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TILL PALLAS!



Karta över fjällkedjan Pallas-Ounastuuturi i västra Lappland.

= landsvag
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*) Vid Pahakuru finnes tillsvidare endast en torvkåta, men
i en nära framtid torde en liten fjällstuga uppföras mellan Pippo-
kero och Tappuri (Ounastunturi).



Pallastunturi från Lommo Itunturi. O. Heikinheimo foto;

TILL FJÄLLS!
Till fjälls! Finnes det något mera lockande, mera ma-

giskt suggestivt än detta — till fjälls! Fjällen i midnatts-
solens skimmer eller i mars-solens ljuskaskader, fjällen
i sensommarens blånande soldis eller i höstklar luft över
röda hedar; i ett nu vältra de fram i minnet, alla dessa
härliga stunder där uppe i sagolandet bortom polcirkeln.
Djupt nere glittra sjöar och älvar, brunröda ånga myrarna
och allvarsgrön stiger barrskogen upp mot det ljusa björk-
bältet för att slutligen tona bort mot det blågrå kalfjället.
Eller de vida, vita vidderna vintertid, då trädtrollen vid

skogsgränsen stå i silverskrud och då solskenet återkastas
i gnistrande reflexer från topparnas vågiga vindskare!

Fjällens värld är en egen värld, än lekande solig, än
dystert ruvande, men aldrig intetsägande, aldrig trång.
Nalkas vi denna värld med sinnet öppet för ljus och skön-
het, skola vi ösa belöningen i en livsglädje, vars existens
vi knappt anat. Frisk och spänstig återvänder fjällvandra-
ren; med nya tag vräkas hindren från de dagliga plikternas
väg och i minnets brokiga mosaik lysa bilderna från fjäl-
len med guldglans. När vardagslivets enahanda tynger
som mest, då glida tankarna bort till de blånande hedarna,
till den glesa björkskogen där tältet restes mot fonden av
fjäll och sol och till den där lilla bäcken mellan stupen —

där världens allra största forell var på vippen att nappa!
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Västra Lappland saknar de himlastormande topparna, de
hisnande stupen och de kulna ravinerna; Alpernas taggprofil
och den norska klippkustens oroligt tandade silhuett möta ej
ögat i landskapet öster om Muonio älv. Men västra Lappland
är ett de genuina fjällens land. I majestätiskt lugna linjer
bölja fjällen ovan orörda vildmarker, suveränt behärskande
låglandet milsvitt omkring.

Från Ounastunturi i norr till Yllästunturi i söder löper en
nästan oavbruten ca 10 mil lång kedja av 600—800 m höga
fjäll, bildande vattendelaren mellan Muonio- och Ounasjoki
älvsystem. I förhållande till den skandinaviska fjällryggens
alpina regioner te sig dessa i låglandet kringkastade fjäll i för-
stone obetydliga, men just det isolerade läget i Lapplands
ödeskogar giver fjällandskapet mellan storälvarna en säregen
prägel; ett landskap som saknar sitt motstycke. Det centrala
partiet i denna fjällkedja utgör Pallastunturi (högsta topp 810
m ö. h.), redan tidigt berömt för sina storslagna vyer. Invid
stranden av det vida, vildsköna Pallasjärvi, en av Lapplands
största sjöar, reser sig fjällväggen ca 550 m över sjöns yta. Var
man än må röra sig i västra Lappland, skall blicken någonstä-
des vid horisonten skönja de femton Pallastopparnas karak-
teristiska vågprofil. Den stund fjällvandraren första gången
i ett blånande fjärran skymtar Pallas bakom skogar och höjder
glömmer han aldrig, vare sig han ser sommarens gråblå fjäll-
mur eller vinterns vita drömberg torna upp sig mot himlaval-
vet.

NATURBESKRIVNING.

Det förstås av sig självt att i detta sammanhang icke kan
givas annat än några korta antydningar om naturförhållandena
i fjällen. De nedanföljande randanmärkningarna torde dock i
någon mån motsvara sitt ändamål.

Fjällkedjan Ounas-Yllästunturi (ca 68°.20' — 67°.30' n. br.)
kan i likhet med andra fjäll anses såsom rester av en forntida
jätteplatå, som under tidernas lopp nedschaktats av gigantiska
naturkrafter. Berggrunden å dessa »geologiska vittnen» utgö-
res för det mesta av en hård, långsamt förvittrande bergart,
den s. k. kvartsiten, så exempelvis på Ounastunturi, medan
däremot Pallastunturi jämte några söder därom belägna fjäll
bestå av amfibolit, en något mjukare bergart. Frostspräng-
ningen är orsaken till de mer eller mindre framträdande sten-
fält, som här och där täcka topparna. Ett markant drag i fjäll-
kedjans konfiguration är, utom topparnas avrundade bågkon-
turer, att ostsidan genomgående är betydligt brantare än väst-
sidan och att från söder till norr en viss förflackning av slutt-
ningarna gör sig gällande, varigenom Ounastunturis vidsträckta
alpina region får en anmärkningsvärd likhet med ett tundraland-
skap.

