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Innan ännu marken frusit inträffade natten 
mot den 1 november 1897 i Jokkmokks sock-

en en kraftig storm, som vräkte omkull omkring 
1 miljon sågtimmerträd. Den kallades för mil-
jonstormen och fick många konsekvenser, där 
vindfällsavverkningarna pågick några år in på 
1900-talet.

Denna storm blev en vändpunkt för dem som 
bodde i Pärlälvens dalgång. I denna artikel skall 
berättas om deras levnadsbetingelser före stor-
men och i nästa årsbok vad som hände sedan. 
Materialet är hämtat från den bok jag håller på 
att skriva med rubricerad titel. Förutom detta 
kommer dalens enastående vildmarkskaraktär 
att presenteras.

Pärlälvsdalens natur
Älvdalen börjar 1½ mil söder om Kvikkjokk och 
löper österut i 12 mil parallellt med Lilla Lule 
älvs dalgång och mynnar ut i dess sjö Purkijaur, 
1 mil väster om Jokkmokk. Till skillnad mot 
denna ligger Pärlälvsdalen 100 m högre och ko-
lonisationen började där först 100 år senare. 
Dalen är ett land med skogar, myrar, lågfjäll 
och sjöar mellan Jokkmokk och fjällen i väster. 
Från Purkijaur löper den egentliga älven med 
forsar och sel i 5 mil upp till forsnacken vid Lu-
vosluspen. Därefter vidtar den 3 mil långa sjön 
Karatj och sedan 1 mil strömmande vatten förbi 

Lillselet och upp till Peuraure. Över denna sjö är 
det 1½ mil och då är man nästan framme vid 
högfjällen i Sulitelma- och Sarekmassiven. Un-
der färden har man omgivits av lågfjäll på un-
der 1000-metersnivån, varav Farforita, med sin 
400 m tvära sydväxtbrant, är mest domineran-
de. 

De upptäckte dalen
Pärlälvsdalen har varit och är alltjämt ganska 
okänd. En orsak är att den helt saknade väg fram 
till 1920-talet och idag finns det bilväg endast de 
första fem-sex milen fram till sjön Karatj. Sedan 
är det väglöst och då är det sjöar och stigar som 
gäller.

Det som är mest känt om Pärlälven är dess 
tidigare pärlfiske och dagens fritidsfiske. Man 
kanske tror att det varit en mer eller mindre öde 
dalgång. Planerad bok vill dock lyfta fram dess 
tidigare renskötar- och nybyggarliv samt dess 
särpräglade natur.

Några kända personer, som tidigt upptäckte 
dalen var Carl Linnæus, Petrus Læstadius, Carl 
Fries, Sten Selander och Ernst Manker. 

Carl Linnæus kom på sin lappländska resa 
1732 till Tjåmotis vid sjön Skalka i Lilla Lule älv. 
Där fick han se den första skymten av de höga 
snötäckta fjällen och utbrast ”Med ett ord, jag såg 
fjällen”. På aftonen väntade ännu en upplevelse. 

Pärlälvdsdalen 
– dess liv och natur
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Man besteg berget Harrevarto på vattendelaren 
till Pärlälvsdalen. Här fick man se midnattsso-
len, vilket Linnæus höll som ett naturens mi-
rakel. ”Vilken främling skulle inte ha lust att se 
det?” Dessutom fick han vara med om pärlfiske 
i Pärlälven. 

Lars Levi och Petrus Læstadius var bröder, 
som båda blev präster och hade kopplingar till 
Peuraure i väständan av dalen. Denna gård var 
bland de första bosättningarna. En dotter blev 
gift med Lars Levi, vilken hon följde med till 
Karesuando, där han blev grundare laestadianis-
men. 

