
Fortsättning från del I av ”En resa mot ljuset i norr”. 

Den underjordiska älven

Kring Stora Blåsjön var det vackert, med hus på sluttningen mot sjön. Och midsommarblommor.
Jag misslyckades nog med ett foto men minns att jag i den stora och ganska nya affären köpte ett
vykort som var nästan lika fint som mitt foto skulle ha blivit.

Ganska ny affär. Vägen slutade ju tidigare här eller litet länge bort. Nu fortsatte jag vidare norrut
med förhoppningen än hitta vandringsvägen mot Bjurälven vars sevärdhet jag upptäckt i bilatlasen.
En underjordisk älv i ett karstlandskap. Och bäver hade man varit först med att plantera in, den har
visst varit utdöd i Sverige. Karst låter ju utländskt, grottor och kalkpelare och raukar och svavelos
kommer jag att tänka på.

En å rinner från Leipikvattnet ut i Stora Blåsjön (via Ankarvattnet) med en pampig fors på slutet.
Fisket i ån är privat påpekas det på skyltar. Jag borde ha förstått av bilkartan att ån hindrade mig att
nå Bjurälven från söder om Leipikvattnet. Jag gav upp men så ser jag norr om sjön en vägvisare
mot Bjurälven och jag svänger av.

Leipikvattnet. Läbbigvattnet! Dessa fascinerande namn! Jag kommer att tänka på andra namn jag
stött på i fjällen, mer romantiska, såsom Isengälda och som kommit mig att tänka på Tolkiens
”Sagan om ringen" och på platsnamnen där. De är ju ofta mycket vackra eller talande och det är väl
Åke Ohlmarks som valde dem men jag har svårt att tänka mig Ohlmarks i fjällen. Han verkade så
akademisk kammarlärd skånsk, även om han visst under en tid bott i Sköndal, på Hökarängens
Gård nere vid Drevviken.

Jag ställer bilen vid gården Leipikvattnet som är kulturminnesskyddad för att den är så typisk. Den
är inte vacker men verkligen typisk. Gården vänder baksidan mot besökaren med alla de saker
som en lantbrukare behöver såsom en gammal Volvo Duett, en traktor, brädhögar med fladdrande
presenningar m m, m m. Den vackrare framsidan vänder den mot sjön och solen. Får betar intill. Jag
tar ett foto av en förfallen lada som blir riktigt bra.

Fin vandring kanske 5 kilometer till en fin raststuga med dass, ren och prydlig och med en broschyr
över vad som är unikt med Bjurälven just här. Nämligen att den kalkhaltiga marken har eroderats



underjordiskt varför floden har många underjordiska passager. Vid lågvatten är det avbrott i det
överjordiska flödet. Tyvärr var den karta som visade de olika dolinerna (nedsjunkna markpartierna),
grottorna och själva flodloppet ganska så obegriplig eftersom den delvis var ritad med en skrift som
inte tålt dagens ljus.

Lillälven bildar en vacker brant fors alldeles intill.

Vandringen längs Bjurälven blir ganska jobbig eftersom det går mycket upp och ner och brant
dessutom. Marken har sjunkit ned här och var; det påminde mig litet om dödisgropar. Det var
intressant att se hur vattnet försvann under jorden och hur det kom fram. Älven är större än Setterån
men mycket mindre än Vålån (som är bäckar/åar nära Ottsjö).

Utloppen ut ur underjorden var mer dramatiska än slukhålen, vattnet kom framvällande under en
strandbrink eller också kom de upp i ert lugnvattenområde med en annars svårförklarbar
strömvirvel mitt i. Några sörplande och skrämmande slukgap varken såg eller hörde jag. Jag letade
och det verkade som om vattnet diskret försvann in i hål som öppnade sig väl under vattenytan i
strandkanten och som var svåra att se.