Till följd av den relativt höga breddgraden är den ljusa som-
mardagen lång i dessa trakter. Från Pallastunturi ser man i
halvannan månads tid midnattssolens eldklot, och den korta
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lapplandssommarens främsta tjusning är väl just att »dagen
glömmer natten lång att gå till vila där».

Är sommaren kort och ljus, så är i stället vintern däruppe
mörk och lång. T. ex. på Pallasjärvi försvinna isarna först i

medlet och slutet av juni, och ännu i maj skidar man uppe på
fjällen. I fjällets klyftor och raviner smälta snödrivorna sent,
i juli eller augusti, och vissa år är snön t. o. m. »evig».

På de låga, isolerade topparna i västra Lappland når skogs-
gränsen ca 450—550 m över havet, och dess läge bestämmes
utom av »elementens raseri» även av lokala topografiska fak-

torer, såsom sluttningens branthet, stenighet etc, och av skogs-
eldar. Vid vandring uppför fjället viker barrskogen, efter att
småningom ha glesnat och mer eller mindre deformerats, först
undan, medan fjällbjörkens låga, knotigt vridna stammar i
spridda bestånd klättra några tiotal meter högre upp. I all-
mänhet finner man endast på branta sluttningar en väl ut-
vecklad björkregion (regio subalpina). Den horisontala nord-
gränsen för skogbildande gran skär fjällkedjan tvärs över
Ounastunturi och följes norrut av renlavsmoar med tall och
björk, en typisk högnordisk vegetationstyp. På Pallastunturi
och fjällen söder därom bilda spridda, missbildade, stundom
endast busklika granar barrskogens vertikala gräns, medan
nordligare tallen dominerar. Ovan björkbältet vidtager den
öppna fjällheden, här och där avbruten av stora stenfält och
klippkummel eller av några porlande bäckar, som längs fåror
och klyftor kasta sig ned för branterna. Hedens sparsamma
växtlighet utgöres av risväxter, några torrmarksgräs och ensta-
ka örter. På försommaren, då lappljungens och fjällazaleans
blomklockor slå ut, är hela fjällheden en enda blomstermatta
i skira, harmoniska färgnyanser. Kring bäckarnas kristall-
klara kaskader och invid den smältande snön i fördjupningarna
samlas fjällflorans mest typiska representanter. Det är fängs-
lande och lärorikt att närmare giva akt på huru fjällväxterna
anpassat sig för de ogynnsamma förhållandena uppe på kalfjäl-
let, där snön håller sig länge och vinden och kölden tilltaga ju
högre man kommer. Man ser huru bladen och de gröna delarna
i allmänhet äro klent utbildade, observerar det sammanträngda
växtsättet, ett skydd mot den av vinden framkallade snabba

Fjällvy i närheten av Pallasjärvi. A. Helkiö foto.



avdunstningen, och snölägearternas forcerade utveckling från
grodd till frömognad, allt medel i kampen för tillvaron. Låga
och diminutiva äro de alla, dessa växtlivets pioniärer, där de
krypande längs marken söka skydd mot den bitande hårda
nordan, som tidtals river fram över vidderna. På sensomma-
ren och i höstetid skiftar heden i rött, en ännu grannare nyans
än lönnarnas och rönnarnas höstskrud i södra Finland.

Kalfjället ruvar stundom i en dov stillhet, men lika ofta
skall vandraren finna markerna ovan skogsgränsen befolkade
med en egenartad djurvärld, en serie kuriösa och intressanta
bekantskaper. Där visslar fjällpiparen samman sina ungar
alldeles framför dig, där lockar ljungpiparens guldstänkta
hane dig bort från boet med de fyra äggen, där skriar fjällvrå-
ken över ravinerna. Fjällripan håller familjekonselj i närmaste

närhet och ibland följer en liten berglärka, en snö- eller lapp-
sparv dina förehavanden med den förvånansvärda oskygghet,
som är fjällfåglarna egen. Den mest närgångna av dem alla
är den pilsnabba labben, som hutlöst kastar sig emot fridstö-
raren och i förtrolig fräckhet väl endast överträffas av låg-
landets lappmes i häckningstid. — Lemmeln, fjällens lilla gul-
brokiga gnagare, är en originell uppenbarelse. Den uppträder
periodvis och under sina vandringsår iakttas den praktiskt
taget överallt. Dess runda vinterbon av gräs finner man i
gropar där snön legat djup. — Från första ögonblicket blir
man vän med fjällhedens blomster och djur; oberoende av
om man kan namnge dem eller ej, skall man finna en fröjd i att
få träda i kontakt med det subtila livet på markerna ovan skogen.

