
Fortsättning från del 2 av ”En resa mot ljuset i norr”. 

Så här är det i Noreg alltså

Noreg, jo så heter visst Norge på nynorsk. Snart blir bergen brantare och dalen djupare, precis som
det skall vara. Jag stannar och betraktar en mäktig bergssida på andra sidan dalen. Dalen heter
Junkerdalen och jag kommer förstås att tänka på Junkersflygplan.

Innan dess hade jag druckit en kopp kaffe på ett matställe och växlat pengar i tullstationen intill.
Blir litet förvånad att norska kronan är något mindre värd än den svenska, jag hade trott det var
tvärtom nu för tiden.

Jag hade tittat upp på fjällen mot Graddis och sett ett alldeles glatt kalt fjäll, mycket konstigt, jag
hade aldrig sett något sådant i Sverige. Men den penningväxlande tullaren menade att så såg ju fjäll
ut. Senare skulle jag se dessa jättehällar på många ställen i Norge, de ser ut som våra
skärgårdshällar fast mycket större och ibland står de riktigt på högkant.

Så att de norska fjällen är spetsigare än våra beror på att det är äkta svenskt urberg i dem! Ingen
spröd skiffrig sönderfallande sten som vi nöjer oss med i våra fjäll inte.

Jag väljer att ta av norrut när jag kommer ned på E 6:an som löper nere i Saltdalen. Vägen är
smalare än vad en motsvarande svensk väg skulle vara. Men landskapet är rätt så tättbebyggt, i
varje fall finns här ju mycket bebyggelse längs vägen vilket ger ger detta intryck. Medan i
Nordsverige bosättningen är mer jämnt fördelad. Mycket högt uppe på bergssidan skymtar något .
som jag så småningom förstår är järnvägen. Efter några mil har den tagit sig ned till bebyggelsen i
dalen.

Jag observerar att husens antenner för TV och radio är litet prydligare än hemma, man har ju ingen
TV på UHF i Norge. VFH-antenner kan ju vara stora men har inte det stickiga utseende en
högdirektiv UHF-antenn kan ha. Även parabolerna verkar vara placerade mer undanskymt än
hemma; mot en vägg i stället för uppe på taket som tyvärr är så vanligt i Sverige. Jag märker på de
"offset-matade" parabolerna att jag är långt norrut. Själva reflektorspegeln slokar litet här medan
hemmavid står den vertikalt.

Så kommer jag ned till havet, Atlanterhavet, just där Saltdalselva rinner ut. Men när jag smakar på
vattnet är det alldeles sött och inte alls salt! En sådan besvikelse. Men det har ju en naturlig
förklaring; fjorden är lång och jag är vid en älvmynning. Trots dalens namn så har älven sött vatten.

Jag far vidare och stöter på en vägvisare till ett krigsminnesmärke. Litet krigstokig som jag är 
svänger jag av vägen och kommer till en krigskyrkogård. Snarare två; en jugoslavisk med 1657
gravar och en tysk med 2742. Båda välskötta men på den tyska finns det utlagda broschyrer om
tyska krigskyrkogårdar i Skandinavien och vykort visande just denna kyrkogård i Botn-Rognan.
Tyskarna har en organisation för krigskyrkogårdar utomlands; ordning och reda skall det vara in i
döden. Medan jugoslaverna, ja de har ju inte ens en nation längre.

Undrar litet varför jugoslaverna kommit till Norge. Antagligen var de krigsfångar eller slavarbetare;
det framgår inte. Senare på resan, mitt i den mulna midnattssolnatten strax innan jag skall komma in
i Sverige vid Riksgränsen svänger jag av vid en annan minnesskylt. Den minde om hur i natten till
den 18 juli 1942 164 jugoslaviska partisaner mördats av de tyska fascisterna (för att använda



minnestavlans vänster-språk; datum och antal kan vara litet fel). En i den kulna och våta sena
kvällstimmen litet arkebuseringsotäck lodrätt berghäll var prydd med en minnestavla och ett ganska
nytt rödvitt band vill jag minnas. Runt ikring fanns rester av enkla värn (?) i form av stenhögar.