Någon bäver såg jag ej heller. Och heller inga grottor, jag gick inte hela den sevärda sträckan.
Kartan var ju otydlig och dessutom satt den borta i raststugan. Jag gick inte längs den 1,5 km långa
helt underjordiska delen. För var och en som varit nere i en till park omgjord grusgrop fordras det
en hel del abstraktionsförmåga att uppleva något märkligt med en dal utan bäck i dalbotten och som
slutar med en uppförsbacke. (Vad menar jag med detta??) Om jag tolkat kartan rätt kallas detta
parti "Colosseum”.

Jag minns hur jag på denna vandring kunde observera hur våren och sommaren bara är någon meter
åtskilda när snön drar sig tillbaka. Vitsipporna var det full fart på men annan vegetation var redan
mer sommarlik.



Dödisgrop, ett så starkt ord. Jag kommer också att tänka på att det var Esseltechefens Mannerfelts
illustrerade artikel i en STF-årsbok om bl a dödisgroparna i Gröndalen i Anaris som gjorde dem till
det lockande målet för min första fjällvandring. Han hade sett dem när han åkte med i B5:or från
F 4. Bak i planet var det trångt enligt min salig farbrors notering under ett foto av en B5:a. Han satt
framtill och körde han, i B 5 och B 17.

Här en vy över den plana toppen av den åsrygg som löper i och längs Gröndalen, översållad av
”bombkratrar”. D v s dödisgropar. Det fanns planer att anlägga ett flygfält här. Fotot tog jag 1977.

Storslagna vyer och så - Lappland!

Sedan mot resans höjdpunkt, det går högre och högre. Och så passeras gränsen till Lappland. En
symboliskt viktig gräns.

De riktigt höga fjällen ligger som vanligt på den norska sidan men vyerna är storslagna även åt den
svenska sidan. Man kommer upp på en högplatå med mycket vida vyer. Mycket snö kvar, mer än
meterdjup på många ställen vid vägkanten. Gnistrande starkt vitt och man ser långt, långt. Efteråt
har jag funderat över varför jag stannade bara mycket kort och inte ens försökte ta en bild. Att en 
bild skulle bli en besvikelse det förstår jag men en lång paus, varför inte det. Var det för att jag var
hungrig?

För övrigt hade jag stormkök och proviant med mig, ja en reducerad vandringsutrustning helt
enkelt.

872 meter står det visst på vägens högsta punkt. Sedan kommer jag till Stekenjokks nedlagda gruva,
inte en barack finns kvar! Men väl lyktstolpar längs vägen och jag försöker föreställa mig hur det
var när gruvan var i drift. Folk måste ju ha bott här under veckorna i alla fall.

Jag hade väntat mig bebyggelse och en möjlighet till en matbit faktiskt, jag var hungrig.

Det ser ut som det ligger is på Stekenjokksjön. Det kan väl inte vara möjligt? Jag tog mig inte
närmare för att kolla men senare har jag förstått att det säkert var is, såg is senare på en annan sjö.

Så går det nedåt mot Kultsjön och det brukar kännas litet sorgligt, det spännande med höga höjder
och de tuffa villkoren där är nu över för denna gång. Men utsikten över dalgången där Kultsjön
ligger är vacker den också, mycket vacker. Jag ser att vid byn Klimpfjäll går det ut konstgjorda



(varför inte bara "gjorda"?) landtungor i vattnet och jag förstår inte vad de är till för. Här har man
nog inte flottat timmer, men de kanske är till för notfiske eller något dylikt? Senare, vid ett besök
på Stampen får jag veta att Kultsjön är uppdämd och att det jag ser är strandbankarna efter en
meandrande å.

Bild hämtad från Eniro.

DN hade under juli en serie där Birgitta Albons tar sig genom landet med reguljära lokala.
busslinjer och det var speciellt roligt att läsa om just de sträckor där hon tagit sig fram samma väg
som jag och det var just sträckan Gäddede-Vilhelmina.

Stugor och bilar är smyckade med björklöv, det är ju midsommarafton, men jag tror jag bara ser en
enda majstång på vägen till Vilhelmina. Senare berättade pizzaservitrisen i Arjeplog att
midsommarbjörklöv var något som inte fanns varje år här uppe.