I fjällsluttningarnas urskogar strövar ännu björnen om-
kring. Varje vårvinter ha björnar inringats i trakterna kring
fjällkedjan, och särskilt på Pallastunturis ostsida har såväl
björn som järv årligen iakttagits. Att se skogarnas drott som-
martid är icke allom förunnat, det är en gåva från höjden,
men en uppmärksam vandrare kan dock finna åtskilliga tec-
ken som tyda på att björnen varit i rörelse: uppgrävda myr-
stackar, gamla iden, klorispor i träden etc.

Den relativt fåtaliga befolkningen i västra Lappland har icke
hunnit länsa älvarna och sjöarna på deras rikedomar. I snart
sagt varje bäck kan forellentusiasten pröva sin lycka och i de
strida älvarna nappar harren s. g. s. var, när och hur som helst.

Fjällen erbjuda vintertid mycket av intresse. Något
hundratal meter över låglandets medelnivå börjar en formlig
dim-, snö- och rimfrostregion, där träden digna i mjuka bågar
mot bländvita driver. Särskilt midvintertid är skogen invid
fjällen en enda dröm i snö och rimfrost. Björkskogens utposter
mot kalfjället äro förvandlade till fantastiska snöstoder. Över-
hövan rik är inte lapplandsvinterns djurvärld, men dock här-
bärgerar den alpina regionen t. o. m. mitt i smällkallaste ja-
nuari en mängd fåglar och djur. Hermelinens, småvesslans,
harens och fjällripans spår synas allmänt strax ovan skogs-
gränsen, och någongång ser man huru en räv i lättjefull »snö-
ring» korsat fjället eller järvens avlånga stämplar leda högt mot
toppen, där snön hårdnat i en kullrig vindskare.
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Pallastunturi från nordost. I. Hustich foto.

NÅGRA RUNDRESOR OCH FJÄLLVAND-
RINGAR I VÄSTRA LAPPLAND.

För dem, vilka äro vana vid självständigt friluftsliv och
vilka ha tid till sitt förfogande, står hela fjällkedjan öppen för
strövtåg. Det är bara att studera kartan, slänga sitt »hus»
på ryggen och vandra i väg. En vandring från Yllästunturi
i söder till Ounastunturi i norr tager ca en vecka i anspråk.
1 stort sett är detta fjällgebit ännu jungfruligt oberört av kul-
turens välsignelser, vilket meddelas alla dem, som av en eller
annan anledning känna behov av att på allvar kasta loss från
vardagslivet.

Emellertid stå även snabba, billiga och bekväma fjällturer
och rundresor till buds för dem, vilka endast ha begränsad
tid till sin disposition. Och knappast kan man tänka sig ett
mera idealiskt mål för en semesterresa i fjällen än den blivande
nationalparken Pallas-Ounastunturi, västra Lapp-
lands dominerande fjällmassiv. Här mötas högfjäll och Lapp-
lands urskogar inom räckhåll för moderna kommunikationer.

Nedanföljande framställning går ut på att giva några an-
visningar för en rundresa i västra Lappland med Pallastun-
turi såsom central sevärdhet (A) jämte upplysningar om en
fjällvandring längs fjällkedjan från Pallasjärvi till Enontekis
kyrkby (B), ävensom några direktiv för vinterskidning i
fjällen (D). Därjämte bifogas några kompletterande förslag
till längre turer i Lappland (C).
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Immeljärvi och Levitunturi från Kätkätuntnri. I. Hustich foto.

A. Rovaniemi—Kittilä—Pallasjärvi—Muonio
—Kauliranta.

Med utgångspunkt exempelvis i Helsingfors kan denna rund-
resa företagas på en vecka, och den giver en god översikt av
västra Lapplands storslagna landskap. Har man synnerligen
begränsad tid till sitt förfogande och speciellt endast önskar
se Pallastunturi, bör man tur och retur resa rutten Kauliranta
—Muonio—Pallasj ärvi.

Beträffande tidtabellerna för tåg och buss hänvisas till
»Finlands Kommunikationer».

Rovaniemi—Kittilä. (Helsingfors— Rovaniemi med tåg.)
Rovaniemi, »Lapplands huvudstad» är en livlig handelsplats
och har dessutom ett vackert läge invid Ounas- och Kemiälvar
med den kända Ounasvaara-höj den i närheten. Flere resande-
hem alldeles invid stationen. Buss till Kittilä (159 km) av-
går några timmar efter morgontågets ankomst.