Petrus Læstadius verkade som präst och mis-
sionär i Pite lappmark. Han passerade Peuraure, 
när han färdades mellan Pitedalen och Kvikkjokk. 
Hans berättelser därifrån utgavs kring 1830 i två 
böcker kallade ”Journaler”. Särskilt värdefulla är 
hans beskrivningar av livet, då allt fler nybyggen 
började tillkomma i Pärlälvens dalgång. Präs-
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Reliefkarta från Jokkmokk till högfjällen i väster. Överst syns Stora Lule älv, i mitten Lille Lule 
älv upp till Kvikkjokk och nederst Pärlälven, där vägen från Jokkmokk slutar vid sjön Karatj. 
Söder om sjön ligger flera lågfjäll. Den prickade linjen är Norra polcirkeln.

terna i lappmarken besökte ofta och hade god 
kontakt med nybyggarna och samerna.
Carl Fries var en framstående naturvetare, för-
fattare och naturfotograf. Han kom 1921 till 
lapplandsfjällen och passerade i väglöst land ge-
nom Pärlälvsdalen på väg till Piteälvsdalen. I den 
höga tallskogen mellan Juongajaure och Laddo-
näs såg man för första gången fjällen. Om detta 
säger en tagen Carl Fries: 

”Det är en hägrande syn i vitt och blått. Glim-
mande över skogslandets mörker, hör den him-
len till mer än jorden. Det är natt när vi ro över 
Latonjaur, men lapparnas ljusa sommarnatt. I 
stilla flödande solsken glida vi över vattenspe-
geln. Västerut stiga fjällbergen i mjuka, violetta 
vågor och över högfjällen i ljusaste fjärrblått. 
Från många ställen i det lapska låglandet har 
jag sett fjällsynen i väster, men ingenstädes så-
dan som från Latonjaure”.
Redan året därefter lockade skogsvidderna 
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åter. Denna gång var det en vandring i skogslap-
parna land – Udtja tjavelk – för att lära känna 
deras natur och kultur. Byn Udtja är en av skogs-
samernas tio byar. Han återkom fler gånger till 
Pärlälvsdalen.

Sten Selander var den som först inventerade 
floran. Han doktorerade 1950 med en avhand-
ling om kärlväxtfloran i sydvästra Lule lappmark. 
I denna ingick området kring Peuraure och fjäl-
let Farforita, beläget alldeles norr om sjön Karatj. 
Att han var tagen av dess sydbrant går inte att ta 
miste på. I sin bok ”Lappland- några sommar-
strövtåg” från 1948, får fjällbranten vid Farforita 
ett särskilt kapitel.

Hans intryck när han på kvällen låg i sin sov-
säck och tittade upp på den opalskiftande him-
len och hörde tallarna nynna var att då tumla-
de bilderna från det otroliga berget genom hans 
sömndruckna hjärna – hökfibbla, förgätmigej 
och lodjuret, lodjuret. Nu fick året bli hur trist 

och jämngrått som helst. Nu hade det skänkt en 
fulländad, absolut lycklig dag.
Ernst Manker var vår store sameforskare och 

etnograf. Hans kanske mest betydande insats 
var huvudansvaret för Nordiska Museets inven-
tering av lapparnas äldre kulturlämningar. Han 
redovisade de funna kultplatserna 1957 och i 
samebyns Tuorpons område fanns 35 platser, 
varav 12 i Pärlälvsdalen.

En renskillning vid Parka sameviste skildrar 
Manker i boken ”Markens gudar” 1948. Här 
hade den södra delen av Tuorpons sameby sitt 
vår- och höstviste, där Pavvalsläkten var själva 
ryggraden och länken i rajderna. 

Vid 10-tiden blev det för mörkt att se renmär-
kena, så skiljningen upphörde och fick avslutas 
nästa dag. Det hade börjat regna och eldarna 
tändes. Ernst Manker kunde inte lägga sig utan 
kurade ihop vid en eld för att hålla värmen. 

Då började en av Pavvalsönerna med melodi-
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Fjället Farforitas sydbrant vid sjön Karatj. I förgrunden småskrakar som jagar fisk.



137

säker röst sjunga en Dan Andersson-visa:
”Det är mil till mil till lador och hus……och 

snarka och vända oss manligt och lugnt, medan 
elden falnar och dör”. 

Detta stämde väl i den situation Ernst Manker 
befann sig – inte i ödemarken utan i lappmar-
ken.

Tidiga kulturspår
Pärlälvsdalen förblev länge obebyggd. I Norden 
hade dock samer och andra sedan några tusen år 
funnits och levt av fångst, jakt och fiske.