Om denna sträckning i skogen längs Kultsjön och Malgomaj minns jag inte så mycket. Jo, att det
var roligt att ha sett Marsfiällen och fått dem litet avdramatiserade liksom. När jag passerade
Saxnäs tänkte jag på att min tidigare grannes dotter Ingrid Lundqvist vistats där och sysslat med
hästar. Någon sådan såg jag ej spår av men bakom en husgavel skymtade jag hastigt en svart
blankpolerad Volvo-droska, en s k sugga. Pv 60 var det visst den hette.

Vidare höll jag utkik efter gården Laxbäcken som stod i sevärdhetslistan i bilatlasen som ett
exempel på att det fanns bördiga jordbruksbygder i Lappland. Och såg inte huvudbyggnaden
minsann litet herrgårdsaktig ut, med pelare framför, och med ett lusthus på gräsmattan.

Hungrigare och hungrigare blev jag. Jag missade genom handlingsförlamning en korvkiosk i
Saxnäs och började ställa in mig på mat i Vilhelmina dit jag anlände bortåt kvällen.

Ett möte

Jag behöver tanka och hittar så småningom OK-macken. Jag svänger runt ett gathörn och får vara
litet försiktig med tanke på en äldre elegant klädd man med kryckor som avser korsa gatan. Jag
kommer att tänka på professor Mertens. När jag sedan står och tankar ser jag att mannen mödosamt
närmar sig. Jag är rädd för att han är litet berusat pratsjuk men plötsligt tar jag mod till mig och
erbjuder skjuts. Hans stapplande framåt ser ju för smärtsamt ut, både för honom och för mig. Jag får
för mig att han varit på kalas och nu är på väg till "hemmet", det roliga på missommarafton är slut.
Litet vemodigt. Han avböjer artigt, har bara en kort väg kvar, tackar för vänligheten och frågar
varifrån jag är. Jaså, jo Stockholmare de är ju så arbetssamma också. Jag var där en gång, "i
byggnationen", säger han.

En kort satt gestalt men elegant i dubbelknäppt brun kostym, röd näsduk och röd fluga. Och
guldringar i öronen. En påse i handen. Och en dialekt som får mig att tänka på min förre 
arbetskamrat Roland Smeby. En tänkbar gemensamt bekant chansar jag. Svaret: "Jaså, Roland



Smeby, honom känner jag fast han hette inte Smeby då!"

Världen är liten och det kan löna sig att ta en chans! Jag ringde Roland när jag väl kommit hem
(inte helt lätt att hitta honom i telefonkatalogen). "Jo då, det måste ha varit Severt Mattson du
träffat! "

Det fanns vissa släktband dem emellan.

Tidigare har jag upptäckt att en bror till Roland bodde i Hammar men denne har nu flyttat till Visby
sade Roland. När jag några dagar senare lyssnar på Visby Storband på Dalarö Skans och basisten
presenteras hajar jag till. Han heter Jörgen Smeby!

Nattvilans tillbringande

Jag åt i Vilhelmina, på ett hotell. Ortens midsommarfirande ägde nog rum någon annanstans för det
var mycket stilla i restaurangen. Hotellet flaggade tyskt eftersom man hade tyska turister som gäster
sade servitrisen. Och tydligen har det varit en bröllopsmiddag, jag ser hela sällskapet veckla sig
iväg.

Jag tar en titt på Vilhelmina kyrkby och fotona lyckas. Sedan far jag vidare i
midsommaraftonskvällen, litet rastlös i sinnet. Tittar in på en torvbrytningsanläggning. Rökförbud
på grund av brandfaran. Jag ser inga tecken på kollektivt midsommarfirande, med majstång eller så.
Mil efter mil, jag ser några campingplatser i Storuman eller om det var Sorsele men har svårt att
bestämma mig. Jag är nog rätt skygg av mig tänker jag. Efter en mängd misslyckade försök att hitta
en tältplats vid sidan av vägen, många vägar leder fram till stugor och vildkampare är ju litet
skrämmande för de bofasta. Jag har ju upplevt detta från båda sidor. Men till sist fann jag en
acceptabel tältplats, någon mil öster efter Sorsele alldeles efter det Inlandsbanan korsar vägen.

