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l8~7 

30 jWli 
I Säkkokbäcken vid lilla vattenfallet vågig glimmerskiffer str. 
NO-SV' l,o'NV ung. starkt veckade qvartsränder 
bar. 68'+,0 +10,1+ kl. 2 e.Dl. ~ Q 
Säkkoks östra knabb 2 hornblendeskiffer strykning N 10°0-8 lOW 
12° NY Hornblendenalarne omkr. vinkelrät mot strykningen. F6r
klYttning ung. NO-SV tydlig SO-NY otydlig 

l juli Skapolitgång? str. ung. N ,+oc O; 30° so. 
N lt-Oo O: 

3 juli Blll vid Ruopsokbäoken go' qvartsit. str. N ;~ 0.; ;0° IV, 
oregelbundenheter bar 644 8 +~,7pO rO 
Förklyftniag N 2SO V;·N 35'V; N lt-, v. stupn. 8, 

n n efter lagren 
n " eller afsändring nära horisontel 

Förkl. bildar ej någon konstant Vinkel 
omkr.; meter ofvanför på vestra sidan bäcken samma bergart N ;0° Ö 
lt-SV mot NV. o 
Förklyftn. tydl. N;O V 

I 

Något högre upp på bäckens vestra sida (Bar. 641,9 +3,; klO; e.m. 
på nedvägen) hornblendeskiffer str. N;O e stupn. braat 70 o mera 
mot so. 
Förklyftn. efter stupn. o. ung. NY-SO. ingen öfverensstämmelse med 
dalens eller bäckens riktning. 
Strax härofvanför annan skiffer 
Lilla Buopsokgiacieren nästan helt eeh hållet dold af snö (bar. 
'2~,8 +2,2 kl. ·~5 e.m.) bar. vid förmodade ändan. 
Bergarten i Luobmebranten svart o. hvit randig horisontal lagring 
förmodligen hormblendeskiffer o. qvartsit routivarit , 
Den grå skiffern fortsätter fr. hornblendeskiffern nedåt till 
6lt-7,l +3,8 kl. 5,15 aler dan öfverglr i glimmerhaltigare skiffer 
och gen$m~ättes af ett lager hornblende granatskiffer(str. ung. 
N-S: 20 O 
Förkl. N 20° O; 7,c NY) Lagergångens tjocklek omkr. 3 meter. Derun
der samma grå qvartsitskiffer. 
Bar. '50,1 kl. 5,30 hornblendeskiffer omkr. 20 mete 
Derefter grå qvartsit, hillef11ntlik ibland Bar. 6;3,8 t. +~ 
kl. 6 e.m. hornblendeskiffer igen. Ett block med svafvalkis (trak-
ten rik på svafvelkisinsprängningar i bergarterna) 
miSjligen äfveao1i vin och kromglimmer. 

Vid bibäcken som kommer från S~An mellan stora Ruopsok oeh 
Tjäura glimmerskiffer str. NV .. SO: 3, NO Wlg. bar. 6,6,3 +lt,2 

I 6,35 e.m. strax invid stora veckningar. strykn. derför betydelsE 
l5s. 
En häll nära Ruop sokvara t j str. ung. Ö-V stupn. omkr 40° N; diverse 
hornblendeskiffer, qvartsit b1andadt 

4 juli 
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5' juli 
Kmabb på Säkkok fr. hVilken. fotografier togs glimmerskiffeo (med 
grana~) underst, derefter glimmerhaltig qvartsit? str. N 30 O ung. 
20~O NY böjningar. lörklyftn. ej så regelbunden att den under
sesktes. 
Tidfet.n af Tjäuraknabben hornblendeskiffer l. Denna tyckes fort
sätta ända upp på knabben med endast ett obetydligt afbrott af 
gliIDllerskiffer, som fi5rekommer .. strax under lena bbeas spet! på ett 
ställe med starka veckningar. Atven i knabbens spets lngar glimmer
skiffer. Sedan hornblende. På sluttningen af sjelfva Tjäura (bar. 
626 kl. ~ 6 e.m.) itven glimmerskiffer. Denna fortsatta till 620 
m.m. sedan hornblendeskiffer omkr. 10 m. Sedan glimmerskiffer igen 
mycket till bar. 61;. Derpå hornölendesk. Glimmerskiffer igen Pä 
toppen mest hornblendesk. 610,2 -1,0 kl. 7,10 e.m. 

7 juli. På isen. Borrhål . , 
( 236 m. tubens lutn. 10° l.f.0' 

'l 
27~ tubens lutn. 9° 

390 röse 

o " lutn.? l; ;' 
'. röse 

Märket på rottingen 7 e.m. 5fver isens yta vid nedre borrhålet. 

Nedanför den stora glacieren mellan Lulletjåkko Tjäura och 
Ruopsok bygdes tvenne rösen. På glacieren på snöfri yta gjordes 
tvinne borrhål I. l o. 2 båda omkr. 1,8 m. djupa. I båda infördes 
en rotting, i hYilkens nedre ända snitt gjordes (enl. Yitståeni8 
ritning) för att hindra den att åka upp. Den 1 borrhål l märktes 
7 cm afver isytan med en skåra kring hvilken ett fint snöre fast
bands. På den i borrhål 2 gjordes ett liknande märke aldeles vid 
i8ytan. 

