadstället finns 800 meter nedströms men när vi ser
en roddbåt i buskarna vid själva sammanflödet är valet
enkelt, vi lånar den och ror över till östra sidan där vi förtöjer båten i en buske (det är givetvis oförlåtligt att inte
ro tillbaka båten men vi har inte förstånd att skämmas).
Planeringen inför turen hade börjat med att jag skrev
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efter två lättviktstält för sammanlagt cirka 300 kronor
från anrika Rowells i Borås. Rubriken i postorderkatalogen var ”Regnsäkert fjälltält för två personer” och jag
kände mig helnöjd, tryggt förvissad om att vara skyddad för vädrets makter.
På en öppen plats ett stenkast från älven slår vi upp
de vackert klarröda tälten och efter ett sent kvällsmål
kryper vi till kojs, Bo-Göran och jag i ena tältet och
ungdomarna i det andra. Alla är vi trötta efter en lång
dag så fisket får vänta till i morgon då vi är utvilade.
Vi har sett mörka moln torna upp sig i sydväst och
snart blir myggens dans på tältduken avlösta av regndroppar. Först små och lätta och vi slumrar till, Bo-Göran och jag. En stund senare är vi klarvakna för plötsligt känns det kallt i fotändan.
– Sovsäcken är blöt, det kommer in vatten i tältet!
Snabbt får jag på mig kläderna och tittar in i pojkarnas tält. Jo, nog regnar det in här också – på ena långsidan är det en rejäl pöl och pojkarna har krupit nära varandra för att hålla värmen. Någon ljusning på himlen
ser vi inte så förmodligen är det en front som passerar.
Hur långvarigt regnet blir har vi förstås ingen aning
om men i värsta fall handlar det om ett dygn eller mer,
alltså måste vi försöka hitta på något kreativt. Då påminner vi oss plåttaket vi i eftermiddagssolen på vägen

hit såg glimma ett par kilometer norrut vid Råstoeno.
Ett snabbt rådslag avgör saken: Bo-Göran och jag
kollar om stugan är öppen och under tiden flyttar pojkarna in i vårt tält som inte är riktigt lika blött som deras. Vi har turen att hitta en stig några hundra meter
från tältplatsen och sedan går det snabbt till stugan.
Dörren är låst men vi upptäcker att ett fönster går att
peta upp då haken inte är påsatt.
Lättade återvänder vi till lägret och hämtar pojkarna.
All utrustning tar vi med förutom tälten som får stå
där och skämmas. Själva skäms vi inte ett dugg för att
krypa in i stugan då alternativet vore att avbryta vandringsfisketuren i förtid.
Denna första natt i stugan blir minnesvärd tack vare
myggen och den eld vi snabbt gör upp i kaminen för att
torka våra kläder. Som alla vet är myggsurr inomhus
bland det mest enerverande som finns men Bo-Göran
finner på råd; med ett renskinn som underlag på golvet
och en fårskinnsfäll över kropp och huvud sover han
sött till långt in på förmiddagen, badande i svett.
Sedan följer ett par givande dagar vid Råstoeno.
Några fina öringar får vi och tillräckligt med matnyttiga harrar. Under närmaste forsen norr om stugan har
Bo-Göran dessutom lyckan att få triss i harr; fiskarna
hugger på alla tre flugorna på samma kast.
På tillbakavägen knycklar jag ihop mina plaskblöta
tält och stoppar dem i en plastpåse. Väl hemma i Kalix
skickar jag sedan plastpåsen i ett väl inslaget paket till
Rowells, tillsammans med annonsen och en kort kommentar om att ”så här regnsäkert är ert så kallade fjälltält”.

kar få bäcköring redan i början av juni är den tämligen
slö; riktigt huggvillig blir den först när björklöven är
fullt utslagna och snåret fullt av mygg.
Att detta även gäller fjällvattnen har vi blivit varse
många gånger. I förlängningen finns det säkert ett samband med vattentemperaturen också.
Den tolfte juli året Nils fyller fjorton beger vi oss till
Tarradalen för att vandringsfiska. Ulla-Greta är också
med men som vanligt nöjer hon sig med att vandra och
njuta av naturen. Vid Tarraluoppal beundrar hon fjällbruden i en ravin där fjällvråken skriande avslöjar sitt bo.
Nils och jag inspekterar några intressanta jokkar
som bildar ett gemensamt delta men rödingen lyser
med sin frånvaro. Kvällen därpå slår vi upp tältet vid
Såmmarlappa på en plats som just då känns som världens vackraste; en parkliknande udde vid Tarraälven
med gräs, blommor och fjällbjörk i perfekt harmoni.
Det enda som saknas är vakande fisk.
När jag morgonen därpå stiger upp för att få fyr på
Trangiaköket vänder jag blicken mot Såmmartjåkkos
f Stickmyggan upplevs ofta som ett plågoris men är
förstås en viktig länk i naturen.
i Myggor dras till äggulan och då blir vi lämnade i fred
för en stund. Genom att suga blod får honan det extra
protein den behöver för att kunna producera egna ägg.

N

ågon vecka senare kommer de 300 kronorna på Posten och det blir grundplåten till mitt första riktiga
fjälltält – ett Fjällräven Termo Expedition med yttertältets ena sida aluminiumfärgat för att reflektera solljuset.
Tältet är av pyramidmodell med teleskopisk mittstång
och tillhör länge de absolut bästa på marknaden. Golvytan i innertältet är bara två meter i fyrkant men det rymmer fyra man, till och med fem som sover skavfötters
vilket vi gjort vid några tillfällen. Yttertältet använder vi
ofta separat för att kunna äta i skydd för vind och regn,
varmt blir det också när vi lagar mat på stormköket.