Vägen Rovaniemi—Kittilä följer i stort sett Ounasjoki
med dess skogklädda branter och gråa stugor vid stranden.
Då man närmar sig Kittilä by kommer man helt plötsligt mitt
in i fjällandet. I en båge från väster till norr synas fjäll vid
fjäll: Aakenustunturi (555 m), Pyhätunturi (ca 450 m), Kät-
kätunturi (483 m) och Levitunturi (531 m), det sistnämnda
ett av lapparnas forntida »heliga berg». Särskilt i början av
juni, då snön ännu lyser vit på fjällen, är fjällvyn från Kittilä
utomordentligt stämningsfull. Längst i öster reser sig Kumpu-
tunturis (581 m) djärva profil vid horisonten. Kittilä är en

6



av Lapplands största byar och erbjuder inkvarteringsmöjlig-
heter exempelvis i Nikula gästgiveri och Ojala resandehem.

Kittilä—Rauhala, 50 km (alternativt Särkijärvi 68 km).
Bussförbindelse. Den som vill kombinera sin rundresa med en
liten marsch över fjäll och skogar stannar invid Rauhala gård,
i annat fall avstigning invid Särkijärvi. — Ca 15 km från
Kittilä by nära Sirkka by löper vägen Kittilä—(Rauhala)—

Muonio genom passet mellan Kätkä- och Levitunturi tätt
intill stranden av den djupblå Immeljärvi (på lapska Ibmel-
jaur), berömd såsom en av pärlorna i västra Lappland. —

I Rauhala och Kulkulahti gårdar erhålles enkelt nattkvarter.
Gårdarna ligga vid Jerisjärvi, en av Lapplands största sjöar.
(Har man tid må man besöka de urgamla fiskbodarna på Kei-
miöniemi udde; båt erhålles från gårdarna, såvida man inte
föredrager att vandra runt sjön längs en gammal ridväg.)

Rauhala—Pallasjärvi. Fotvandring (fågelvägen ca 15
km). Vanligen följer man först den gamla ridvägen Rauhala—
Kutuniva ett stycke, varpå en stig leder över Koivukero och
ostsluttningen av Lommoltunturi till Pallasjärvi turiststation.
Det lönar sig att bestiga Lommoltunturi, ca 600 m, ty det
ändlösa fjällandskap som härifrån utbreder sig norrut giver en
utomordentlig förstahandsöverblick av det imponerande Pallas-
tunturi. (Vill man undvika ovannämnda fotvandring fort-
sätter man med bil till Särkijärvi, därifrån en väg leder över
Sammaltunturi (vägen går ca 2 km ovan skogsgränsen!) till
Pallasjärvi (18 km); redan sommaren 1936 torde biltrafik in-
föras på sistnämnda vagsträcka.

Pallasjärvi —Pallastunturi. Invid stranden av det vida
fjällvattnet ligger Turistföreningens trivsamma härbärge, och
dessutom kan logi erhållas hos Forstvetenskapliga Forsknings-

..Tumlra" mellan Pallas- och Ounastunturi. O. Heikinheimo foto



anstaltens därstädes stationerade
skogvaktare. De som icke önska
helinackordering äro i tillfälle att

själv koka sin mat i turiststugan.
Frånsett den rödvita turiststugan
och Forstvetenskapliga Forsknings-

anstaltens försöksstation är Pallas-

järvi i övrigt obebott; den närmaste

gården, Kutuniva invid Särkijärvi
—Pallasjärvivägen, är 12 km avläg-
sen. Här må nämnas att Turistföre-
ningen har för avsikt att på sydväst-
sidan av Pallaskero på Pallastunturi
uppföra ett större turisthärbärge,
vilket torde kunna mottaga gäster
redan 1937.

Pallasjärvi turiststation är en
idealisk bas för kortare fjällvand-
ringar och fisketurer. En godkarta
över området uppgjord av Forst-
styrelsen i skala 1: 50 000 erhålles
på turisthärbärget.

Taivaskero (»Himmelrii-
ki»), Pallastunturis högsta topp,
816 m över havet, bestiges längs en
rösad stig på 11/2a 2 timmar. Från
toppen utbreder sig ett panorama
sådant att det knappast kan be-
skrivas i ord. Vi skola därför här
bespara läsaren våra tvivelaktiga
utsvävningar i den högre lyriken,
vi konstatera endast att den som

Rinmak„ru-ravinen på Pallastunturi

från Taivaskero skådat ut över en glittrande mosaik av fjäll
och sjöar, skogar och myrar dallrande i soldiset, han har
blickat in i Lapplands sagovärld, han återvänder berg-

tagen.

Den invid turiststationen utmynnande Pyhäjoki är rik

på foreller och laxöring, vilken även fångas i Pallasjärvi,
liksom i övriga vattendrag inom detta område. Fiske i de s. k.
Killinpoikainjarvet är dock förbjudet. Forskningsanstaltens
skogvaktare står beredvilligt tilltjänst med råd och upplysningar.