När jag skriver ned detta tar jag kartan till hjälp och då ser jag att jag faktiskt denna sena kväll farit
förbi Blattnicksele som ligger mellan Storuman och Sorsele. Det bör alltså inte vara helt okänt för
mig som jag påstår på denna berättelses första sida, men just nu minns jag inget speciellt av platsen
med detta festliga namn.

En ensam cyklist men desto fler renar

Jag sover bra och ger mig iväg utan problem men också utan frukost. Ibland känns rutinerna vid
uppstigandet betungande och man vill slippa undan dem och komma iväg så fort som möjligt.
Andra gånger blir jag sittande länge för att slippa ta itu med uppstigningsrutinerna. Frukosten intar
jag vid Slagsnäs där vägen korsar Skellefteälven som förresten utgör gränsen mot Norrbottens län.
När jag sitter nere vid vattnet i Slagsnäsmorgonen ser jag ensam cykelturist på väg söderut. Han ser
sydländsk ut, vi vinkar till varann.

Det är faktiskt ett vackert landskap jag upplever genom att fara tvärs älvarna. Landskapet kring
vägen är öppet, det är mycket myrar och slyskog och litet upp och ned. Kanske det skulle se tråkigt
ut med ett annat väder men nu skiner solen. Då och då ser jag någon enstaka ren och jag saktar in.
Jag vet ju inte riktigt hur jag skall bete mig eller rättare sagt; hur renarna brukar bete sig. Jag ser två
trafikdödade renar. Så småningom kommer jag på att renspillning på vägen kan vara en bra varning.

Jag trodde att de renar jag mötte var strörenar men så dyker en stor renhjord upp som rör sig på
vägen åt samma håll som jag och det tar litet tid att komma förbi. Så rart den lilla renkalven
springer jämsides med sin mamma!



Så blir det Arvidsjaur där jag hittar en OK-mack. Men ingen kortpump ser jag, så det får bli en
kassapump. När jag gått ut efter att ha betalat med kortet ser jag en slags korta låga pumpar, det är
de som är kortpumparna. Så vitsig verkligheten kan vara!

Jag såg förresten här uppe i norr tankbilar och kanske också mackar som hade att göra med ett för
mig helt nytt oljemärke, "Kalottolja" hette det inte men något däråt i alla fall.

I Arvidsjaurs utkant såg jag en ensam ren. Samt en prydlig villa med en 40  cm parabol, högt
uppspetad. Jag ser en man i dörren och undrar om jag kan gå ut och fråga "Goddag det är från Telia
Research, brusar det?".

Jag stannade upp vid ett trädgårdsland och potatisen var inte långt kommen, ungefär som på mitt
långsamma land. Jordgubbar verkade vara det enda man odlade här längst uppe i norr, det
observerade jag på många ställen.

Arjeplog

Så bär det iväg mot fjällen, på "Silvervägen". Vädret blir sämre och det börjar regna litet. Ett något
tråkigt landskap kanhända men jag är på gott humör. Strax före Arjeplog tittar jag på en utgrävd
lapsk bosättning från medeltiden. En intressant gles tallskog. Kokgropar fanns det där och hur de
användes var något nytt som jag fick lära mig. Liksom om hur en kåta var disponerad inuti. 

Jag fotograferade någon slags utfordringslåda för renar. Jag tänkte att jag skulle skoja med någon
brevvän och säga att så här äter norrlänningar eller utfordras turister på resa i Norrland.