I en uppsats 1977 vid Umeå universitet har 
Inga-Maria Mulk, idag vid Ájtte-Svenskt Fjäll- 
och Samemuseum i Jokkmokk, skrivit om sten-
åldersboplatser vid sjön Karatj. Människans 
existens i området var helt beroende av dess 
naturresurser. Tillgången av vilt, fisk, växter och 
bär var en avgörande förutsättning. Under vin-
tersäsongen var det jakt på ren, älg, björn och 
bäver. Fisket hade stor betydelse under sommar-
halvåret, men även ägginsamling, bärplockning 
och växter var andra näringskällor. 

Vid sjön Purkijaur låg många stenåldersbo-
sättningar. Ett större befolkningstryck medförde 
att människor sökte sig västerut upp längs Lilla 
Lule älvdal och även upp till Karatssjön. Boplat-
serna kan också ses som sommarbosättningar, 
då sjöar och älvar var mycket fiskrika. Den totala 
befolkningsmängden var dock liten.

Vid slutet av 1950-talet inventerade Riksantik-
varieämbetet fornlämningar i sydöstra delen av 
sjön Karatj. Man fann fem boplatser från yngre 
stenålder, tio kåtaplatser och tre andra anlägg-
ningar. 

En arkeologisk undersökning gjordes vid 
Luvosluspen intill tre båthus tillhöriga Anders 
Bergqvist i Luvos, Domänverket och Flottnings-
föreningen. Vid inventeringen fann man nära 
stranden bl.a. skrapor av bergarterna mörk och 
grå kvartsit. Dessutom frilades två eldhärdar. På 
platsen hade Domänverket omkring 1940 haft 
en såg som sågade slipers till Inlandsbanan samt 
tre kolmilor.

Skogslapparna
Det kan idag vara svårt att förstå att de omfat-
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tande skogsmarkerna nedanför fjällen tidigare 
var fulla av liv. Idag är de näst intill öde marker, 
som bara sporadiskt besöks av förbiflyttande 
fjällsamer, fiskare, jägare, bärplockare och fri-
luftsmänniskor. De första ”boende” i området 
var inte nybyggarna utan skogslapparna.

Samerna hade under fångstsamhällets tid inga 
egna renar, utan de bedrev jakt på bland annat 
vildren. När dessa höll på att ta slut övergick 
de till tamrenskötsel. Denna utvecklades på 
1600-talets senare del till att bli intensiv, där hela 
familjen var med renhjorden under hela året. 
Det uppkom då olika sätt att bedriva skötsel, och 
man indelade samerna i fjällappar och skogslap-
par. 

En god kunskap om dessa frågor har vi fått av 
Filip Hultblad genom hans doktorsavhandling i 
kulturgeografi 1968 med titeln ”Övergång från 
nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks 
socken”. Han visade hur den intensiva rensköt-
seln höll på att övergå till en extensiv skötsel un-
der påverkan av nordlappar, som flyttat in i de 
sydligare lappmarkerna. 

Under fångstsamhällets tid hade samefa-
miljerna indelade områden, som ändrades vid 
övergång till tamrenskötsel. Dessa ersattes på 
1600-talet mitt av s.k. lappskatteland, vilka be-
tecknade ett område, som upplåtits med nytt-
janderätt. 

I Pärlälvsdalen hade Hultblad i domböcker 
för åren 1640-1880 funnit 147 platser/ortsbelägg 
med 543 mansnamn, där endast 7 var inflyt-
tande icke-lappar. Det var således huvudsakligen 
en samisk närvaro i denna del av socknen, innan 
etableringen av nybyggen kom igång på allvar i 
mitten på 1800-talet. 

Bebyggelsens utveckling blev särskilt ödesdi-
ger för de skogslappar, som huvudsakligen hade 
sin utkomst av fiske. Vidare inskränktes vallren-
skötseln genom att deras myrar användes för 
slåtter, med risk för nedtrampning av renarna 
och höga skadestånd. Detta förstärktes genom 
avvittringen i slutet av 1800-talet, som fastlade 
vilken mark som varje nybygge skulle få bruka. 