"Se Europa med Reisebüro Adolf". Jag kommer att tänka på Jersilds berättelse "Schliemanns möda"
där första världskrigets skyttegravskrig skildras som om det vore en enda stor arkeologisk
utgrävning. Schliemann var en portalfigur i de arkeologiska utgrävningarnas historia, Troja fann
han och grävde ut.

Vägen slingrar fram och det går långsamt framåt. Spännande vägtunnlar. Vackra utsikter. En bil
med isländska skyltar ser jag parkerad och föraren tittar ut över havet västvart - han kanske längtar
hem.

Så kommer jag till Fauske där jag äter och strövar omkring litet. Försöker ha i tankarna att jag är
långt norrut men det ser så civiliserat ut. Möjligen kan man se på ungdomarna att de åkt in till sta'n
från landet.

Malströmmen

Jag far vidare och ser så småningom Bodö på avstånd från den slingrande vägen mot Saltstraumen.
Där finns både campingplats och hotell men också erbjudanden om privatrum. Jag ringer på - 250
NKR. Rummet är trevligt, och i hallen har man ordnat kokmöjligheter. Ett stort badrum. Den
antagligen ganska unga familjen är på semester och ett av deras föräldrapar bor i huset och hyr ut,
två rum verkar det som. Jag blir bjuden att se på Tyskland-Sverige i fotboll-EM men matchen
verkar trist och jag vet inte riktigt hur jag skall uppträda. Prata eller se på fotboll? Jag studerar
vardagsrummet; tilltalande och intressant tycker jag men man kan ju inte verka alltför nyfiken.
Försöker föreställa mig hur det är det mörka vinterhalvåret.

Det blir bara den första halvleken jag ser på, sedan går jag ut och kollar in "malströmmen" som
snart skall ha ett strömmaximum, utåt-ström. Tiderna för strömmaxima anges i tidningen, kanske
även för vändningen, för de är ju viktiga för båtfolket. Det är ju en cykel på drygt l2 timmar, dvs
två gånger per dygn går strömmen inåt och två gånger utåt. Jag grunnar en del över
tidvattenfenomenet, om amplitud och fas och tar upp detta i ett brev jag skriver till min tyske
brevvän Karl-Heinz härifrån.

Över fjordmynningen höjer sig en hög vacker bro; bilarna uppe på den låter som små flygplan och,
jag tillåter mig att låtsas att de är det efter att först ha blivit lurad. Strömmen är snabb som en snabb
flod och det är väl 200 meter brett fram till den ö som ligger i sundet; på andra sidan är det nog
smalare och framförallt grundare. En massa mås sitter på ön och senare såg jag hur den jagade efter
den fisk som kommer upp i strömvirvlarna vid vissa faser av strömvändningarna.

Det står turister och fiskar men jag såg aldrig någon få något.

En svensk kvinnligt turist hade tydligen väntat sig mer av Malströmmen. Och egentligen är det väl
inget särskilt; som en stor strid flod bara.

Jag studerar virvelmönstret och undrar var vattnet strömmar nedåt; uppåtflödet syns ju bra. Senare,
dagen därpå, ser jag en båt som kämpar mot strömmen. Då och då kränger den till och ändrar
riktning. Så kommer den ut i starkare motström och den står nästan helt stilla ett slag.

Jag försöker föreställa mig kapten Nemos Nautilus kämpa i virvlarna men det är svårt att föreställa



sig detta så nära land. Eller kanske Nautilus verkligen var nära land, ubåtsskeppare har ju även
senare varit närmare land än de trott (säger sig ha trott). Har ett svagt minne av någon graverad
teckning i "En världsomsegling under havet" jag bibliotekslånat för länge sedan. Efter resan har jag
ett par gånger förgäves få tag i boken på Haninges fina bibliotek. Inte främst för bildens skull utan
för att kolla att mitt minne av att bokens "hjältar" lyckas fly just vid denna situation i
"Malströmmen" är riktigt.

Komplettering: Jules Vernes förebild var Moskenstraumen vid spetsen av Lofoten. Här återger
Olaus Magnus fantasirika ”Carta Marina” från 1539 fenomenet:

På vägen från min tillfälliga bostad ned mot sundet finns en liten vik med sjöbodar på höga pålar.
Jag studerar tidvattnet när jag går förbi under dygnet men variationen verkar röra sig bara om några
decimeter så pålarna är nog till för vanligt högvatten.