Sedan in i Arjeplog, som jag minns från vackra foton bl a från televerkets tidning TELE. Arjeplog
var visst den sista platsen i automatiseringen av Sveriges telefonnät och tidningen hade ägnat ett
nummer åt denna process och där fanns alltså någon vacker bild av samhället. Jag åt en god pizza.
På restaurangen fanns några andra gäster; squaredansare från Östersund enligt overallerna. Tänk att
jag alltid kopplar squaredans till Tyresö, antagligen är det väl så fascinerande att Tyresö
squaredansklubb har ett så ovalt märke. Jag köade på OK-macken, skulle ha något att ta med som
matsäck. Före mig stod en man som såg mycket sliten ut av midsommarfirandet; han köpte öl.



 I Hornavan såg jag en ensam segelbåt bland motorbåtarna. Tänk att få se Sveriges djupaste sjö. Fast
den såg ut som en helt vanlig sjö. Vidare fanns en räls för att dra båtar från en sjö till en annan. En
flyghangar fanns också och jag vill minnas det stod en Cessna utanför.

Silvermuseet var mycket trevligt. Porträtteckningar gjorda av Lappmarksdoktorn Einar Wallquist
hängde på väggarna. Det fanns en tillfällig utställning om hur "tuffa" gamla tiders fjällbor var. Bl a
berättades om en jägare som brukade berätta hur han jagade en järv en gång och bara hade snö att
släcka törsten med. Men järven hade det ju inte bättre han heller erinrade jägaren om. Men efter tre
dagars jakt tröttnade jägaren till sist, åkte ifatt järven och slog ihjäl den. Sedan var det bara att följa
skidspåren tillbaka trodde den duktige jägaren men det var inte så lätt för han hade ju flugit fram på
skidorna.

Berätta kan en del.

Så fick jag lära mig att silver var något som lapparna köpte vid sina försäljningsresor till
Atlantkusten (bytte mot sina renskinn) och att smyckena därför ofta hade kontinentala kristna motiv
som sedan i sin tur påverkat det lapska konsthantverket. Jag som trott att lapparna bröt silver och
sedan sålde silversmycken!

Vidare lärde jag mig att det faktiskt fanns en slags ren som året om levde i skogslandet. Den är
större till växten än "fjällrenen".

Arjeplog fick jag ett gott intryck av, kanske för att jag väntade mig något bra. "The beauty is in the
eye of the beholder".

I Arjeplog såg jag också äntligen en grön ekonomibrevlåda, den första jag någonsin sett. Och
kanske det inte blir fler heller. På landsbygden har jag senare sett att ekonomibrev får läggas i
vanliga lådor.

Vidare västvart och en liten fjällvandring

Och så vidare västvart. Laisvalls blygruva skymtar förbi.

Så korsar jag polcirkeln och det är rätt odramatiskt, en skylt vid vägkanten. Jag lär mig att
väderrapporternas Vuoggatjålme ligger i närheten.

Jag kommer allt högre upp och en vägbom erinrar om att den här vägen inte är öppen året om inte.
Jag undrar varför det råder parkeringsförbud ända ut till 30 meter från vägen. Är det för att
Vägverket använder snöslunga och snön kan träffa bilar som står nära vägen?

Jag börjar hålla utkik efter leden till Ikesjaure som skall komma fram till vägen men det verkar som
kartan inte stämmer riktigt. Jag kör fram till norska gränsen, och sedan tillbaka till en rastplats från
vilken det går en markerad led åt rätt håll och namnet på vägvisaren verkar också rimligt. Mitt emot
ligger en sjö med is kvar på. Blåsigt och litet regn då och då och kyligt. Jag börjar packa ihop de
saker jag behöver för min lilla vandring med övernattning som varit så central för uppläggningen av
resan norrut från Ottsjö och hoppas att jag inte glömmer något. Och det gör jag heller inte, med
undantag av sulorna i stövlarna men de hade jag glömt redan hemma i Handen.



Det ligger mycket snö kvar och det är litet svårt ibland att se vart stigen tar vägen fast den är väl
utmärkt med målade stenar. Och jag tar det litet försiktigt för jag har ju ingen karta med mig heller.
Jag är också rädd att ramla genom snön och ned i någon bäck inunder. Fötterna känns blöta och
kalla men precis så brukar det vara. Men jag borde nog kosta på mig stövlar med hård läst så att det
inte gör så ont när jag trampar på vassa stenar.