Snart följde lapparna de första nybyggarnas 
exempel och började själva anlägga nybyggen. 
Denna bosättning satte fart vid 1700-talets slut. 
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Hundra år senare torde nästan alla skogslappar 
ha varit bofasta, de hade ofta själva blivit nybyg-
gare. Denna övergång var förberedd, genom att 
de i stor utsträckning skaffat sig nötboskap, vari-
genom renmjölken blev umbärlig. Det gick inte 
att förena renskötsel och jordbruk utan stora 
olägenheter. 

Nybyggen i Pärlälvdalen
Den tidiga bebyggelsen i Lilla Lule älvdal påver-
kade även förloppet i Pärlälvsdalen, i dess nedre 
del genom bebyggelsen vid sjön Purkijaur och 
pärlfisket i älven samt i den övre genom närhe-
ten till hyttan och kyrkan i Kvikkjokk. 

I Pärlälvsdalen dröjde det till slutet av 1700-ta-
let innan de första nybyggena kom. Kring 1790 
anlades tre fasta bosättningar i dalens båda än-
dar. Längst i väster byggdes gården Peuraure 
vid sjöns västända samt i öster Juongajaure vid 
Pärlälven och byn Nausta i skogs- och myrlandet 

söder därom. 
Under första hälften av 1800-talet tillkom ny-

byggen på tio platser och under den andra nio. 
Direkt efter sekelskiftet 1900 blev det ytterligare 
sju nybyggen och de sista var i Larsbo och Luov-
valuokta vid sjön Karatj. Och fler blev det inte. 

Totalt anlades således under drygt hundra år 
nybyggen på nära 30 platser i Pärlälvsdalen. An-
talet nybyggen var något fler, eftersom det ibland 
uppkom fler än ett nybygge på platsen, men van-
ligast var de ensamgårdar. 

Nybyggen uppkom i följande områden eller i 
dess närhet: 
Udtja tjavelk (6 platser). Söder om Pärlälven 
utbreder sig mot Pitedalen ett idag stort ödsligt 
platåområde med många sjöar och stora myrar. 
I dess centrum ligger skogslapparnas Udtja, där 
skogsrensskötsel alltjämt bedrivs mitt i dagens 
raketskjutfält. Det låg nära till för samerna att 
bosätta sig i sina gamla lappskatteområden.
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Skogssamebyn Udtja består alltjämt inom raketfältet. Här visar Nils-Henrik Teilus 2008 upp ett 
foto som Carl Fries tog 1921, när han passerade byn.
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Pärlälven (8 platser). Själva Pärlälven har i sin 
nedre del forssträckor och sel, d.v.s. lugnare vat-
ten mellan forsarna. Längs själva älven tillkom 
fyra nybyggen samt ytterligare fyra vid de intil-
liggande sjöarna Juongajaure, Norvijaure och 
Latunjaure. 
Sjön Karatj (12 platser).  I jämförelse med Pärl-
älvsdalens övriga delar blev dess mellersta del 
kring sjön Karatj koloniserad relativt sent. Med 
undantag för byarna Luvos och Karats samt går-
den Vuojat tillkom fast bebyggelse här först un-
der andra hälften av 1800-talet och i början på 
1900-talet. 

Karatssjön faller ut vid Luvosluspen i den östra 
ändan, där den egentliga Pärlälven tar vid. Sjön 
är 3 mil lång och kan beskrivas i två delar. Den 
första halvan går i nordvästlig riktning upp till 
i höjd med Harrok, och där ligger bebyggelsen 
i huvudsak på den södra sidan. Därefter böjer 
sjön av rakt västerut till Lillseleforsen, som myn-

nar ut i sjön och här ligger nybyggena på den 
norra sidan. 

Orsaken till lokaliseringen kan till en del vara 
att det ofta var skogslappar som var de första ny-
byggarna. I den östra delen höll de tidigare till 
med sina renar mot fjället Jarre och bakomlig-
gande lågfjäll söder om sjön Karatj. I den västra 
delen av sjön var man i landen kring lågfjällen 
Farforita och Harrevarto. 
Sjön Peuraure (3 platser). Vid sjön Peuraure 
anlades nybyggen tidigare än vid Karatssjön. Or-
saken var närheten till Kvikkjokk 15 km i norr, 
som koloniserades tidigt samt hade kyrka och 
järnhantering. Dessutom låg Peuraure i skär-
ningspunkten för kommunikationer med Arje-
plogssidan och renraider mot sommarfjällen i 
Padjelanta.