E

n av vandringsfiskarens viktigaste lärdomar är att
myggen och knotten är ett nödvändigt ont. Utan
dessa plågoris vore livet betydligt fattigare, om det
överhuvudtaget fanns något liv.
Och vad vore livet utan fågelsång och ädelfiskar som
äter sig feta på myggor och knott, vars larver kläcks i
stillastående och rinnande vatten.
Min morbror Tore brukade säga att det är ingen idé
att besöka forellbäckarna före midsommar. Det var förstås att hårddra det hela men även om Nils och jag bru-
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lockande men hotfulla stup. I samma ögonblick glider
en kungsörn majestätiskt in över tältplatsen, så nära
mig att vi får ögonkontakt.
Det vackra vädret fortsätter och efter ett kort besök i turistföreningens stuga vandrar vi vidare i den undersköna
dalen. Med mig i säcken har vi några brev från stugvärden
till hennes kollega i Tarrekaise, tolv kilometer i sydost.
Som den postmästare jag är ser jag förstås detta som ett
hedersuppdrag men det får duga med övernattsbefordran.
Med tre kilometer kvar till Tarrekaise lämnar vi nämligen leden och går ned till älven där det finns en hängbro. I björkskogen på södra stranden skymtar vi Svenska turistföreningens första fjällstuga, Tarraälvshyddan,
och övervakade av jaktfalken slår vi upp tältet vid bron.
När vi öppnar ögonen nästa morgon slår det oss att
turen hittills varit mycket ovanlig: ingen myggserenad
i tältet, inte ett endaste surr eller stick! Det är i alla fall
mitten av juli och senaste dagarna har varit varma men
försommaren i fjällen var ovanligt kall.
Någon röding eller öring för stekpannan hittar vi inte
ens i grytan under det granna fallet uppströms bron.
Vid Tarrekaisestugan möter vi ett par ungdomar från
Jokkmokk som har bråttom till samevistet vid Virihau-
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re. De startade i Kvikkjokk i morse och räknar med att
vara framme i morgon kväll, en nätt sträcka på åtta mil!
Men motlutet de avverkat från Njunjes känns fortfarande i benen och för säkerhets skull dumpar de flera
kilo torkat renkött hos den förtjusta stugvärden.
Efter att jag avlämnat breven från Såmmarlappa och
Nils blivit kompis med en busig björnungeliknande
lapphundsvalp vandrar vi vidare till Njunjesstugan och
här ska vi övernatta. Fortfarande inga insekter så vi
struntar i att fiska och på morgonen vandrar vi vidare
mot ödegården Njunjes.
I sista nedförslutet före gården växer manshöga stormhattar och på det vidunderligt sköna tunet daldockor som
gör skäl för namnet. Den vandrare som inte stannar några
timmar och super in atmosfären begår ett stort misstag.
Länge hade samerna sina höst- och vårvisten här
och en av dem anlade första nybygget i början på
1800-talet. Det övertogs snart av Olof Holmbom under det svenska namnet Storvallen och hans efterkommande bodde här i flera generationer. För det
mesta tycks man ha levat i samklang med naturen
och med samerna men beträffande Passeuksa en halv
mil väster om Njunjes skar det sig ordentligt i början.

f Hej på dej, kompis! Tarrekaises senaste attraktion är
en nyfiken och lekfull lapphundsvalp.
h Njunjes är ett exempel på att samerna valde
undersköna platser för sina visten. I bakgrunden fjället
Kaskaivo, ett landmärke från Kvikkjokkhållet.

Passeuksa betyder ”Heliga porten” och är en av de mest
kända samiska offerplatserna. Olof Holmbom som var
djupt religiös välte omkull själva seiten och körde flera
hästlass med offrade renhorn till sin gård där han kokade lim av hornen.
På väg till Jokkmokks marknad körde han sedan ned
sin häst genom Tarraälvens is nedströms Njunjes och
tvingades avliva djuret. Enligt samerna var detta straffet för att han ofredat och ringaktat guden Kanij-uksa.
Det var för cirka 150 år sedan och nu har nybygget
stått öde i mer än ett halvt sekel, men uppe i skogskanten har Olof Holmboms ättlingar ett rödmålat fritidshus
som ger hopp om fortsatt liv för Storvallen.
Från Njunjes är det bara ett par kilometer till den
idylliska lilla ödegården Bäcken (se bild på omslaget)
som anlades av Holmbomare i slutet av 1800-talet.
Ned mot Kvikkjokk är det mycket lättgånget och
mesta tiden vandrar vi i vacker tall- och granurskog.
Flera gånger går vi ned till älven som bjuder på svalkande forsar och vilda kanjons och plötsligt, som på ett
trollslag, händer det vi väntat och hoppats på.
Luften dallrar av värme och fylls snabbt av miljoner

flygfän; för första gången på snart en vecka kommer
myggmedlet till användning.
Nils ställer sig på en strategiskt placerad sten och
själv har jag hittat en lucka bland några resliga granar och vispar ut ett Viking herring-drag. Det landar i
strömkanten mot andra stranden, precis där jag avsett,
och hugget kommer direkt. Ett bastant och sugande
hugg som får mig att ta ett steg baklänges; här vill jag
definitivt inte falla i älven.
Men slirbromsen fungerar och haspelrullen morrar
melodiöst när fisken plöjer sig ned i djupet. Stor fisk,
ingen tvekan om det, och automatiskt börjar jag spana
efter håven.
Nils – det är han som för tillfället har den enda håv
vi har med oss.
– Nils, kom med håven! Och fort, det är en stor fisk.
Det är nu jag inser var min akilleshäl sitter: på rullen
och ända ut till fisken – både jag och Nils kör med 0,20
lina för ingen av oss har räknat med stor fisk.
Alltså gäller det att vara följsam och inte sätta för
stor press på det som av beteendet att döma måste vara
en öring. Först gick den resolut uppströms för att sedan
vända i en mjuk bukt och gå medströms – och nu, nu är
den på väg rakt mot mig i hög fart!
Jag vevar febrilt för att hålla linan sträckt men fisken
kör sitt eget race. Styr ned mot botten innan den vänder,
spränger vattenytan och kastar sig nästan dubbelvikt
med bredsidan upp i luften i ett halvmeterhögt språng.
Förmodligen befinner den sig högst två-tre sekunder i
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luften men för mig är det en syn jag aldrig kommer att
glömma, hoppas jag i alla fall.
Först vägrar jag inse att den silverblänkande öringen
är borta men spöändan är rak och linan ringlar sig sakta
med strömmen. Nils hann inte fram för att se fisken
hoppa men han ser och förstår min besvikelse. Medan
jag knyter på ny tafs går han tillbaka till den flata stenen och fortsätter att kasta.
Själv hinner jag med ett par kast innan jag hör hans rop:

– Vilken öring, vilken öring, sju–åtta kilo!
Jag rusar dit och där står han minst lika snopen som
jag var nyss. Hans öring var säkert betydligt större än
min och det räckte med en liten knyck så var linan av.
– Den var guldbrun och så här lång, säger han och
måttar med armarna utsträckta åt var sin sida.
Som sagt, snopna är vi men faktiskt inte besvikna. I
stället känns det som en stor ynnest att ha fått tampas
med fiskar av denna kaliber.
Förmodligen var det myggexplosionen som fick
öringen att vakna och ge oss denna fantastiska avslutning på en i övrigt fisktom vandringstur. Vi kan bara
hoppas att dessa våra grannaste kämpeöringar lyckats
skaka av sig dragen från sina munnar.

