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Tekst: Erlend Haarberg
Foto: Orsolya Haarberg og Erlend Haarberg

Sommer i  
PADJELANTA

Naturfotograf-ekteparet Erlend og Orsolya Haarberg tilbrakte seks uker 
i Padjelanta nasjonalpark i Nord-Sverige. Det ble møter med storslått 

fjell, en jagende jerv og ikke minst den samiske kulturen.

Solstreif en overskyet dag på grensen av Padjel-
anta og Sarek. Nikon D500, 80-400/4.5-5.6 på 
280mm, f/8, 1/25 sek, 200 ISO.
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-Du tror ikke hva jeg har opplevd, sier hun oppglødd og rød i kinnene 
da hun kommer tilbake til teltet ved midnatt. Ordene kommer fossende 
mens hun forteller om sitt unike møte på sin nattlige fotovandring for 
bare en time siden. På over én kilometers hold hadde hun fått øye på 
en reinsdyrflokk som kom løpende nedover fjellsiden i fullt firsprang 
med en jaktende jerv i hælene. Flokken med simler og små kalver pas-
serte henne så nær at hun instinktivt reiste seg opp for ikke å bli løpt 
ned. Sekunder etter kommer jerven i fotsporene på flokken, fullstendig 
oppslukt av jakten og blind for alt annet. I det siste kveldslyset med 
snøkledte fjell i bakgrunnen passerte den på bare 10 meters hold. 

sveriges stØrste nasjonalPark. Vi befinner oss i Padjelanta i 
Nord-Sverige, Sveriges største nasjonalpark i Laponia verdensarvom-
råde. Mellom Sareks høyreiste fjelltopper i øst og norske tinder mot 
vest ligger Padjelanta som et frodig og lett kupert fjellterreng. Den 
kalkrike grunnen gir gode beiteforhold for mange tusen tamrein og er 
kjent for sin artsrike flora. 
 Sommeren 2016 tilbrakte vi til sammen seks uker i telt på vandring 
inne i nasjonalparken. På denne årstiden flytter mange av reindrifts-
utøverne med sine familier opp til hyttene sine ved de tre store inn-
sjøene i parken. Her driver de med fiske både til eget bruk og til salg 
på turisthyttene langs Padjelantaleden. Det er ingen overdrivelse å si at 
fersk, røkt røye med glødbrød smakte himmelsk etter noen uker med 
havregrøt, sjokolade og frysetørket middagsporsjoner. 
 Den samiske kulturen har lange røtter i området. I mange tusen år 
har samene drevet med reindrift, jakt og fangst og har måttet kjempe 
mange tøffe kamper gjennom tidene. At de utenifra kan bli sett på som 
kranglete, har sin naturlige forklaring i at de må kjempe mot mange 
aktører, sier Rickard Länta i Jåhkågasska sameby. Det være seg vind-
kraft, vannkraft, gruvedrift og verneforskrifter som fratar dem urgamle 

rettigheter. En evig kamp mot storsamfunnets kapitalkrefter. En kamp 
som tar på kreftene, sier han lettere frustrert. 
 Samenes utrettelige feider for å hindre fragmentering av området var 
mye av årsaken til at Laponia fikk status som verdensarvområde i 1996. 
Området omfatter fire nasjonalparker og to større naturreservater som 
til sammen utgjør 9400 kvadratkilometer og følgelig er Europas største 
verneområde. I Muddus i øst finner vi et belte med barskog fra den si-
birske taiga, i Sjaunja naturreservat har vi Nordens største myrområder 
og i Sarek finner vi sju av Sveriges 13 høyeste fjelltopper. 

 Den store variasjonen i biotoper bidrar til et rikt fugle- og dyreliv. 
Personlig har jeg hatt gleden av å treffe både bjørn, jerv og gaupe i dette 
området som jeg vil karakterisere som villmark. For samene er dette im-
idlertid kulturlandskap og ikke villmark. Her finner du spor etter mange 
generasjoners drift, gamle fangstgroper, gamle boplasser og utallige 
offerplasser, spor som naturen i dag mer eller mindre har visket ut. 

kalvemerking. I begynnelsen av juli samles reinen inn for den årlige 
kalvemerkingen. Dette foregår i lyse og kjølige sommernetter. Ved 
hjelp av terrenggående motorsykler og helikopter blir reinen samlet 
inn i flokker på opptil et par tusen dyr. Dette er sommerens høydepunkt 
hvor medlemmene i samebyene samles. Både små og store deltar under 
merkingen. Inne i innhengningen blir reinkalvene fanget med fotsnarer 
som er plassert på en flere meter lang stang, en mer skånsom måte enn 
tidligere da lasso ble brukt. 
 For en utenforstående er det imponerende å se hvordan det er mulig 
å skille hvilke kalver som tilhører de ulike simlene i et kaos av løpende 
dyr. Hver simle har i tillegg sin eiers særegne kutt i øret. Så det krever 
dyp konsentrasjon for å fange rett kalv. En ting er å skille ut rett dyr, 
men kalven skal også fanges. Det går ikke alltid på første forsøk, noe 
som av og til resulterer i noen svenske gloser i ren frustrasjon. Utpå 
morgenkvisten, når sola begynner å varme, har de fleste kalvene fått 
sin eiers merke og er klar for å slippes ut. Da er det bare å få seg noen 
timers søvn før en ny flokk skal merkes neste natt. 
 Familien Utsi tilbringer mange sommerdager på hytta ved nasjonal-
parken, og denne var vi så heldige å få bruke som base under vår 
vandring i nasjonalparken. En morgen ble vi med ut for å trekke garn. 
John som har bodd hele livet her oppe, kjenner hver grunne og de 
beste fiskeplassene. Resultatet blir et tjuetalls smellfeite røyer på rundt 
halvkiloen. De neste dagene består menyen av stekt røye, kokt røye, 