Det är en ny miljö, jag tittar då och då mot de höga dalsidorna i sydost och mot Bodö-landet.långt
bort i norr. Man ser på avstånd flygplan under inflygning till Bodö flygplats. Fokker F27 vill jag
minnas samt några militära F 16.

Jag ser stranden och botten med dy och tång i den grunda viken framför sjöbodarna. Och jag ser på
den fantastiskt formade ytan på hällarna. Decimetertjocka skikt av olika bergarter som står mer eller
mindre på högkant ibland. En del skikt har vittrat mer och berget är fårat på ett intressant sätt.
"Furet, vaerbitt over vannet" heter det väl... En annan skald har känt mer för att skriva "KUK" med
vita bokstäver på en häll.

Några saker jag ser kommer mig att tänka på Gräsös strandnatur.

Vattnet är säkert salt men jag smakar inte på det nu. Det är faktiskt svårt att komma ned till vattnet;
hällarna är litet branta och strömmen skrämmande.

Minnen från Saltstraumen med omegn (som det visst heter på norsk)

Värdparet är från Levanger utanför Tromsö. Mannen berättar att efter en lång politisk diskussion
har det beslutats att Bodö skall få Norges flygmuseum. Han beklagar också att jag fått ett så kallt
väder, det är extremt kyligt. Snöglopp i regnskurarna. I radion berättas om badtemperaturer och
man anger den i halva grader. 8,5 grader låter ju litet bätre än 8 och hallåmannen har förståelse för
badchefernas strävan att göra det bästa möjliga av situationen. Pite havsbads temperatur anges för



jämförelsens skull och jag vill minnas den var normal, kanske 17 grader.

Nedåt Mo i Rana hade det fallit en hel del nysnö och med tanke på mina ganska slitna däck stärktes
argumenten för att fara norrut från Saltstraumen.

På radion hör jag också en version av "Herrarna i hagen" som var mycket konkret uttrycksfullt
framförd på poppig svenska. Har glömt vem som sjöng. Har aldrig hört denna version, kanske man
har dödskallemärkningen kvar i Sverige.

I trädgården går jättestora måsar omkring på gräset mellan vinbärsbuskarna. De lyckas slingra sig
förbi buskar och björkar när de skall landa.

En katt försöker jag fotografera på trappen men den springer undan innan jag hunnit placera mig för
rätt vinkel. För övrigt blev det ändå inget av mina norska kort; bara två stycken som visade en stor
hängbros linfästen, men den ena av bilderna har en viss skönhet.

Jag använder min spis. Elströmmen kommer från värdparets kök via en sladd klämd under den
stängda dörren. Efter att ha haft handen en bra tag på plattan förstår jag att den värme jag känner
måste komma från mig själv. Men jag kunde ha svurit på att det kom litet värme, så stark är
inbillningens makt. Jag byter till ett eget vägguttag, vill inte störa värdparet. Är rädd för att
säkringen skall gå, så jag kör med låg värme. Dagen därpå berättar värdparet att de blivit litet
skamsna när de märkte att de glömt koppla in sladden i sitt kök.

I affären köper jag "kulturmelk"som räcker flera dagar in i Norrland.

I det andra rummet bor ett danskt tandläkarpar med en liten son. De arbetar i Kiruna. De far hem
ungefär samtidigt med mig och jag ser dem två gånger under färden till Kiruna.

På min vandring runt i nejden kommer jag till ett monument en bit från ortens hotell. På en
stenknalle står en så klart fallosformad skapelse att jag knappt kan tro mina ögon. Varför den var
rest minns jag ej men stod gjorde den, det minns jag. Undrar hur statyn skulle sett ut annars
förresten. Den var prydd med norska och svenska kungasigill och årtalet var 1928. Jag
fotograferade, förgäves tyvärr. Såg heller inget vykort; det kan jag förstå.

Komplettering: Detta monument sägs vara en ”obelisk” och skymtar nere till vänster i detta klipp
från en skärmflygningsvideo (http://www.youtube.com/watch?v=TVxWkPXWtqM). Det är inte precis någon vänlig
terräng för skärmflygning utan ”furet, værbitt over vannet”:

Utanför hotellet finns en vändplan för buss."Snoplass" hette det visst.