E

fter regn kommer solsken – och tvärtom!
Detta är något vi vandringsfiskare försöker dra lärdom av och vända till vår fördel, och många gånger
lyckas vi med hjälp av kreativitet eller ren tjurighet.
I en av Sandåslandets jokkar vi ofta besöker samsas
harrar och öringar på långt över kilot. Ofta är de på hugget
och då leker livet, men ibland ratar de allt som bjuds från
våra flugaskar och det är då uppfinningsrikedomen prövas.
Vid ett av dessa tålamodsprövande tillfällen vakade
en vacker harr under en liten fors nära lägerplatsen.
Ungdomarna försökte förgäves få den att hugga och
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j Naturen är fantastisk! Innan denna lilla larv blir fjäril
kan den äta upp löven i en hel björkskog – såvida den
inte hamnar i en harrmage.
f När fjällbjörkmätarlarven lyser med sin frånvaro kan
storharrens öde beseglas med en fluga
h Snålblåst och snöglopp är inget önskeväder precis
men vandringsfiskaren är luttrad…

var nära att ge upp när någon kom att tänka på den
gröna masken – fjällbjörkmätarlarven som kalätit stora
arealer med fjällbjörk på vägen hit.
Kunde det månne vara denna lilla fjärilslarv som harren festade på och därför struntade i konstgjorda flugor?
Snabbaste sättet att få vetskap är att testa och det gjorde
ungdomarna genom att rensa en våtfluga och kroka på en
grön liten gynnare. På första kastet högg harren och bjöd
upp på en lustiger dans med flugspöt i en vacker båge.
Eftersom ungdomarna var på väg hem gjorde man
inget försök med konstgjord mätarlarv men förmodligen hade detta varit en framgångsväg.

V

ädrets makter kan man inte göra något åt utan vad
det gäller är att anpassa utrustningen och gilla läget.
Vid ett tillfälle då jag, Nils och hans kompis Olle befin-

ner oss på vandringsfisketur i trakten av Fjelldronningens stengamme blåser det rejält och regnar kallspik. Vi
är på vandring uppströms en större jokk för att byta
lägerplats och har hela packningen på ryggen när vi hör
ljudet av en helikopter.
En stund senare möter vi passageraren, en ensam
flugfiskare som tänker söka skydd i en stuga några kilometer härifrån och han föreslår att vi hänger med.
– Nej, vi tältar nog hellre vid jokken här framme,
säger Nils och Olle. Dom är tämligen blöta vid det här
laget men humöret och viljan är det inget fel så nu får
dom flugfiskaren att tänka om och tälta, han också.
Turen blir mycket lyckad för oss alla trots att solen
bara visar sig sporadiskt. Vi får många öringar som
släpps, förutom en på kilot att grava och en handfull
mindre till stekpannan. Sista dagen blir det tvärstopp
när jag spinnfiskar med flugkast.
– Djäklar, flugan sitter i botten, tänker jag och drar så
hårt jag vågar med tanke på linan. Visst lossnar flugan
men det gör också fisken som med ett plask tar adjö
med sin imponerande stjärtfena.
Sånt är fiskelivet och besvikelsen går snabbt över. Jag
får ju något att spekulera över: månne det var en röding,
öring eller en harr? Det lutar åt en rödbukig kilosröding
för det är ju alltid de grannaste som vinner tvekampen.
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f Nu gäller det att
koncentrera sig på flugan och
strunta i alla andra flygfän.
g Där – öringen vakar i
kurvan och nu ligger allt i egna
händer.
l Jaaa – den tog!
m Jäklar - den slapp!
m Så här stor var den – minst.
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V

andringsfisket har oändligt mycket att ge sina utövare. Ofta kan själva vandringen vara jobbig med
tung packning och då gäller det förstås att tänka positivt. Mitt bästa knep är att dela in vägen i lagom långa
(= korta) etapper, till exempel nästa jokk eller stora stenen på kullen där borta.
Detta att tvingas kämpa och tillsammans övervinna
svårigheter ger nyttiga lärdomar för livet i ekorrhjulet.
Visst kan vandringsfisket ibland bli i tuffaste laget för
oss medelålders män men då förlitar vi oss på rutinen
och kamratskapet.
En sådan natt slår vi sjöblöta upp tältet efter att ha
avverkat åtta jobbiga kilometer i besvärlig stiglös terräng med uppförslut och i strilande regn. På morgonen
skiner solen igen och liggande på rygg i sovsäcken drar
Bo-Göran upp tältets blixtlås för att få frisk luft:
– En ööörn, kolla, utbrister han ivrigt.
– En öööl? hörs då med tjockt L från tältets snarkhörna.
Där ligger ungdomarna Nils och Fredrik som dygnet
innan festat om på Pite dansar och ler. Örnen seglar
vidare och snart har killarna fixat några smårödingar
till frukosten. Även morgonen därpå blir minnesvärd.
Det blåser nordligt i snöbyarna men ungdomarna struntar i busvädret och går till andra sidan sjön. Vi gamlingar
föredrar förstås att fiska nära tältet med vinden i ryggen.
Plötsligt får vi se Nils springa i strandkanten med
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j Knottet är släkt med myggan och honan suger blod,
från ett litet sår snittat i huden.
h Mygghatten är effektiv och kommer särskilt till sin
rätt vid måltiderna.
k Tältet är en fristad på knottäta platser. Liksom sin
småkusin sviron kryper knotten omkring i taket och
struntar i människan, i motsats till myggan.
Foto: Nils Johansson
k Knottets saliv motverkar att blodet levrar sig.
Författarens medicin: av med skjortan och ned i jokken
där hämnden blir ljuv.

vattnet stänkande i knähöjd. Då vi nyfikna sprungit dit
och frågar vad som hänt pekar Fredrik coolt över axeln:
– Äsch, jag fick den där lilla öringen, den hade fastnat fel och levde om.
Jo minsann, bland tuvorna ligger den grannaste av
öringar och snart skriker även slirbromsen i Nils haspelrulle. Ännu en bamseöring men den vägrar att lämna djupkanten innan den gör en plötslig rusning och slår sig fri.

V

i har gjort till vana att åka till fjällen två gånger
varje sommar; en kortare tur i början av juli och
en längre efter hjortronplockningen i början av augusti.

I år blir kortturen ovanligt enkel, har Nils, Bo-Göran
och jag räknat ut. Vi övernattar i en stuga med flera
lovande vatten inom räckhåll och efter en lyckad första
fiskekväll är det dags att krypa till kojs.
Två timmar senare är jag fortfarande vaken och även
kompisarna vrider sig irriterat i sängarna. Ingen av oss
får en blund i ögonen på hela natten – i stället svettas vi
kopiöst och bedriver ett meningslöst krig med myggen
som invaderat stugan i hundratal.
Fem på morgonen stiger vi upp och håller rådslag
vilket resulterar i en hederssam reträtt där tältet ska
återfå sin vanliga nyckelroll. Men först tar vi oss en
välförtjänt tupplur på marken – med varenda kvadratmillimeter av huden täckt av klädesplagg.
Vandringen till jokken blir angenäm och väl framme
vid vattnet inser vi snabbt att det artar sig till ett rekordår, åtminstone vad myggen och knotten beträffar. Tältet
reser vi så nära vattnet att finns det bara fisk borde vi
kunna se vartenda vak.
Efter att ha rollat på oss djungelblandningen är vi
redo att börja fiska. Första öringen hugger efter någon
minut och den är stor, berättar Nils besviket sedan den
slitit sig. Men han får sin revansch för det här är bara
början på ett oförglömligt äventyr.
Snart ligger jag på magen och följer spänt en öring
med blicken. Får visserligen svårt att presentera flugan
i solskenet men till sist landar jag fisken som får bli