Pallasjärvi—Muonio. Vägen Pallasjärvi—Särkijärvi må
man gärna vandra, i synnerhet som den ca 2 km går över kal-
fjället på Sammaltunturi. Från Särkijärvi kan man taga buss
till Muonio by, såvida man inte föredrager att promenera den 12

km långa vägen och i förbifarten bestiga Olostunturi, 529 m,
ett av de märkligaste lågfjällen i västra Lappland, främst

8

I. Hustich foto.

9

på grund av sina botaniska rari-
teter. Muonio är liksom Kittilä
en av Lapplands största byar
Logi exempelvis på gästgiveriet
eller på Eskelinens resandehem,
båda enkla men propra härbärgen.
Har man sina papper i ordning kan
man förena sitt Muonio-uppehåll
med en liten utlandstripp i älvbåt
över till svenska sidan!

Muonio—Kauliranta. (Buss-
förbindelse.) Vägen längs gräns-
älven med dess höjder och väl-
mående gårdar på såväl svenska
som finska sidan erbjuder mycket
av intresse. Kauliranta är en järn-
vägsstation, en hållplats norrom

Aavasaksa station, från vilken man
bekvämt bestiger den lika benämn-
da höjden, 222 m, känd såsom en
av de sydligaste punkter där
midnattssolen kan ses. Tåg sö-

derut.

Tack vare de goda vägarna är

denna rundresa även lämplig för

cykelturistande semesterfirare. Gi-
vetvis kan en turistfärd i västra
Lappland göras på snart sagt otaliga
sätt, men denna här i korthet be-

skrivna rundresa fyller synnerli-
gen höga fordringar beträffande såväl sevärdheter som snabba
kommunikationer.

B. Fjällvandring Pallas— Ounastunturi.

Kombineras lämpligen med en rundresa Kauliranta—

Muonio—Pallasjärvi—Hetta—Muonio—Kauliranta eller Kit-
tilä—Pallasjärvi— Hetta—Muonio (event. i motsatt rikt-
ning).

En fjällvandring över Pallas- och Ounastunturi till
Hetta ( = Enontekis kyrkby) är en upplevelse. Den kan
göras i språngmarsch på två dygn, men skall man ha nå-
gon behållning bör man anslå åtminstone 3—4 dygn för



denna vandring. Många öro de som sommar efter sommar
slå upp sitt tält i björkskogen nedanför fjällheden och
låta blicken glida utöver ett fascinerande vildmarksland-
skap. Och man kan blott lyckönska dem som styrt semester-

resan dit upp till ljuset och den stora stillheten. Den som
söker larmande turistattraktioner blir besviken. Här har
icke utplanterats pittoreska lappbyar; inga »genuina»
lappar sälja hemslöjdsalster och vykort; inga skyltar med
»obs.! Storslagen utsikt, kaffe k 2: — per kopp» slå sönder
stämningsbilderna; här saknas cementtrappor och lemonad-
kiosker. De enda arrangemang som vidtagits äro att en
stig utmärkts över fjällkedjan och att några ödestugor
uppförts; allt åtgärder, vilka samtidigt som de äro ägnade
att öka skaran av fjällvandrare, dock icke störa vildmarks-
ron. Fjällen äro stora nog!

Några upplysningar för fjällvandrare.

Utrustning. Tält, helst ett råsidentält av lapplandsmodell,
önskvärt, om ock med hänsyn till förefintligheten av ödestugor
icke alldeles nödvändigt. Beträffande klädseln avrådes på det
bestämdaste från kring knäet stramande benkläder. Särskilt
s.k. ridbyxmodeller vare enstyggelse för alla fjällvandrare. Håller
man sig endast till den rösade stigen äro halvkorta sportkängor
med tjocka sulor tillfyllest, men vill man därjämte vandra
även i låglandet äro långskaftade pjäxor nödvändiga. (Den
vanliga pjäxmodellen har som bekant en vass och krokig tå-
spets och spelar nybörjaren vid vandring i skog de första
dagarna åtskilliga spratt. Därför rekommenderas den s. k.
norrlandspjäxan, som saknar den spetsiga näbben och även
i övrigt oftast är omsorgsfullare utförd.) — I början och med-
let av juli kan myggen bereda vandraren förfång, enär den vid
lugnt väder stiger upp till fjällets topp. Det är därför nödvän-
digt att i en liten flaska medtaga citronolja, matolja eller,
kanske något effektivare, beckolja blandad med ca 1/6 glycerin,
detta för att hindra beckoljans snabba uttorkning.

