Abisko då och nu
1974 gjorde jag värnplikten och på vår skördepermis
åkte jag på vpl10-biljett till Abisko. Vägen slutade då i
närheten av Krokvik så det var tåg som gällde. Det var
veckan efter midsommar. Jag var full av förväntan och
hade med mig håv och kikare. Njulla var till stora delar
täckt av snö, på sina ställen över meterdjup. Mitt i en
snöstorm tog jag skydd under liftstationen. Fjällriporna
spelade från de bara klipporna alldeles bredvid liften.
Snön låg ända ner till björkskogskanten så jag åkte «kälke» ner på ryggen med gråkowan på magen.
De dagar jag var där slog jag följe med biologen
Jan Herrman från Lunds universitet. Han hade läst
alla kurser och var nu handledare för diverse projekt i
fjällvärden. Vi vandrade runt i området några dagar och
inventerade bl.a mollusker i små gölar. I en göl låg en
svarthakedopping, en raritet där och då. Jag hade förstås håv och kikare med hela tiden. Jag såg inte en enda
fjäril under hela tiden trots en del sol. Däremot blev
det några fågel-X bl.a nordsångare. Hans råd till mig
var «Plugga inte till biolog, det finns inga jobb. Behåll
naturen som hobby och bli något annat». Jag som var
menad att bli biolog och upptäcksresande, nu blev det
inte så.
2011 var jag tillbaka för första gången och jag åkte
på en bra väderprognos i början av juli. Det blev regn,
blåst och mulet med två solglimtar på hela veckan. Jag
tog min första fjällhöfjäril kl 23 under en av glimtarna,
de andra såg jag när det duggade. Trots det hackade jag
fram några djur bl.a skraphåvade jag fram en högnordisk blåvinge ovanför Björkliden i ovädret. Aldrig mer
Abisko tänkte jag.

Men 2014 var det dags igen med vapendragaren
Kenneth Andersson. Vi åkte på en fin prognos. Vilket
väder vi fick. Strålande sol och över 30 grader i Kiruna
i flera dagar. Vi hittade många kul arter och hade massflygningar av bl.a vitvingat hedfly, som myggsvärmar
framför fötterna. Vi fick nog ihop 20 timmars sömn
den veckan. Det var även gott om stickande och bitande. Jag fick nästan ett hysteriskt nervsammanbrott
på Krokviksmyren en dag. Hade jag varit i bättre form
(förmaksflimmer till och från) hade jag följt med i Kenneths tempo lite bättre.
Vi fick nu blodad tand och 2018 blev det dags igen.
Vi satt en natt i lampornas sken vid Linudden. Det var
bra flygning bl.a flera strecktecknat aftonfly. Kenneth
tar då fram telefonen och börjar googla vädret i Abisko.
Det ska bli fint en hel vecka säger han. Vi kollar med
alla prognosmakare utom Enok Sarri, de har samstämmiga uppgifter. Klappat och klart. Vi bokar t.o.r. med
SAS och beställer bil momentant. Alla prognosmakarna
hade fel. Det blev en «skitvecka». De flesta entomologer vi träffade eller hörde om gav upp och åkte hem i
förtid. Men inte vi. Nattetid behövs ingen sol. Så det
blev 5 X Jukkasjärvi och Krokvik.

Fjällutrustade.
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Fjällhöfjäril.

Svartgrå fjällmätare.

Varje morgon spanade vi åt alla väderstreck (prognoserna sa bara regn) och åkte sen åt det håll det såg
ljusast ut. En dag såg vi en strimma av hopp österut
mot finska gränsen. Vi hittade en smal blå reva i molntäcket sydost om Vittangi vid Kuoksu helt nära Torneälven på ostsidan. Här blev vi stora delar av dagen på
en fager blomsteräng full med tusentals bruna blåvingar
och 100.000 vitstreckad fältmätare men även några gulfläckig glanssmygare. Vi hade behövt solskyddsfaktor.
Väl tillbaka noterade vi att det troligtvis hade regnat
hela dagen i Kirunaområdet.
En enda dag lyste solen på Njulla, som var helt snöfri så när som på några små snölegor i nordbranten.
(Det var lika lite snö vid de två tidigare besöken i närtid, en enorm skillnad mot mitt första besök 1974.) När
vi var uppe och framme i rasbranten på västra sidan
av toppen gick solen i moln. Vi hann se en dvärgpärle-