§ juli 
Osjindan af Skaitetj. amfibolit med och utan granater bar. 6~7,8 
+8 ,0 kl. 2,;0 e.m. Vid 642,7 glimmerskiffer med svart oeh hvit 
glimmer, så hornblendesk1ffer med granater, sl ljus glimmerskiffer 
med stora skira granater, der efter igen hornblendeskiffer med gra
nater på 641,2 . 
förkl. NY-SO; 7,0 sv . . 
Strykn. tYCkes vara ung. N 30Q V: omkr. 20oNO. En andra förklyftn. 
omkr. vinkelrät mot den första 
På ,~O diabas, hornelendeskiffer utan granater 

n 639 glimmerskiffe& (öfverväc.ljus) med granater s~ryk. ung. 
NO-SV stup. åmkr. 20 mot NV. 638,1 kl. 4.200 e.m. +6,; hornblende
skiffer led granater. §trykn. omkr. NO-SV 30 NY. Förklyftn. omkr. 
NO-SV;9. SO samt N 6;W X nästan vertikal, en mindre tydl. f6rklyftnc 
stryk. O-V fall omkr. 60 mot norr. Vidare efter skiffrigheter 
På 637,2 ett två meters tjockt lager glimmerskiffer med granater 
mellan granåtamfibolit 
636,9 åter- granatglimmerskiffer (ljus glim.) omkr. 3 meter. 
Så granatamfibolit 636,; granat (ljus) glimmerskiffer omkr. 6 m. 
tjock 
Granatamfibolit l,; meta Granatglimmerskiffer 0,; meta Derefter 
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Granatamfibolit till '35,2 Granatglimmersklffer 1,5 mete Vid 634,S 
en grå bergart med endast sporadiskt graRat sirskildt etiketterad 
omkr. ~ meter tjock stupande NV. Vid 63~ åter granatförande glim
merskiffer och amfibo11t 
633,8 ej granatförande amfibolit Strax derofvan diabas med ofit
struktur 
På 632,6 ett lager af den grå bergarten 
(fr. 634,8) str. NO-SV fall. omkr. 65 m. SO 
branten sålunda m6jltlen en skål. Derefter diabas till 63l,l, hvars 
gramat (ljus) glimmerskiffer. str. omkr. ONO-VSV stupande brant 
mot N. 
Derefter gråviolett qvartsit? o-v brant N. 
Sedan diabas 
~~~o..;~g~oir. p. kl. ~ 7 diabas med utmärkt vertikal fö:,klyftn. i 

Under marschen till andra fotografi punkten fanns ett block magne
si t? med j er:qmalm. 

10 juli 
Vid Jälmavaggejokk (bar. 757,,, +7°,2 kl. 2 e.m. L amf1 boll t grgf
kQrnig o. finkornig mest med granat. styrkn. N 4~ O stupn. 60 
NY. Förklyftn. vertikal No;V. . 
Strax bredvid str. N-S gng. 
förklyft. vertikal N 70 v, N 6;0 O m. 7;0 stupn. mot s. 
Litet stycke ;0 mo?ofvantör utm. bäcken glimmerqvartsit str. o-v 
stup. brant 70-80 N. 
På 635,2 +;G kl. 3,45 e.m. stora klippor diabas äfven massformig 
på Kåtokkais-.ssluttning mot Jäknavagge. Här äfven kalksten myc~et 
starkt tillknYCklad, strykn. O. stupn. ej m6jliga att bestämma. 
Teodolitstat strax i närheten 
Vid märke X på kartan massformig diabas igen. Pl ställen emellan 
fans massor af grå qvartsit (t) (prof) förmodligen anstående. 

OfvanfBr diabas grå qvartsit (granulit?2 med små granater för
modlig.n anstående i så fall strykn. ung. O-V; 4; If 
Kaskasvaratj tyckes bestå nästan,helt o. h. af diabaAamf1belit, vOd 
foten på södra sidan grå skifferi(prof) strykn. N 35"" Ö stupn. 30 
~. ' 

Vid bar. 654,3 ett kort stycke under ofvans~ående grå mera lätt
klufven skiffer strykn. O-V stupn. omkr. 30 N. 
Vid 655,6 flackt mot norr stupande glimmerskiffer. 
Vid 657,7 amfibolit dels med dels utan granater. 
659,0 amfibolit (prof). 

11 juli 
Vid 6~,o +1,2 kl. 4,30 e.m. mellan Kaskasvaratj och Kåtokka1sse 
på sluttningen mot Jäknavagge amf1bolit nästan horisontalt liggande. 
Vid fet.~.633,O + kl. 7 e.m. massf. diabas med atmärkt afs6nd

ring N 35- V vertikal. 
Till fot.p. 2 mest diabas emellan likväl äfven skiffrar m. granat 
bl. annat. 
Ett block röd granat på 623,6 v-s sluttningen af Kå~kkaisse kl. 
M , e.m. 
Vid Bäcken som kommer fr. PelOorippe nära dess utflöde i Jäknavagge
jokk aDJtibGlit str. ung. N 60 O stupande NY olika vinkel Dlest 
flackt. 

12 juli 
Vid öständan af Lulletjåkko glimrig qvartsit grå randig str. N 300 ö 