Kartmaterial. I Turiststugan vid Pallasjärvi erhålles en
av Forststyrelsen uppgjord karta över Pallastunturi jämte
omgivning, dock endast till sockenrån mellan Kittilä och Enon-
tekis. Södra Enontekis är ett av de få områden i Finland, som
icke är noggrannare kartlagt, och den praktiskt taget enda
karta över norra Pallastunturi och Ounastunturi, som står till
buds är kartbladet N:o 51 av Generalkarta över Finland i skala
1: 400000. Dock kan om några år motses en god topografisk
karta över den blivande nationalparken. Här bifogade kart-
skiss torde i någon mån komplettera nämnda kartblad. Då
emellertid stigen över fjällkedjan är jämförelsevis tydligt rösad
och orienteringen i fjälltrakter i allmänhet lätt, klarar det
sig nog.
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„Evig w snö i Pallastunturis raviner. O. Heikinheimo foto.

Några regler för användningen av ödestugorna.
En övernattande bör strikte följa de regler som uppspikats på
»kämppäns» vägg. De enkla britsarna och borden må icke

användas till kaffeved! Det åligger områdets vakt att se till
att ohuggen ved finnes invid ödestugan.

Lämna om möjligt stugan i båttre skick än den var vid
din ankomst! Bered din efterföljare samma lättnader som
du velat att din föregångare berett dig, hugg exempelvis upp
litet ved så att nästa besökare har något att börja med då

han en regnig natt söker skydd i »kämppån».

Vi starta vandringen från Pallasjärvi (beträffande kommuni-
kationer se ovan). Den rösade stigen leder över Pyhäjoki längs
den frodiga Vatioja-ravinen, varest tvenne stugor finnas (när-
mast avsedda för vinterbruk), till Taivaskero (Himmelriiki).
Därifrån går stigen över Rihmakuruvaarat, Jäkäläkero och
Saivokero norrut; hela tiden ovan skogsgränsen över torr fjäll-
hed! På östra sidan av Taivaskero och Pyhäkero (780 m) fin-
nes den branta Pyhäkururavinen, och öster om Rihmakuru-
vaarat, mellan detta och Jäkäläkero, finnes en liten fjällsjö
insprängd mellan klipporna med en kaskadbäck därinvid. Vid
Saivokero slutar forstkartan, och man får nöja sig med bifogade
bristfälliga skiss. Mellan Saivo-, Keras- och Vuontiskero finnes
en ödestuga, som lämpligen kan tagas till nattkvarter efter
första dagsmarschen. (Vandrare med tält kunna naturligtvis
övernatta var som helst vid bäckarna i björkregionen.) Vidare
armoteras i detta sammanhang förekomsten av ett rengärde
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väster om Jäkäläkero, där några dagar per sommar flere
hundratal renar tillhörande befolkningen i trakten kring
fjällkedjan märkas, och om en dylik märkning (som
närmast gäller »vajor» eller kalvar) pågår, bör man icke för-
summa den.

Andra dagen vandrar man över Vuontiskero och Lumikeros
två toppar till Suas- och Ounastunturi, enomväxlande och fängs-
lande dagsmarsch. Mellan Lumikero, Pallastunturis nordligaste
topp, och Suastunturi finnes en trång, djup ravin, Suaskuru,
med en svartglittrande sjö inklämd mellan de lodräta väggarna.
Här häckar fjällvråken och dvärgfalken och tidtals den ståtliga
jaktfalken, en av våra sällsyntaste fåglar. Suastunturi är en
låg och lång fjällrygg, som även på norra sidan avskäres av en
djup dal, eller rättare sagt en dallabyrint, ty Pahakuru, som
här vidtar, är ett splittrat klipplandskap med raviner, blockfält
och strida bäckar, där strömstaren häckar och där häpnads-
väckande frodiga lundar kanta vattendragen. Särskilt anslå-
ende är detta landskap på försommaren, då häggens vita blom-
klasar hänga ut över de små forsarna och vattenfallen. Följer
man den rösade stigen klarar man sig lätt undan de ofta svår-
forcerade klippbranterna, vilka dock å andra sidan uppvisa
så mycket sevärt, att det lönar sig att ta en titt dit in mellan
ravinväggarna. Öster om Pahakuru observerar man en under-
lig taggsilhuett: det är väldiga sandpyramider, som byggts upp
under istiden. Förövrigt är det skäl att pröva fiskelyckan i

Pahakurus vattendrag!