mitt komplement till Bo-Görans fina steköring. Under
tiden har Nils varit med om ett av sitt unga livs mest
spännande fiskeupplevelser.
Där jokken gör en 90-graders böj finns en sandrevel
värdig en söderhavsö och vattnet är lika kristallklart
som på fiskefilmerna från Nya Zeeland. Efteråt berättar
Nils hur han får syn på kilosöringen som liknar vajande
sjögräs där den står vänd mot strömmen.
Fisken stiger mot Europa 12-an och sedan följer en
lustiger dans där kavaljeren avgår med segern. En stund
senare hugger en ännu större öring på Bo-Görans spinnare. Tack vare mina hörapparater kan jag höra plaskandet och där jokken kröker ser jag fiskens desperata luftsprång som resulterar i att den befriar sig från kroken.
Några minuter senare står vi på sandreveln och begrundar det som hänt. Plötsligt kommer öringen glidande ett par meter ut från stranden, innan den med
några kraftfulla och samtidigt graciösa svansviftningar
passerar uppströms i hög fart. Den synen lär vi inte
glömma i första taget, åtminstone inte Bo-Göran.
Efter välförtjänt middag och tupplur vid tältet återvänder vi till jokken, nu ett par kilometer uppströms. Även
här är vide- och björksnåren närmast ogenomträngliga
men här och där ser vi gäckande vakringar. Som tur var
finns en sandrevel i nästan varje meanderkrök och där
står öringen, oftast i djupfåran vid motsatta stranden.
Då och då stiger en grann fisk mot våra beten – det
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till och med hänt att knott och sviron tagit kål på hästar
och nötkreatur genom att anfalla i stort antal.
Större mängder än här vid drömjokken går knappast
att uppbringa så det gäller att skydda sig. Nästa sommar vet vi vad som väntar och nu är vi försedda med
mygghatt. Det känns lite löjligt och ”turistfjantigt” men
hattarna fungerar utmärkt – särskilt vid måltiderna då
knotten är extra jobbiga.

Ä

här är en av de absoluta höjdpunkterna i mitt vandringsfiskarliv.
Innan vi vandrade hit berättade en same om ett gigantiskt örnbo några kilometer härifrån och nu kommer
jättefågeln seglande över jokken, får syn på mig och
försvinner med majestätiska vingslag. Jag står blickstilla och håller andan, upplevelsen är total.
Ett par timmar senare har vi dock fått nog, inte av
fisket men väl av knotten som angriper oss skoningslöst. Själv har jag hundratals röda bett i pannan och
runt ögonen; för att inte tala om underarmarna, bröstet
och ryggslutet. Överallt där det funnst en glipa i kläderna har de små odjuren tagit sig in och festat.
Innan vi kryper till kojs går jag ned till jokken för att
tvätta bort levrat blod, svett och myggmedel. Med det
svalkande vattnet upp till låren täcker jag resten av kroppen med tvållödder. Att sedan stryka bort de försvarslösa knotten är obeskrivligt skönt – hämnden är ljuv!
En stor fördel med knott och dess småkusin sviron
(svidknott) är att de i motsats till myggan inte bits i tältet, men utomhus är de ett gissel för folk och fä. Det har
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ven sensommarens fjälltur blir kontrastrik och
mycket givande. Efter att Jokke fått en öring på
kanske tre kilo och Nils en röding på närmare två börjar
det regna och blåsa.
Ovädret håller i sig i 36 timmar och hela den tiden
tillbringar Bo-Göran och jag i tältet, med några korta
avbrott för att tömma blåsan. Egentligen är det ganska
skönt att ligga och prata, spela kort, äta, ta en tupplur
eller bara slappa medan regnet knattrar mot tältduken.
Till syvende och sist handlar det förstås om vilken
inställning och vilka förväntningar man har. När man
blir äldre kan packningen, tältlivet och vandringen i
stiglös terräng kännas jobbigare men det finns hjälpmedel som underlättar.
Utrustningen är förstås a och o och mycket har blivit bättre under senaste decennierna. Fjälltälten har
förbättrats avsevärt vad gäller vikt och material, förvaringsutrymmena har blivit större och mer användbara.
Vid dåligt väder är tältabsiderna även perfekta för matlagning och påklädning.
Största förbättringen gäller dock liggunderlaget: det
moderna och uppblåsbara ger nästan samma komfort
som en riktig madrass och gör det alltså möjligt att
sova tämligen gott. Vad kläderna beträffar har de blivit mycket mer ändamålsenliga tack vare GoreTex och
liknande material.
Även om mycket är sig likt har vi fjällvandrare alltså fått bättre förutsättningar att njuta av tillvaron. För
Bo-Göran och mig (som båda haft hjärtproblem och
uppnått pensionsåldern) gäller det dock att mer än förr
hushålla med krafterna och inte utsätta oss för onödiga
strapatser.
Lagom motion är bäst men det är också viktigt att
få sova gott, betonar Bo-Göran som ofta kommer med
kloka synpunkter.
– Det är inte många i våran ålder som vandrar i stiglös terräng med tung packning. Och som sover i tält,
själva tältlivet kan vara jobbigt på sitt sätt, tillägger
han.
Därför drar vi oss inte heller för att nyttja flyget när
vi söker oss ut i vildmarken. Ett annat praktiskt hjälpmedel är gummi- eller plastbåten och för att minimera
störningen är elmotor att föredra.
För tjugo år sedan skulle jag och kompisarna ha

f Efter solsken kommer regn. Det drar ihop sig efter
ungdomarnas lyckade fiskefänge och för gamlingarna
väntar 36 timmar i tältet.
h I sovrummet kan en enda surrande mygga göra vem
som helst vansinnig. Här i snåret vid jokken väntar
trastungen tålmodigt på sin myggjagande mamma.
g Silvertärnan är en trevlig fiskekompis i rödingsjön.
Vintertid vistas den i Antarktis vilket innebär att flyttningssträckan kan bli 4000 mil om året. Silvertärnan är därmed
det djur i världen som flyttar längsta sträckan mellan
häckningsplats och vinterkvarter, och den organism som
får flest soltimmar per år.

skrattat och avfärdat nästan alla dessa nymodigheter.
Nu har vi accepterat de nya tiderna (och att vi blivit
äldre) och då kan exempelvis GPS vara en användbar
pryl – för att inte tala om eltandborsten.

ibland upplevt som plågoris – jämförde Sigurd med
”djävulen i parradise”.
Efter sin långa vandring i Könkämä skrev Sigurd
Länta ett brev till Svante Lundgren, så här lyder brevet:

rågan är vad Sigurd Länta skulle ha tyckt?
Han var mest känd som storviltjägaren från Aktse
men brukade ofta vara guide och hjälpreda på författaren och fotografen Svante Lundgrens expeditioner
i Lappland. För det mesta genomkorsade dom Sarek
men sommaren 1947 vandrade dom genom Könkämädalen och upp till Pältsa, delvis i tropisk hetta.
Myggen och knotten – det jag och mina kompisar