När jag lämnar Saltstraumen far jag först längre ut mot havet, över bron och sedan mot höger, för
att fördriva tiden tills det blir inström-maximum. På min lilla utflykt ser jag ett strandlandskap som
samtidigt påminner om Gotland och om fjällen. Havets närvaro förnims även om man inte ser det.
Här borde man stanna för att uppleva själva kvintessensen i fjäll- och havsupplevelsen.

Jag ser militära radioanläggningar med roliga antenner, antagligen för långa våglängder. Jag
kommer att tänka på Omegasystemet för navigering och på radiokommunikation med ubåtar i u-
läge.

Vid en kyrkogård blommar fortfarande tulpaner.

På vägen tillbaka genom Saltstraumen ser jag inströmmen. Den verkar inte vara så stark som ut-
strömmen men måsarna verkar ha mer att käka.

På vägen tillbaka mot Fauske men innan jag kommit till Bodö-vägen stannar jag och tar mig ned till
stranden och smakar på vattnet. Det var salt, härligt ordentligt salt. Vattnet strömmar i skrevor och
smala passager, tidvattnet ger sig tillkänna.

Vidare norrut

I Saltstraumen hade jag fortfarande funderat litet på om jag skulle fara söderut eller norrut. En resa
söderut hade inneburit ett besök i Hammar (södra Närke) på hemvägen och hade varit litet kortare.
Vägen norrut skulle ju medföra många fler mil, kanske för många och jag skulle ju ändå inte
komma upp till det riktigt nordliga Norge, med tundralandskap som jag föreställde mig. Men jag
skulle ju få se Norrlandskusten.

Jag valde att ställa kosan norrut, mot Narvik och Riksgränsen.

Ganska så fantastiskt landskap att åka i med långa biltunnlar där man ena stunden är nere vid havet
och i nästa upplever fjällhedterräng. Branta fjäll är det. Vägen slingrar och det går långsamt fram på
kartan. Man rätar väl ut vägen allt eftersom och ersätter färjor med väg; jag minns en passage med
tullväg där det enligt min karta skulle finnas färja. Det gäller att ha cash när man reser i Noreg.

Stannar vid en mack och kommer i samspråk med en ung tysk pojke som åker bakpå motorcykel.
När föraren tagit av sig hjälmen visar det sig att han är en man; hans hårsvans och spenslighet hade
förvillat. De hade varit långt ut på Lofoten visar det sig när jag sedan kollar kartan.

Macken accepterade inte mitt Eurocardkort så jag led plötsligt brist på cash. Jag behövde ju en del
till färjan innan Narvik.

Jag stannar vid en rastplats där det också finns en slags hällristning av en ren eller om det var två.
Detta påstods vara arkeologiskt mycket intressant bl a det faktum att man kunnat rista på en nästan
vertikal häll. Det senare tyckte inte jag var så märkvärdigt (man kan säkert göra en skoj
norgehistoria av detta) . Men renen var vacker liksom även hällen och dess omgivning. Antagligen
hade för många tusen år sedan vatten våldsamt forsat fram här som utlopp från en sjö.

Det slår mig att det är konstigt att de hällar jag såg torna upp sig vertikalt i form av spetsiga norska
fjäll skulle vara slipade mjuka av strömmande vatten. Sådan slipning sker ju vid vattenytan.

Vid rastplatsen fanns en kiosk på hjul där jag köpte en liten hamburgare.



Sedan for jag vidare och så småningom öppnade sig landskapet med utsikt mot Lofotens ö-kedja.
Mycket vackert. Men kameran funkade ej heller nu.

Jag kommer så småningom till färjeläget med två färjor; en mot Narvik och en för E 6:an vidare
norrut. Jag missar en avgång genom att stå i fel kö. Min förmåga att läsa och förstå skyltar är dålig,
jag kanske skall inse det och sluta bli arg varje gång jag stöter på en dåligt utformad skylt.