Luvos by och Berghems frälsetorp
Nedanstående exempel från Luvos och Berghem 
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Pärlälven består av forsar och mellanliggande lugnare sel. Idag är fritidsfisket betydande. 
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visar på två typer av kolonisation och hur nära 
släktbanden var i ett område utan vägar:

Luvos by ligger på norra sidan av Luvosselet, 
en kilometer efter Pärlälvens utlopp ur Karatj. År 
1810 lät skogslappen Anders Nilsson Skobb ut-
syna ett sökt nybygge vid östra ändan av Karatj. 
Ärendet hänsköts till KB (dagens Länsstyrelse), 
vars beslut inte är känt. År 1828 skedde en syn av 
skog och fiske till förmering av Skobbs nybygge 
för att få använda ängar vid Luvosselet, eftersom 
ängarna nära gården var svaga. Detta tyder på att 
ett bygge redan kommit till stånd.

I husförhörslängd för åren 1826-39 anges, att 
Luvos bebos och ägs av den från Gällivare inflyt-
tade lappen Lars Larsson Luvos eller Pannok. 
Omkring 1830 blev han också innehavare av 
lappskattelandet Ubba eller Skubbalandet. Från 
denna tid har Luvos varit oavbrutet bebott. Det 
skattlades 1847. 

Vid avvittringen 1890 tilldelades Luvos nära 

4000 ha, varav inägor 400 ha nklusive ströängar 
i myrlandet och 900 ha skogsmark. Resten be-
traktades som värdelösa impediment, eftersom 
skogen ännu inte hade något större värde p.g.a. 
obefintliga kommunikationer.

Vid laga skifte 1907 anges inrösningsjorden 
(inägor) till 250 ha, avrösningsjorden (skogs-
mark) 3400 ha och impedimenten 300 ha. Här 
framgår, att skogen fått ett annat värde efter 
1897 års ”miljonstorm”, genom att Pärlälven helt 
utbyggts till flottled. 

Genom stormen hade många skogsarbetare 
och skogskörare kommit till Jokkmokkstrakten 
söderifrån. Bland dem var bröderna Limper Jöns 
och Anders Bergqvist från Sysselbäck i Dalby 
församling i norra Värmland. De gifte sig i Luvos 
med hemmansägarens döttrar.

Anders Bergqvist bodde först i Luvos hos svär-
föräldrarna, sedan i grannbyn Pirtinjaur och 
därefter åter i Luvos. År 1906 flyttade han med 

Byn Luvos nära Pärlälvens utlopp ur sjön Karatj. I bakgrunden lågfjället Jarre.
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familj till Sandvik mellan Pärlälvens och Jarre-
bäckens utlopp i Karatj. Där hade han byggt flera 
hus. De använde utängarna för slåtter och odla-
de upp marken. Familjen bestod av sammanlagt 
av 10 barn. 

Virket till boningshuset kom från den s.k. 
”Herrgården” i Karats by, som uppförts för 
skogshuggare och körare under ”Karatstiden”, då 
den stormfällda skogen skulle tas tillvara. Flott-
ningen av hustimret till Berghem blev dramatisk. 
Det blåste upp till storm och Anders Bergqvist 
fick ta lä på sydändan av Stjärnbergsholmen. 
Han var genomblöt och gjorde upp en nying för 
att värma sig. Det bar sig inte bättre än att hans 
läderstövlar tog eld och han fick hoppa i sjön för 
att släcka lågorna. 

Sandvik uppläts vid efteravvittringen 1918 
med äganderätt såsom frälsetorp under nam-
net Berghem. Namnet kan komma från Anders 
Bergqvist, som var den förste nybyggaren där. 

Efter det att brodern Jöns dött på Öster-i-
gården i Luvos 1923 flyttade Anders Bergqvists 
familj dit och sålde Berghem till August Olsson 
från Karats by. Han var gift med Stina från Lillse-
let, vars föräldrar var samer, och de försörjde sig 
i Berghem på fiske, skogsarbete och kreatur, va-
rav de som mest hade tre kor och en tjur. Äldste 
sonen Ernst Olsson med Emma, även hon från 
Lillselet, tog senare över Berghem.  ❑