Vill vandraren stifta bekantskap, en ofta mindre angenäm
sådan, med Lapplands kärr och ogenomträngliga videsnår,
må han göra en avstickare västerut från Lumikero och Suas-
tunturi, och vill han å andra sidan beundra en typisk nordisk
renlavsmo må han vandra åt det motsatta hållet. Den som har
tid kan gärna besöka Kyrö eller Raattamaa byar, vilka äro be-
lägna ca en mil österut från fjällkedjan invid Ounasjoki.
Man kommer här i kontakt med äkta nordfinsk nybyggarbo-
sättning och får ett begrepp om de svåra förhållanden, under
vilka befolkningen här uppe kämpar för sin existens. —

Ounastunturi är i motsats till Pallastunturi jämförelsevis
flackt; detta förklarar att så många större och mindre fjäll-
sjöar finnas uppe i den alpina regionen på Ounastunturi.
Stigen går fram mellan de sydöstra topparna och fortsätter
nästan rätlinjigt över det låga Sioskero upp till Pyhäkero,
Ounastunturis nordligaste topp, ca 730 m ö. h. Uppe på
Pyhäkero utbreder sig på ca 700 ms höjd en fjällsjö, invid
vilken en liten »kämppä» blivit uppförd. På Ounastunturi kan
man studera en högnordisk tundra i miniatyr. Dock finnas
också här branter (exempelvis på Pyhäkeros östra sida), ravi-
ner och porlande klara fjällbäckar.

Från Pyhäkero till Hetta by leder en ca 9 km lång stig
genom torr tallskog. Emellertid avskärs stigen av den lång-
smala Ounasjärvi med dess vackra sandåsstränder, varför
vandraren är tvungen att från södra stranden signalera efter
roddare.
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Vy från Pahakuru, Heikinheimo foto.

I Hetta kan logi erhållas i forstliga forskningsanstaltens
skogvaktarbostad, vilken tillsvidare är ställd till Turistföre-
ningens disposition, ävensom i gästgiveriet samt i Vuontisjärvi
och Angeli gårdar, och därmed är denna fjällvandring slutförd.

I det föregående har dennarutt skisserats i största korthet,
men vi ha icke velat gå vandraren i förväg genom att berätta
om allt, som under färden kan ses; vandraren har
mycket att »upptäcka»!

C. Några kompletterande förslag till längre
resor i västra Lappland.

I början av kapitlet om rundresor och fjällvandringar
omnämndes redan de möjligheter södra delen av Ylläs-Ounas-
tunturi fjällkedja erbjuder fjällvandrare, som varken fordra
logi eller helinackordering. Här har vandraren sin fulla fri-
het att ströva omkring med tält och fiskedon. Vi kunna
av egen erfarenhet säga, att man icke blir besviken.

De som äro intresserade av forsfärder, och vem är icke det,
böra i Hetta by taga tillfället i akt och i älvbåt färdas ned

för Ounasjoki till Köngäs by 26 km norrom Kittilä. Från
Köngäs kan per telefon beställas bil från Kittilä. (Distansen
Köngäs—Kittilä befara forskarlarna ogärna.) Denna älvfärd

på ca 100 km må icke försummas av dem som därtill ha råd och
lägenhet, ty de många forsarna på vägen, ca 20 st., betyda lika
många spännande ögonblick. Det är inga stora »passagerar-
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pråmar», som här stå till resenärernas disposition, utan smala,
ranka båtar, vilka dock manövreras med häpnadsväckande
skicklighet av sina ägare. Båtarna rymma 3 a 4 personer och
kunna för en färd ned till Köngäs hyras för ca 450 mk. När-
mare upplysningar beträffande dessa forsfärder erhållas på
turiststationen i Hetta.

Befinner man sig i Hetta by och har några dagar till över-
lopps, bör man utnyttja tiden genom att göra en tur upp till
den stora sjön Pöyrisjärvi invid norska gränsen, ca 50 km rätt
norrut från Hetta. Vid nämnda sjö uppehålla sig sommartid
några lappfamiljer, och resenären kan här studera lapparnas liv
i rätt miljö. Inga »museilappar»! Helst vandrar man dit upp
i sällskap med postföraren, ty stigen är ställvis eländig och
otydlig.

I det föregående har i korta drag redogjorts för några resor
och vandringar på en k två veckor i västra Lappland. Med för-
del kunna dessa kombineras med längre lapplandsturer, vartill
möjligheterna i västra Lappland äro praktiskt taget obegrän-
sade. En färdrutt som med lugnt samvete kan rekommende-
ras är en resa uppför Muonio älv och dess fortsättning Könkä-
mäeno till Kilpisjärvi och norska kusten.