Aktse den 10 september 1947
Hej!
Jo hör du, nog var Karesuando en hård trakt å int trivdes jag dänna för de fanns ju inga fjäll. De var ju Pältsa men det var ingen höjd å ingen utsikt, fast vallmon
var ju stilig.
När vi gick dänna från Kommavopi vars kejsarinnan bodde, då va de ändå för hemskt med mygg, de

F
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var ändå som en dimma man ork int gå igenom.
Dom som bodde dänna i själva Satakånkåmadalen
had int för bra, de var en mager dal, du såg ju björken
ork int växa, bara sand och hett så man brände sig på
ryggsäcken. Att vi int stöp båda två.
Å du minns väl myggen när vi gick dänna över Toipal. Man kunde ju int gå, man fick halsen full fast de
var nog värst ändå i myrn vid jokken. Det var tjockt

med vide å de vet du ju att djävulen är i parradise.
Nä de vart ingen bra bild av dig, den där kameran gav
jag dom tebaks i Jokkmokk. Int kan du göra nån bra bok
om den trakten, å int tänker du väl fara dit nå mer.
Hjärtliga hälsningar
Din vän Sigurd

Nog hade Sigurd Länta upplevt
mygg i sina dar men inget som
liknade plågoriset längst i norr.
Ett varmt hjärta hade den
legendariske storviltjägaren
– ett hjärta som på denna
fantastiska Svante Lundgrenbild klappar för en vilsegången
fjällgåsunge.
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Kontrasternas sköna värld
Plötsligt öppnar jag ögonen och tittar mig yrvaket omkring. Ser först inget ovanligt men nånting var det som
störde min sköna slummer i hängmattan.
– Boken förstås, tänker jag och den har mycket riktigt glidit från magen och ned i gräset.
Precis när huvudet sjunkit ned i kudden igen ser jag
en rörelse i ögonvrån. Från grenverket ovanför mitt huvud hänger nånting brunaktigt, avsmalnande – oj, oj,
oj, det där ser ut som en orm!
Snabbt på fötterna och bort från det farliga området.
Med kameran i högsta hugg lyckas jag snart få syn på
”ormen” igen – en ödla modell större som krypande i
slow motion förmedlar en ögonblicksbild från forntiden.
Vad har då ödlor och hängmattor att göra med Paradis
i norr, förresten?
Jo, här i Florida hos min dotter Åsa med familj har jag

insett att vi lever i kontrasternas sköna värld – en värld
där det samtidigt finns mer som förenar än skiljer oss åt.
I familjens anspråkslösa trädgård i Fort Lauderdale
frodas växtligheten och djurlivet. Söta små geckos kilar
omkring på palmstammarna, ekorrar retar gallfeber på
hunden Harry och häromdagen fick jag hjälpa en opossum som ramlat ned i en halkig plastbalja.
På senhösten samlas rovfåglar i stora flockar över
staden och dess omgivningar, det rör sig om tusentals
som förmodligen kommer från träskområdet Everglades. Vilka arter det rör sig om vet jag inte men i solnedgången såg vi duvhöken kalasa på sitt byte högt uppe i
ett lummigt träd, intensivt attackerad av småfåglar som
skrek ut sin ilska.
Det är alltid en upplevelse att besöka Åsa, Jason,
Liam och Erik och att ha garanterat shorts- och t-shirt-
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f Smaken är som baken
och tur är väl det. Hard
Rock Hotel & Casino
är en Floridas främsta
turistattraktioner med
över 2 000 spelautomater,
48 pokerbord, 500
hotellrum, konserthus för
5 500 åskådare samt
shoppingcentrum och ett
dussintal restauranger.
g Det lär finnas över
en miljon såna här
sötnosar i Florida;
har man alligator- och
ormfobi bör man nog
undvika Everglades
träskmarker.

väder i några veckor är förstås jätteskönt. Är man längre
kan värmen kännas tryckande, särskilt sommartid då solen bränner obarmhärtigt och luftfuktigheten närmar sig
hundra procent. Dessutom gör luftkonditioneringen att
jag ofta fryser inomhus och på hösten måste man lära sig
leva med tropiska skyfall och till och med orkaner.
Enligt min högst subjektiva uppfattning har vi världens
bästa klimat i norra Sverige. Med tydliga och rejäla årstider som inbjuder till allsköns aktiviteter – promenader,
skidturer, jakt, fiske och vanligt hederligt kroppsarbete.
Kontentan blir förstås att jag inte tycker att Florida
är ett paradis. I synnerhet som biltrafiken och vägnätet
är groteskt överdimensionerat på bekostnad av den ursprungliga miljön.
De människor jag träffar är trevliga överlag och Åsa
och Jason har många vänner, barnen likaså. Men okunniga om stadens och statens historia är man så det bara
dånar. Ingen jag frågar vet exempelvis hur staden Fort
Lauderdale fått sitt namn.
Efter lite surfande på Internet finner jag att namnet
härrör från en krigshjälte i federala armen. Närmare
bestämt från major William Lauderdale som för snart
tvåhundra år sedan bland annat brände ned seminolernas by på Pine Island.
Nu är min nyfikenhet väckt på allvar och jag beslutar att ta reda på så mycket jag kan om seminoleindianerna i Florida. Först besöker jag ett litet reservat i
Fort Lauderdales grannstad Hollywood (inte att förväxla med filmstaden i Kalifornien). Här på Atlantkusten tre mil norr om Miami har seminolestammen
byggt upp en imponerande anläggning, bestående av
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Okalee Indian Village och Hard Rock Hotel & Casino.
En regnskur (den första på två veckor) ger mig ett
ypperligt tillfälle att få kontakt med seminolerna Michael Micco och Austin Billie som sökt skydd i en enkel hydda med palmbladstak. De tillhör personalen i
seminolebyn men någon by i egentlig bemärkelse är
det förstås inte, utan främst en kommersiell djurpark
där man bland annat har jippobetonade brottningsmatcher med alligatorer.
Medan regnet strilar ned berättar jag att jag bor nära
polcirkeln i norra Sverige. Tydligen lyckas jag målande
beskriva snön, skogarna och bergen för indianerna blir
synbart imponerade.
– Jag gillar också att vandra i skogen, är Austins
spontana kommentar efter min något skrytsamma framställning.
Michael har precis täljt färdig en promenadkäpp till
sin morfar, på käppen har han målat en utter som är
symbol för morfars klan.
– Man måste vara minst en fjärdedels seminole för
att vara medlem i en klan. Mormor, morfar, farfar eller
farmor måste vara seminole. Själv är jag fullblodsindian, seminole, tillägger han stolt.
Michael berättar att 3 300 medlemmar i de sex seminolereservaten i Florida tillsammans äger och förvaltar
en omfattande affärsverksamhet, med bland annat fem
casinon i USA.
Själv har Michael jobbat på alla dessa casinon innan
han i oktober 2008 bytte till Okalee Indian Village där
vi nu befinner oss.
– Jag blev less helt enkelt, det är roligare att jobba