Jag ser en fågel som jag tror är en labb. Dagen därpå ser jag också en fågel som jag är mer säker på
är en labb. Här såg jag stjärtens långa fjäderspröt mer tydligt.

Det är en lång vandring, ca 15 km till sjön Ikesjaure där jag tänkt tälta. Sjön är källsjö för
Skellefteälven och där skulle finnas en fin sandstrand och sällsynta växter. Efter ca 10 km kommer
jag till en raststuga vid älven, som är mycket strid och har en sedvanlig hängbro (Jurunbron) över
sig. Raststugan ser ny ut men i den och inte minst omkring den är det enormt grisigt. Snus och ö1.
En titt i gästboken visar att den besöks av många skoteråkare, tydligen även norska sådana. I Norge
är ju snöskoter inte tillåtet så norrmännen åker väl i Sverige istället.

Det är sent på kvällen denna midsommardagskväll och jag överväger att övernatta i stugan. Men
Ikesjaure var ju mitt mål; nattar jag här så skall jag gå bortåt 5 km i morgon och direkt därefter
samma 5 km tillbaka. Så jag går vidare mot lkesjaure, tar med hela packningen inklusive tältet efter
litet övervägande. Uppåt först och blött och kallt och "murkt". (Det finns på engelska ordet "murky"
som kommer av vårt "mörk" och som den engelske leveransflygaren Hugh Bergel en gång använde
i sin charmiga "Fly and deliver" för att beskriva en litet svår passage vid Wigan med mörka låga
moln. (”Wigan pier” för de litterära).

Så ser jag sjön och det börjar gå nedåt. Efter ett bra tag kommer jag fram till en stuga vid stranden,
stängd. Duggregn, ca +2 grader varmt. Slipprig stenig mark, inte lämpad för tältning. Rara växter?
Här är det svårt att tänka sig någon växt alls. Och den fina sandstranden är täckt av en snödriva. Så
Ikesjaure motsvarade inte alls mina förväntningar! Men jag hade ändå nått mitt måI. Och hade jag
kommit på Karin Boyes kända dikt just då hade jag instämt i dess slutsats. Att det är själva strävan
som är värd något.



Jag vänder tillbaka, nu är det motvind. Tänkte på att på dagen för ett år sedan stod jag i Hotell
Reisens bar, ekpaneler och pianoklink och elegans. Tja, vad håller jag på med egentligen? Men
varierar mig, det gör jag ju verkligen.

Skönt att komma till raststugan. Klockan är säkert efter 23 men det är ju ganska ljust trots molnen.
Inget hopp om midnattssol. Har en flaska vin med mig som jag kånkat på tillräckligt. Somnar gott.

Vaknar bra, vädret sämre. När jag står utanför stugan dyker överraskande fyra vandrare upp,
nedströms ifrån. Perfekt utrustade i regnvädret. De lämpade av en plastsäck med ölburkar. Det är
nog inte bara skoteråkare som nyttjar snus och ö1. Eller hade vandrarna plockat upp burkar som låg
och skräpade?

Jag gav mig iväg, som tur var inte rak motvind. Snöglopp då och då och jag vänder ryggen mot
vinden för att ta foton för mina brevvänner för att visa vilket tufft väder det kan vara i Sverige på
midsommaren men tyvärr blev det inget. "Frisches Wetter in Schweden! sa' tysken, frös ihjäl på
midsommarafton" förnyade Red Top en gång vår ordspråksskatt med.

Såg på snöfälten de fyra föregångarnas fotspår och även mina från dagen innan. Jag såg även en
rovfågel och en labb. Och så var jag tillbaka till bilen och det var skönt. Ca 30 km vandring totalt,
en liten fjällvandring har jag till och med varit med om på semestern. Inte dumt!

Och så iväg vidare västerut och nedåt, efter någon kilometer så når jag det stora landet i väster.
Spännande, hur skall det gå? Måste jag?

Fortsättning följer...