Denna resa göres vanligen per båt till Kilpisjärvi och tar
från Palojoensuu by (på vägen mellan Muonio och Hetta) ca
4 dagar i anspråk. Sträckan är 170 km och priset per båt sti-
ger till ca 1200: — mk. Emellertid kan man även klara sig till
fots upp längs älvstranden, en vandring som försvåras av bris-
ten på stigar och av de många bifloder som måste överskridas
på ett eller annat sätt. Men en strapatsrik resa ger ju sist och
slutligen den största behållningen! Man går ömsom på svenska,
ömsom på finska sidan, och de på 1 k 2 mils avstånd belägna
gränsgårdarna underlätta provianteringen. 6 å 7 dagar får
man beräkna för vandringen, upp till Kilpisjärvi plus ytterligare
tvenne dagar ned till Skibotn vid norska kusten. Vid Kilpis-

Kilpisjärvi. Wolter Stenbäck foto.



Fors i Könkämäeno. Wolter Stenbäck foto.

järvi, pärlan i Enontekis och en av Nord-Skandinaviens största
och vackraste fjällsjöar, ligger Siilastupa skogvaktarboställe vid
foten av det 1024 m höga Saanafjället, vars kännspaka profil
redan långt i fjärran fängslar vandraren. Av sevärdheterna
kring Kilpisjärvi nämna vi treriksröset, där de nordiska län-
dernas gränslinjer mötas, och Malla naturpark, vars dolomit-
branter äro en samlingsplats för högfjällsflorans yppersta repre-
sentanter.

En vandring från Pallasjärvi till Hetta by och vidare upp
längs Könkämäeno till Kilpisjärvi och norska kusten ger en
överskådlig bild, man kunde säga ett landskapstvärsnitt, av
Nord-Skandinavien. Från fjällen i barrskogen har man vand-
rat norrut, passerat granens och tallens nordgränser, tills slut-
ligen endast en sparsam björkskog följer dälderna åt ända
till Kilpisjärvi. Här möter Kölens väldiga fjällrygg med topp
vid topp, platå vid platå och däremellan blåa fjällsjöar, små
jöklar och evig snö på nordsidorna. Och vandringen från
Siilastupa över Helligsskovens »fjellstue» ned till den stor-
slagna Lyngenfjord glömmer man aldrig. Alternativt kan man
även från Siilastupa via treriksröset och Signaldalen söka sig
ner till Kvesmenes by vid bottnen av Lyngenfjord, en typisk
nordnorsk fjord. Beträffande färdens fortsättning hänvisas till
norska turistbroschyrer.

En rätt dyr, men säkert givande resa är en älvfärd från
Hetta via Käkkälänjoki till Tana älv och Utsjoki. Utgifterna
återgäldas rikligen av den säregna tjusning en längre lapp-
landsresa genom obebodda vidder alltid äger. Särskilt Tana-
daien med dess branta stränder är en sevärdhet av stora mått.
Resan begynner i Hetta och går till en början ned för Ounas-

joki och därpå uppför den vindlande Käkkälänjoki och några
smärre vattendrag till Skietshamjoki, Inarijoki och dess fort-
sättning Tanaälv ned till Utsjoki. Från Utsjoki, Finlands
nordligaste kyrkby, kan man antingen fortsätta söderut till
Enare kyrkby eller norrut till norska kusten.
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Pallastunturi i vårvintertid. Wolter Stenbäck foto.

D. Vinterresor i fjällen.
I intim anslutning till friluftslivets raska uppsving under

senaste år har även fjällskidningen blivit aktuell i vårt land,
och därom är intet annat än gott att säga. Egendomligt nog
har det intill senaste tid sports uttalanden, som betvivlat den
finska lappmarkens möjligheter i detta hänseende, uttalanden
som vittna om en beklämmande okunnighet. Just de isolerade
fjällen och fjällkedjorna i Lappland äro kanske bättre än
många andra områden lämpliga för den härliga sport, som heter
fjällskidning. Ty utom goda kommunikationer finner man
här en omväxling i terrängen, som större sammanhängande
alpina gebit i regeln icke uppvisa.

Pallastunturi kan utan överdrift anses vara ett idealiskt
centrum för vintersport. Se blott på bilderna som ansluta sig
till denna text! På såväl Pallasjärvi turiststation som i Hetta
by föranstaltas numera skidkurser vårvintertid, men intet
hindrar att man helt privat startar ut till fjälls, ut till vårvin-
terns gnistrande sol över vita vidder.

De nyuppförda ödestugorna på fjällkedjan möjliggöra
skidfärder från Pallasjärvi till Hetta eller i motsatt riktning.
Att en dylik skidtur över fjällen är en upplevelse kunna
vi intyga!

En färd medren från HettatillEnare och Ivalo tager ca 4 dagar
i anspråk. Närmare upplysningar erhållas på Turistföreningen.

Pallastunturi från väster. Wolter Stenbäck foto.



Fjällvandrare!
Kom ihåg att Pallas —Ounas-
området är nationalpark, en
gåva av staten till våra natur-
vänner och friluftsmänniskor!
Må vi förvalta den gåvan väl!

Text: Ilmari Hustich
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