här. Min klan är Panther-klanen, tillägger han leende då
han villigt poserar framför en bur med en livs levande
Florida-Panther.
Det ståtliga kattdjuret har vackert glänsande päls liksom de båda Svartbjörnarna i en annan bur. Burarna är
relativt stora men för mig känns det beklämmande att
tvinga dessa ståtliga rovdjur till ett liv i fångenskap.
Michael Micco verkar dock inte tänka i de banorna.
Konstaterar bara att det fortfarande finns vilda pantrar i
klanens reservat Big Cypress och björnar ännu närmare
bebyggelsen.
Seminolernas anläggning här i Hollywood heter
Seminole Paradise och det handlar om en synnerligen
lukrativ verksamhet. Största inkomsterna kommer från
casinoverksamheten som började med en bingohall.
Staten Florida har 16 miljoner invånare på en yta
som motsvarar Norrbotten och Västerbotten så kundunderlaget finns. Dessutom är inflödet av turister cirka
60 miljoner per år varav många är penningstarka pensionärer som gillar att spela.
– Men vi fick kämpa länge för att få spela Black
Jack på våra casinon. Tillståndet fick vi efter femton år
i domstol, säger Michael Micco.
År 1988 stiftade amerikanska regeringen en lag som
tillåter reservaten att etablera varje form av spel som är
tillåtet i respektive delstat. Det har resulterat i att mer än
200 av USAs 563 erkända indianstammar öppnat casinon.
Mest framgångsrika är seminolerna vars spelverksamhet
beräknas omsätta minst 1,5 miljarder dollar per år.
För fem år sedan köpte seminolestammen den brittiska Hard Rock Café-koncernen för en miljard dollar. I
dag, 2012, omfattar koncernen cirka 130 Hard Rock Caféer i ett 50-tal länder samt sju casinon och fjorton hotell.
Michael Micco berättar att Floridas övriga befolkning ofta har en massa fördomar om seminolernas affärsverksamhet, bland annat skulle de få en massa bidrag och vara skattebefriade.
– Men så är det inte alls. Vi betalar både federal och lokal skatt. Som aktieägare betalar vi klanmedlemmar dessutom all allmän service från överskottet av verksamheten.
Genom sin så kallade Tribun bedriver och bekostar
seminolerna egen polis, räddningstjänst, hälso- och
sjukvård, åldringsvård, skolor med mera.
– I reservatet Big Cypress har vi skola med 150 elever upp till college. Där har jag själv gått skola, berättar
Michael Micco.
USA anses vara den fria företagsamhetens förlovade
land men seminolernas profiter tycks mest väcka avund. Michael låter sig dock inte nedslås:
– Jag får två tusen dollar varje månad tack vare mina
aktier som medlem. Dessutom har jag min lön, säger
han med ett leende.
Indianerna har en lång historia som ursprungsfolk i

Amerika, här i Florida tror forskarna att det handlar om
12 000 år. När jag berättar om samerna, Europas enda
av FN erkända ursprungsfolk, blir Michael Micco intresserad och imponerad.
På min fråga om seminolerna har det bra, lever ett
gott liv, svarar han så här:
– Jag har det bra var än jag lever men vi seminoler
är obekväma. De federala myndigheterna satte oss på
det här landet, på reservaten. Men vi är obesegrade, har
aldrig skrivit under något papper om kapitulation.
Som avskedshälsning blir jag uppmanad att besöka
seminolereservatet Big Cypress i hjärtat av Everglades.

D

etta är en mycket farlig väg, “this is a very dangerous road”. Den upplysningen dyker upp på datorn då jag söker uppgifter om vägen Snake Road som
leder in i Everglades, de berömda träskmarkerna cirka
tio mil väster om Fort Lauderdale.
Jag lånar svärsonen Jasons bil och efter en timme längs
den hårdtrafikerade men lättkörda autostradan Alligator
Alley svänger jag in på Snake Road, en kurvig och smal
asfaltväg som skördat många dödsoffer genom åren.
Framför mig kör en polisbil, indianernas egen polis,
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och då blir det enklare att respektera 45 miles per timme.
Efter några minuter inser jag hur vägen fått sitt namn: en
lång och vacker ljusbrun orm ligger överkörd på vägen
(på datorn ser jag senare att det troligen var en cottonmouth, en giftig vattenmockasinorm).
Längs vägen betar massor av kreatur. Det var mycket tack vare boskapsuppfödningen som en liten spillra
seminoler lyckades hålla sig undan amerikanska armén
här i träsken, och så småningom bygga upp det kapital
som behövdes för att utveckla affärsverksamheten.
Till sin hjälp hade seminolerna svarta före detta slavar som rymt från plantager längre norrut i USA. Hjältar som John Wayne har lärt oss att cowboys var vita
män som red som gudar, men i praktiken lär närmare
80 procent av kopojkarna ha varit färgade. Framför allt
svarta men även många mexikaner och indianer.
Seminolebyn Big Cypress imponerar storligen. Här
ser man med egna ögon hur vinsterna från affärsverksamheten kommer alla till godo. Skolor, bibliotek,
sportcenter, motocrosstadion, rodeoarena, daghem,
äldreomsorg – all Common service som det heter har
moderna byggnader och det verkar välordnat i byn.
Två museer finns här också varav jag besöker det
större som heter Ah-Tah-Thi-Ki. Det är väldigt fint och
pedagogiskt upplagt för att få en inblick i seminolei William Cypress är stolt över att vara seminoleindian.
Fjädrarna i hatten är från kaktusvråken som i USA
kallas Harris Hawk.
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kulturen och här bedrivs även forskning inom områden
som arkeologi. Själv vandrar jag nästan tre kilometer
i cypresskogen på en ramp liknande den i Fattenborg;
tur jag har hörapparaterna för det prasslar överallt och
fågelsången är nästan öronbedövande.
Dagen avslutar jag med ett besök på Billie Swamp
Safari, en djurpark med utflykter i träskmarkerna och
andra aktiviteter. Själv nöjer jag mig med att äta middag, se mig omkring och prata med folk.
Mest intressant finner jag en ung man med fjädrar i
hatten. Han heter William Cypress, jobbar här och bor i
byn Big Cypress med hustru och två barn.
– Vi ska snart resa med barnen och se Hard Rock Caféer. Bland annat i Stockholm och Göteborg och även i
Japan, över hela världen, säger han och ler.
William betonar flera gånger att han är stolt över att
vara seminoleindian. Sitt välstånd har man skapat tillsammans genom hårt arbete, utan några allmosor från
myndigheterna. Men det har krävts mycket kapital?
– Ja, men vi byggde upp sakerna själva, genom våra
bolag. Även vi drabbas av krisen men seminoleregeringen försöker ta hand om folket. Och alla är vi lika
stora andelsägare. En del kan inte tänka sig att ta emot
pengarna men det är ett fåtal.
På min fråga om det bland seminolerna finns alkoholproblem (enligt FN är det vanligt bland ursprungsfolk och särskilt bland Nordamerikas indianer) slocknar Williams leende:
– Det är en missuppfattning, det stämmer inte. Media fokuserar ofta på de dåliga sakerna men många av

f Signaldalen leder
tankarna till Bröderna
Lejonhjärtas paradis
Nangijala. Som vaktpost
i norr står Otertind som
även kallas Nordeuropas
Matterhorn.