morfjäril, tre fjällgräsfjärilar och några svartgrå fältmätare, alles. Den näst sista dagen sken solen på kratersjön
väster om Björkliden. Vi ilade, ja nästan joggade, dit i
den tilltagande vinden. Nästan framme mötte vi ett par
som varit dit och vänt, de hade inte sett ett liv. Vi hittade lite lä bakom en bergkant och lyckades håva varsitt
lapskt hedfly, zetterstedts hedfly var ganska vanliga och
Kenneth knep en högnordisk blåvinge i stormen. Mest
udda var en tistelfjäril som kämpade på mot nordväst
i hård motvind, häpnadsväckande, när det kändes som
man själv skulle blåsa bort. Vinden snodde min håv i
ett obevakat ögonblick, det blev långt att gå. Vi åkte
aldrig längre västerut. Dessa områden låg i konstant
mörker med regnskurar.
Ängsmyrarna ovanför helikopterstationen är trevliga, här hade vi en strimma sol en tidig natt. Där är en
prunkande flora med diverse orkidéer och fjällvallmo.

Fjällgräsfjäril

Brun blåvinge.
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Arktiskt jordfly, Xestia baltica.

Fjällskogsfly, Xestia gelida.

Här spelar dubbelbeckasin. Lapsk fältmätare var
mycket vanlig som på de flesta ställen detta år. Krokviksmyrarna och Jukkasjärvi var bäst. Vid Krokvik flög
sibiriskt lundfly bra men var svårfångade i blåsten. Där
hittade vi också några disas gräsfjäril, gulringad gräsfjäril, tallgräsfjäril, friggas pärlemorfjäril, frejas pärlemorfjäril, bohemans hedfly, alpigelkottspinnare mm. Här
var vi hela tiden kontrollerade av det lokala paret stenfalk, lavskrikorna var nyfikna och småspovarna drillade.
Vid Jukkasjärvi hade vi ett par nätter med bra flygning (vi var där 5 nätter, det var en schweizare också).
Han hade för kort håv och betet var utan riktigt tryck,
bara socker och vatten?? Rödeby Ronny och några
andra samlare var också där. Vi hittade några nordiskt
jordfly, östligt fjällfly, lappfjällfly. fjällskogsfly, högnordiskt fjällfly, arktiskt fjällfly och rödbrunt fjällfly
hade bra förekomster. Denna urskogsrest är alltför
liten. Kringliggande marker är hyggen med björkuppslag och tallplanteringar. Här trivs lavskrika och en natt
sjöng en tallbit. Lappmesen häckar i området och 2014

fanns två par av hökuggla. Det är spännande att stå
där med långhåven. Det gäller att vara på hugget när
nattflyn kommer i full fart över körvägen. Efter någon
kväll ser man på flykten vilken art som svirrar förbi. Vi
såg inte alls lika mycket fjärilar i år som 2014. Men det
totala artantalet dagfjärilar var bra, 30, men ganska individfattigt.
Naturen är kraftigt förändrad i fjällvärden men den
största förändringen är folk. 1974 var det knappt en
människa där. Jag såg ingen annan fågelskådare eller
entomolog. Nu är det tät trafik på vägen mot Narvik
och stora skaror vandrare kommer och åker varje dag.
Fågelskådare och fjärilsskådare som tar helikopter till
nordsidan av Torne träsk, vanligt folk men även entomologer stöter man på lite här och där. Vi åker tillbaka,
eller hur Kenneth?
Jan Sjöstedt
Bilder Kenneth Andersson

Njulla med Lapporten i bakgrunden.
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