gravet røye og røkt røye. Kortreist mat fra naturen selv. 
 I løpet av tiden vi tilbrakte ved hytta, lærte vi også den tradisjonelle 
kunsten med å lage glødbrød som stekes ved bålet. Tradisjonene med å 
utnytte naturressursene holdes fortsatt i hevd. I gamle dager var blad-
ene fra fjellengsyre en viktig kilde til c-vitaminer. Bladene ble kokt en 
halvtimes tid til de fikk en grønnaktig grøt. Tilsatt sukker og fløte kan 
vi bekrefte at det smaker fortreffelig. Etter bare noen timers plukking 
hadde vi flere liter med ferdiglaget dessert som vi kunne kose oss med 
under mørke vinterkvelder. 

Et sjeldent møte i midnattssolens land. En reinsdyrflokk i flukt fra en jaktende jerv like før midnatt.
Nikon D800E, 80-400/4.5-5.6 på 400mm, f/8, 1/160 sek, 800 ISO.

Lyden av løpende føtter og grynting bærer langt i den stille 
sommernatta. Nikon D800E, 70-200/2.8 på 200mm, 
f/7.1, 1/25 sek, 1600 ISO.

Både små og store er med på sommerens kalvmerking hvor kalvene
får eierens særegne øremerker. I dag brukes fotsnarer for å fange
kalvene. Nikon D500, 24-70/2.8, på 31mm, f/5.6, 1/10 sek, 1600 ISO. 

Ved hjelp av helikopter og terrenggående motorsykler blir reinen samlet inn for sommerens store “happening”, kalvemerkingen.
Nikon D800E, 70-200/2.8 på 155mm, f/7.1, 1/400 sek, 400 ISO.



NATUR&FOTO  57  56   NATUR&FOTO

Et par minutter etter at reinsdyrflokken har passert, kom-
mer jerven i de samme sporene på bare 10 meters hold i det 
siste kveldslyset, omkranset av snødekte fjell. Nikon D800E, 
80-400/4.5-5.6 på 80mm, f/8, 1/200 sek, 800 ISO.
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skjulte Perler. På vår vandring utenfor de mest opptråkkete stiene 
fant vi mange skjulte perler. Fra de høyeste fjelltopper som med det 
første øyekast kan virke som en gold og ugjestmild steinørken, opp-
daget vi en ny og spennende mikroverden. Skorpelav, en symbiose av 
sopp og alger, spredte sine farger og intrikate mønstre utover stein-
grunnen; detaljer som er lett å overse. Da vi stoppet opp og lot øynene 
vandre, ble det som en tidsreise tilbake i tid, med en følelse av å være 
fem år igjen med fornyet nysgjerrighet og fasinasjon over det nye og 
spennende. Var vi ekstra heldige, fikk vi øye på hodet av ei fjellrype 
som stakk opp fra steinura med et spørrende blikk. En fugl som glir i 
ett med dette værharde landskapet. 
 I motsetning til Sareks ville og harde fjell er Padjelantas topper blitt 
slitt ned av tidens tann, mer temmet og mykere i konturene enn sin 
nabo i øst. Den kalkrike bergrunnen gir gode vekstvilkår til en unik 
flora og gode beiter for utallige tamreinsflokker. Midt i dette grønne 
fant vi elver med blottlagte marmorårer med de utroligste mønstre og 
farger. Gule fjelltopper med serpentinstein med et mønster av en annen 
verden. Oppdagelsesferder i nye og ukjente områder over en lengre 
tidsperiode vil føre til at det alltid dukker opp noe nytt og spennende. 
Her ute er det aldri mulig å bli blasert, uansett hvor stor erfaring man 
sitter på. Å erkjenne dette overfor selv gir den rette ydmykheten til ens 
forhold ute i naturen. 
 Selv om dette området bærer preg over å være samenes kulturland-
skap, med reingjerder, renvakterstugor og utstrakt bruk av helikop-
tertransport, fant vi allikevel roen ved å tråkke litt utenfor allfarvei. 
Under de lyse nettene, når naturen holdt pusten, lå vannene blikkstille 
og gjenspeilte fjellenes skjønnhet bare brutt av røyas vak idet de var 
oppe og snappet et intetanende insekt på vannoverflaten. Et sted i det 

fjerne kunne lommens klagende rop høres, en lyd som hører hjemme 
i Laponias verden. Å snakke i slike stunder føltes som et brudd på en 
uskreven lov. Her er vi bare gjester, minner og opplevelser festet til 
minnebrikken er vel og bra, men det er de indre bildene som setter seg 
fast for ettertiden. Bilder som aldri går tapt så lenge en lever, er de  
som virkelig betyr noe.
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Pro forhandler. Brukt. 
Innbytte. Personlig service.

Toppskarv fotografert med Canon 1DX MKII+ 400 DO MK II. 
Eksponert for høylys  mot mørk bakgrunnn.

Foto: Kjetil Schjølberg

God og svett etter en lang og resultatløs fotodag kom vi tilbake til teltet og fikk øye på denne samarbeidsvillige fjellrypa like ved elva.
Nok et bevis på at det ikke alltid er nødvendig å gå over bekken for å hente vann. Nikon D800E, 24-70/2.8 på 60mm, f/11, 1/500 sek, 800 ISO.

Det lulesamiske navnet på Padjelanta er Badjelánnda som betyr det 
høye landet. Nasjonalparken ble opprettet i 1963 og er i dag en  
del av Laponia verdensarvområde. Nikon D500, 80-400/4.5-5.6, på 
116mm, f/16, 1/15 sek, 200 ISO.