Storfjord har Laestadiusvallmon som kommunvapen – Lars Levi hittade
blomman på Paras som
är Signaldalens vaktpost i
söder.

oss är lyckliga. Vi är moderna och jag är stolt över att
vara seminole.
– Vi lever och existerar där vi är, här och nu. Just to
be är det viktiga för alla människor, säger William och
nu ler han igen.
För mig återstår att återvända hem till Åsa och hennes familj i Fort Lauderdale. Nöjd med dagen kör jag
avspänd längs Snake Road när den plötsligt gör skäl
för namnet igen. Nu handlar det om en levande reptil,
en lång svart rackare som snabbt förflyttar sig i sidled
över vägen.
Jag får ormen mellan hjulen men ser direkt i backspegeln att den inte ligger död eller skadad på vägen.
Snabbt får jag stopp på bilen, parkerar vid vägkanten
och går tillbaka på skakiga ben med kameran skjutklar.
Som tur var tycks den ha försvunnit ned i diket. När
jag en timme senare parkerat på uppfarten hos Åsa tit-

tar jag dock för säkerhets skull under bilen och i motorrummet – man har ju hört talas om ormar som hittat på
det ena och det andra.

D

et finns stora likheter mellan den indianska och
den samiska kulturen, precis som det lär göra mellan de flesta urfolkskulturerna i världen. Det kan till
exempel handla om färggranna dräkter, trista historiska
erfarenheter och tron på det gudomliga i naturen.
Men även om fyrhjulingar och crossmotorcyklar;
dessa värdsliga påfund som man ofta ser i Big Cypress
liksom i Soppero och många andra byar i Lappland.
Om detta pratar Bo-Göran och jag när vi, någon månad
efter min Floridaresa, besöker nordnorska Signaldalen där
jag stämt träff med pensionärerna Johannes och Kristina
Nutti. De ska vara med då Könkämä sameby har renskiljning och vi ska träffas vid gårdarna närmast fjället Paras.
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f Johannes och Kristina
Nutti i sitt hem i Kuttainen.
g Att kasta lasso är en
konst; här Per-Olof Nutti
i uppvisningstagen.
g Praktiskt och användbart; samiskt konsthantverk
i Johannes sköna tappning.

Så har jag förstått det men så blir det inte. Vi ser nämligen inte en kotte längst inne i dalen, förutom en kvinna
som tittar ned i en avloppsbrunn.
– Johannes och Kristina? Dom har åkt helikopter
upp till rengärdan, det var i går, berättar kvinnan innan
hon åter kikar ned i brunnen där en man försöker få
ordning på avloppet.
Upp till rengärdan i Vassdalen är det fyra kilometer
med en tuff stigning på 500 meter och eftersom Bo-Göran haft rosfeber avstår vi från allt som liknar strapatser.
I stället ser vi oss om i Signaldalen som blev mina drömmars mål redan på 60-talet, efter att jag i en gammal bok
sett en liten svartvit utsiktsbild från Paras.
När jag 1974 besökte Signaldalen första gången
tyckte jag mig äntligen ha funnit paradiset. När vi nu
återser den idylliska dalen går mina tankar till Astrid
Lindgren och Bröderna Lejonhjärta.
En lokalpolitiker i Storfjords kommunledning som
är ute på cykeltur berättar att kommunens relativt goda
ekonomi beror på att vinsterna från vattenkraften till
stor del hamnar i kommunens egen kassakista. En sådan rättvisemodell à la Körsbärsdalen har Bo-Göran
och jag länge förespråkat för Norrbottens inlandskom-
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muner och vi förutsätter att den även skulle omfatta
miljardvinsterna från ”våra” skogar.
I stället för att korsa Signaldalselva fortsätter vi
norrut på en mindre grusväg på södra sidan älven. Politikern har berättat för oss om en bergvägg som rasat
och varit nära att begrava en bondgård. Här kommer
jag att tänka på Törnrosdalen och det uråldriga berget
Karmanjaka med sin dödsbringande drake Katla.
Det som främst fastnar på näthinnan är dock Otertind
som reser sig 1300 meter över dalbottnen. Från grusvägen vid foten av fjället blir vi åter påminda om att
vi befinner oss i kontrasternas sköna värld: å ena sidan
den sagolika dalen med den smaragdgröna älven – å den
andra det tvärbranta fjället som med sina tvillingtoppar
brukar kallas Nordeuropas Matterhorn.

N

ågra månader senare får jag och Bo-Göran äntligen tillfälle att träffa Johannes och Kristina
Nutti. De bor i Kuttainen och vi känner oss direkt välkomna i deras hemtrevliga kök. På tillfälligt besök är
Johannes brorson Per-Olof Nutti som är ordförande i
Könkämä sameby.
Kristina sitter i ett hörn och stickar sockar medan vi

karlar tar plats runt bordet. Efter sedvanliga hälsningsfraser blir det Kristina som leder in samtalet på gamla
tider, nomadtiden.
– Jag är född i en kåta vid Frihetsli i Dividalen. I
Lainiovuoma sameby, berättar hon med blicken på
garnnystanet i de samiska färgerna.
– När Konrad i Frihetsli fyllde hundra år fick han
i present en helikoptertransport till ett ställe där man
hade kalvmärkning, säger Johannes och tillägger att
han själv är född 1929 i Närvä.
Per-Olof är född 1965 i Kiruna; på den tiden hade
landstinget råd med BB i gruvstaden.
– Min morfar har förlöst ett barn, Lars-Johannes
Ponga. Det var i en kåta. Alla andra lämna kåtan, morfar var ensam kvar med kvinnan. Han hade förlöst renkalvar och gjorde precis likadant.
Lars-Johannes Ponga har blivit 80 år precis som
Johannes Nutti. Skolan gick de i Kitdalen tillsammans
och nomadtiden pågick till slutet av 50-talet, berättar
Johannes.
– I början av 60-talet var det bara renskötarna som
följde med renarna, man sluta med rajderna. Man hade
en enklare kåta, bågstångskåta, lavvokajde.
Redan som barn fick Johannes följa med på rajderna.