Först i kön hamnar sedan fem tyska motorcyklister; fotot misslyckas igen. En av dem har kommit
ensam, röd overall och ljusblå plastpåsar kring stövlarna. Det är säkert väldigt kallt åkväder fast det
märker jag inte mycket av i min bil. Han kommer i samspråk med de andra mc-åkarna och jag
tycker mig märka hur han på något sätt tar befälet, kanske genom sin ålder. Han ser litet ut som
Gustav II Adolf i profil tycker jag. Jag tittar litet på motorcyklarna. Vid första anblick ser de
ungefär lika ut men sedan ser jag hur alla är olika. Det slår mig hur lågt ned sadeln är placerad
egentligen, svankryggiga är de motoriserade hästarna.

Vacker utsikt från färjan. Med på färjan fanns förutom Kirunatandläkarna även en sprillans ny
militärlastbil från en välkänd tillverkare i Södertälje.

Jag drack kaffe med någon konditorinjutning därtill i färjans servering under däck.

Avstånden är större än man tror. Vackra scenerier fast jag har egentligen åkt för långt för att orka
uppskatta dem. Borde ha stannat oftare och längre och njutit. Jag stannar dock till vid en lång
hängbro som överbryggar en djup fjord, det strömmar av tidvattnet. Tidigare fick man väl åka
ända in i fjordbotten eller också fanns det väl färja. Jag fotograferar linfästena och det blir de enda
norgebilder som lyckas. Tänk så många vackra saker som inte fastnat. Fast en arbetskamrat med
samma typ av kamera råkade nog värre ut under en jorden-runt-resa. Först när han kom till Hawaii
märkte han att kameran inte fungerade (funjerer, funjerer icke, funjerer....apropå Norge).

När jag står där och fotograferar linfästena kommer en ensam bil farande mot mig med mycket hög
fart. Den har en ovanlig registreringsskylt. Den kör så fort och det dånar så mycket i stillheten att
jag blir rädd. Men den passerar mig och klarar kurvan bakom mig och försvinner i fjärran och jag
drar en lättnadens suck. Efter ett tag återvänder den och försvinner lika dånande som förut varifrån
den kom. Hade han haft mobiltelefon hade jag kanske inte fått uppleva detta.

Supertankers, rallare och så Sverige

Så småningom närmar jag mig Narvik men det tar längre tid än jag räknat med, som vanligt slingrar



sig norska vägar. Jag ser några stora fartygsskrov och det slår mig att fartyg, det ser jag ganska
sällan nu för tiden. Gråa och trista och förfallna ser de ut. Jag tänker på bekvämlighetsflagg fast de
här fartygen verkar faktiskt ha norska hemmahamnar. Fast Norge har ju en slags
"bekvämlighetsregister" har jag hört.

Narvik passerar jag raskt, gör inga stopp eftersom det är sent. Egentligen borde jag ju ha stannat
upp och bott någonstans. Varför inte riktigt luxuöst. På något sätt gav Narvik intryck att vara en
stad med fart och fläkt; "swinging Narvik". Kanske det var synen av ett stort hotell mitt i stan och
en skylt med en rallarsilhuett som gav en viss romantisk fartig fläkt; rallare är ju rätt "macho".

Efter Narvik kommer så småningom ett vägskäl och så börjar det bära uppför. Klockan är sent på
kvällen, efter 22 eller 23, och det har regnat och är mulet. En massa sportstugar ligger utslängda på
det ganska steniga kalfjället innan man kommer till gränsen. Innan dess stannar jag upp vid den
tidigare nämnda arkebuseringsplatsen.

Gränsen är obemannad och odramatisk men det slår inte fel; som så ofta är Sverige fulare än Norge
och meddetsamma börjar naturen se tråkig ut. Detta intryck förstärks av de tanklöst utformade
hotellbyggnader jag ser vid Riksgränsen och senare Abisko. För att inte tala om järnvägsstationerna
längs Malmbanan. Och järnvägsbanken med sina snöskärmar och stolpar uppe på fiällsluttningen
sticker verkligen i ögonen. Jag klättrade senare upp på banken för att se närmare på
reparationsarbeten (rälsbyte) och det var inte lätt. Fula brunsmutsiga stenar som rullade undan när
jag försökte komma upp.

Att sedan den omtalade nya bilvägen är bred och har skurit färska snitt i kullarna omkring gör ju
inte det hela bättre.