Mamman hette Katarina och pappan Nils Esaias Nutti.
– Vi var fem syskon, tre pojkar och två flickor, alla
lever. Vi bodde sommartid i Tromsdalen och resten
av året flytta vi. På vintern bodde vi ofta i Suijavaara.
Sommaren 1942 och vintern 1943 bodde vi nära kyrkröset i Rounala.
Gravplundringen i Rounala för snart hundra år sedan
är en fråga som upprört många samer, inte minst i den
direkt berörda samebyn där Per-Olof är ordförande:
– Det var ett brott mot griftefriden. Det är konstigt
att dom som grävde upp skeletten inte råkade illa ut.
(Mannen som verkställde gravplundringen levde
dock bara ett halvår, som framgår av Kap 19 i denna
bok.)
Johannes förstår inte varför frågan om vilken folkgrupp som kom först blivit en så het potatis.
– Kvänerna vill inte erkänna att samerna är ett ursprungsfolk. Men det spelar ingen roll vem som var här
först. Och jag tycker inte så mycket om aktivisterna,
tillägger han.
Den dramatiska sommaren under kriget då paret
Harju mördades minns Johannes mycket väl.
– Sedan köpte min far Harjus stuga. Han flytta den till
Koltaluokta och nu har min yngste broder Olof-Anders
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h Renens medfödda klocka är
inställd på sommarbetes- och
kalvningslandet.
f Det är bråda tider och alla
hjälper till, här Kristina i
Vassdalen.
k Johannes största lycka är att
finnas med de sina i hagen…
g…och att se kalven söka sig till
vajans sprängfyllda juver.
Foto samtliga bilder: Laila Wasara
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repat den. Jag har bott där många somrar, det var inget
speciellt eller obehagligt.
På frågan om renskötseln blev lättare då rajderna slutade och snöskotern kom funderar Johannes en stund.
– Jag kan nog inte svara på det. Fördelen förr var
att renen var tamare. Tamhetsgraden minska då skotern kom. Vi tre bröder hade en gemensam skoter, en
Ockelbo som vi köpte av Armas Grape. En körde och
två tolka då vi skulle längre sträckor. Vi spara bensin,
körde bara där det behövdes.
Förr användes renen mest i självhushållet. Man sålde
inte lika mycket ren som i dag, påpekar Per-Olof. Och
fortfarande är det renarna och betestillgången som styr
mycket av rennäringens rytm.
– Än i dag känner vi då renen är motsträvig, den känner på sig var betet blir bäst. Det är mycket svårare vid
skiljningar och så vidare i dag. Renarna är ovilliga att
komma in i gärdan, renen är mer rädd av sig.
– Tre år i början av 2000-talet prova jag och bröderna
på gammaldags renskötsel, vid Mukkavuoma. Det var
intensiv renskötsel och vi såg hur tamhetsgraden öka.
Vi ville försöka se hur det var förr i tiden. Det hade inte
varit möjligt att prova i dag, vi har fler renar nu efter
nedgången som var.
Per-Olof är inne på sin andra period som ordförande i
samebyn. Första perioden var åren 1991 till 1998 men då
tyckte både pappa Per och Johannes att han var för ung.

– Nu har du växt till dig, säger Johannes och ler retfullt.
Efter elva års uppehåll blev Per-Olof Nutti åter vald
till ordförande, det var på årsmötet våren 2009.
– Jag har varit ersättare i sametinget, för Renägarförbundet. Men inte nu längre för jag har insett att jag
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är ingen politiker. Man sårar mycket människor i politiken, man ska vara rapp i käften.
Samebyn har cirka femtio husbönder, medlemmar,
men det är på förslag att även icke renägare får vara
med i samebyar.
– Det innebär en person, en röst, men i rennäringsfrågor får bara renägare rösta. Personligen tycker jag
det nya förslaget är bra.
Per-Olof har aldrig ångrat att han blev renskötare.
Samtidigt tror han inte att renskötseln är en framtidsnäring för alla, eftersom det krävs så mycket ren för att få
lönsamhet.
– Det kommer kanske att krävas 1 000 renar, med
femtio renägare innebär det 50 000 renar. Det går varken att vara modern eller omodern.
Per-Olof och hans tre bröder är alla renägare, dessutom en kusin. Det innebär fem snöskotrar som vardera
drar tjugo liter bensin per dag, inte konstigt att det är
svårt att få lönsamhet.
– Man måste ha något på sidan om. Själv har jag jobbat med renstängsel och liknande, till exempel den nya
gärdan i Mertajärvi. Folk säger att samerna har inga
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skyldigheter, bara rättigheter, men vi har inte ens hälften av de stöd bönderna har.
Per-Olofs systerson Rasmus Wasara har varit i valet och kvalet när det gäller utbildning efter högstadiet.
Han valde Industritekniska programmet i Kiruna som en
sorts livlina om han inte skulle klara sig på renskötseln.

M

en renskötare ska Rasmus bli som pappa SvenOlof och det livet är en angelägenhet för hela familjen. Det står klart när jag besöker dem på Olaus Sirmas gata i Karesuando. Mamma Laila Wasara har ofta
kameran med på fjället och nu visar hon mig stämningsfulla bilder från till exempel renskiljningar i Vassdalen.
Själv blir jag både glad och imponerad när jag förstår hur starkt hela familjen känner för den vackra och
dramatiska naturen som är deras gemensamma arbetsplats, och för renarna som är deras viktigaste levebröd.
Lailas bild från 2008 med Rasmus som märker kalven
medan lillebror Lars-Ánte och lillasyster Risten-Ánne intresserat tittar på väcker förhoppningar om en ljus framtid.
Det finns alltid mer som förenar än skiljer oss åt – och
alla bör vi ha ett Paradis att längta till!

Denna bok tillägnas mina älskade barnbarn
Liam och Erik, Elina och Hannes.
Med förhoppningen att ni hittar era egna paradis…
Kalix i maj 2012
Morfar och farfar Bosse
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Ett stort och varmt TACK

till Dig som medverkar i min bok Paradis i norr,
till Dig som bidragit med bilder, berättelser och faktaunderlag,
till Dig som gett mig goda råd och uppmuntran,
till Dig som kritiskt och framåtsyftande granskat det jag skrivit.
Bosse
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Paradis i norr

Pältsa, Tarradalen, Aktse, Katterjåkk, Kärkevagge, Kummavuopio, Sarek, Kebnekaise,
Sandåslandet – författaren tar oss med till sina tassemarker i norr.

Vi vandrar och fiskar oss fram genom Lappland, från Arjeplog till Treriksröset. Där
ädelfisken vakar som mest trivs myggen och knotten som bäst men plågoriset lyckas aldrig
förpesta vår tillvaro.

Vi möter människor som funnit sin plats i den vackra men kärva naturen: Kristina som är
född i kåta, Hjalmar som matade sina örnar, lodjursjägaren som blev konstnär, spanjorskan
som älskar sitt Liedakka, vildhussarna som tömde sin sjö i jakten efter kofoder.

Vi besöker även platser där det begåtts skamliga övergrepp i det förgångna – av respekterade
män med position i samhället. Men hela tiden befinner vi oss i Paradiset – i kontrasternas
sköna värld där det finns mer som förenar än skiljer oss åt!

Bokförlaget
Stigfinnaren