Blåsigt och kallt är det också och jag har ingen lust att sätta upp tältet. Jag stannar upp vid
Tornehamn och förvånas av hur litet som finns kvar från Malmbanebyggandet. Men förstår ändå att
här i yttersta Norrland en gång har varit litet av Klondyke. Malmbrytningen i Kiruna och andra
platser och byggandet av Malmbanan och alla kraftverk.

Jag tar ett foto av midnattssolen några minuter över klockan ett på natten då jag beräknar solen bör
stå som lägst. Ljust är det även om solen gömmer sig bakom moln.

Jag sover i bilen; inte så illa i alla fall.

Kiruna och andra järnorter

Startar mot Kiruna på morgonkulan, utan frukost vill jag minnas. Det blåser och är kyligt.
Upplever Kiruna i early morning, hur industrin dominerar orten. Vad är kommun och vad är
LKAB? Återigen Klondyke. Och starka män. En Fil Dr Hjalmar Lundbom var det visst. Filosofi
doktor låter litet kammarlärt men så behöver det inte alls vara.

Jag svänger in mot flygplatsen men den verkar helt stängd. Banorna läggs om och gruslastbilarna
köar. Jag hade hoppats kunna köpa en Dagens Nyheter. Jag ser en industri som bygger gruvfordon
och de har sin första modell utställd utanför.

Söder om Kiruna uppträder så riktig skog; staden ligger i kanten på tundran kan man nog säga. Norr
om Kiruna var det mycket, mycket glest mellan de enstaka barrträden i fjällbjörkskogen.

Vid bron över Torne Älv som jag passerar efter att ha tagit av i riktning mot Jukkasjärvi sticker en
slang upp som skvätter ut vatten. Jag stannar och får se den vattenpump jag förra året såg vid



Stensdalstugan och som drivs av det strömmande vattnet. En meterlång rödorange kon med en
propeller i uppströmsänden som sakta snurrar runt. Den tillverkas i Jukkasjärvi och jag passerar
själva "fabriken" när jag åker in i byn.

Där förväntar jag mig fönsterlösa gardiner hos laestadianerna men det jag ser är ett normalt
samhälle. Några män i konferenskostym med namnetikett och utländsk apparation ser jag skynda
över vägen. Vid hotellet/värdshuset ligger en rad gummibåtar för forsränning. Jukkasjärvi ligger ju
inte så avsides tack vare flyget.

Jag besöker kapellet och tittar på altartavlan av Bror Hjort och köper ett vykort av den med tanke på
en amerikansk brevvän. Funderar även på hur det var här på 1600-talet; de långa avstånden,
relationerna mellan svenskar och samer, prästens roll gentemot samerna.

Jag letar ett tag förgäves efter Svappavaaras gamla gruva och fortsätter sedan till Gällivare och
Malmberget. Tittar först dock in till flygplatsen där en F28 just ger sig iväg.

Jag trodde det skulle finnas ett klockspel i Malmberget med melodi komponerad av Bo Nilsson.
Men klocktornet fanns i Kiruna fick jag höra (och någon annan har komponerat melodierna). Bo
Nilsson bodde dock en tid Malmberget. Där fanns också en kåkstadsutställning som jag dock inte
besökte.

Jag äter i Gällivare efter att litet vilset ha cirklat i stan och noterat att järnvägsstationen ser
gammaldags imponerande ut. En DN fick jag tag i.

Så vidare förbi Muddus Nationalpark och Luspebryggan."Luspen"är ett ord som ligger så skönt på
tungan."Magelungsluspen" skulle man kunna tala om. Jag antar att "lusp”betyder "sjöutlopp". Men
varför finns det bara i Norrland? Varje sjö har ju sin lusp liksom varje flod har sin källa (sägs det;
jag tror nog det kan handla om markytevatten i många fall).

Så ser jag flygplan nere vid sjön när jag kommer till Porjus. Jag åker och tittar, SE-AXB, en
skinande blank Seabee står där och också någon helikopter vill jag minnas. Här håller ett litet
flygföretag till men jag minns ej namnet. AB Fiskflyg kanske? Inne i hangaren skymtar ytterligare
en Seabee.

Fortsättning följer i del 4 med upplevelser i Porjus.

                                                                         Älgjämförelse