stup. omkr. 40° V (prof) bar. ?~7,4 + 110 l. l L 

.I ,'"t k • 3,,,,", e.m. 3 met. 
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Strax ofvanför amfibolit med granat. Vid 75613 samma grå Skiffer, 
derpå 3 mete diabas a~ibolit med graDat så 1,6,0 grå skiffer med 
granater (,ref) str. O-V stupn. 3'-~O N, äfven utan granat 10 mete 
tjock 
Deroftan amfibolit igen kanske 8 mete så qvartsit och gli~erqvart
sit här synnerligen starkt veekad. Veckningsaxeln ungefär O-V. 

HBgre upp der vi ginge mest diabas-amfibolit. 
PI nedgåendet mot den stora glacieren utv. grönaktig inv. grå 

tät skiffer str. NO stupn. 60 NY bar. 639" +8" kl. 7 e.m. 
(prof) diabas intill 
derunder stora diabasamfibolit klippor äfven med den grå qvartsiten 
( = nyssnämnda skiffer) . 
Norra sidemoränen på stora Tjäurajekna innehöll såväl något runda
de stenar som skarpkanti,a. De stora ytmoränerna mera skarpkantiga. 
Dessa konvergera nedåt sasom genom stegning konstaterades. Ett 
väldigt block på omkr. 5Q kub. mete observerades. 
Vid öfre borrhålet visade s1g att 1sen derstädes kl. 9,20 e.m. se
dan 7 juli smält 18 cm. Rottingen satt fast. 
Vid nedre borrhålet satt märket 28 cm öfver isens yta. Rottingen 
satt sldales lös och kunde obehindradt föras upp och ned i bålet. 
Om den nu kunde föras ända ned till betten af det borrade hålet el
ler ej låter sig icke afgära med säkerhet. Afsmältningen alts! an
gingen 28 cm eller 21 cm sedan 7 juli. 

Den 13 juli 
Var vid nedre borrhålet märket 40 cm öfver isens yta kl. , e.M. 
Vid öfre borrhålet strax efter 27 cm. 
Uppe på Lulletjåkkos kam amfibolit med granat glimmerskiffer m. gra
nat och äfven andra skiffrar. Alldeles öfvervägande amtibolit. 
På s. sluttningen ej långt ~fver der vi ginge på isen .. grofkornig 
qvartsit strykn. N-S - N 30 V stup. teml. brant mot O. 
Vid fot.p. kl. 2 på natten diabas förklyftning N toO V och N ,0° O 
nära vertikala, vidare af skållning fallande 1,-20 mot NY. Ingen 
öfverensstlmmelse med tepografien. Under vandring härifrån till 
röset af 1896 visade sig diabas och hornblendeskiffer (äfven med 
granater) aldelss öfvervägande. Dock förekom äfven rätt mycket 
flvartsit. 
Bortom röset af 1896 mas.formig diabas förklyftad vertikalt ung. 
NO oeh NV. 
Ett godt stycke nedanför fotostat ~,30 f.m. skiffrar grå qvartsit 
med e. utan granat str. N 70 O nästan lodrät stående, veckad. 

15 juli 
I ipersta delen 1 Jiknavagee strax ofvan den .. lilla sjön vid 657,2 
+20 kl. 2,lJ amfibolit (prof) svag stupning O eller osa, underlag
ras af qvartsit 1,5 ~ p'erunder Ater amfibolit nu med granat. 
God förklyftning N 3'~ O o. N,O V. 
Nej! myCket oregelbunden. 
Vid ,ot.p. 616,3 glimmerskiffer, hornblendesk. str. N 30° O -
N 50 O stark stupning mot SO vid fot.p. 2. 
Vid fot.p. 3 nästan horisontel lagring. 

16 juli 
Vid fot. stat. 5 e.m. amfibolit, gulrostig glimmerskiffer med gra
nat hor1sontel lagring. 
Vid stat 2 6,15 e.m. nära horisontela skikt amfibolit bildande ver
tikala väggar med f5rklyftning paralIeI vagget. 
kl. 10.30 e.m. bes~ktes borrhålen på nedre borrhålets 
märke 65 em öfver isytan temp. för tillfället +7°,~ 
örre borrhålets märke var 50,5 cm öfver isytan. 
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17 juli. Gjorde trån nya tältplatsen vid Kåtokvaratj exkursion 
till kullarne nedant6r Kåtokkaisse och Pellorippe. Fann dervid 
bergarter som vi förut mellan Pårte och Kåtokkaisse ej påträffat: 
syenit, ögongneiss m.m. vidare en lätt vittrande diabas olik den 
som gifvit up,haf till amf1boliterna. 

18 juli 
Ofvanför tältplatsen Kåtokvaratj på O sluttningen af Kåtokkaisse en 
häll syenit 611,8 - 666,8 (först mörka sedan ljusare) på 666,8 
yngre diabas, lättvittrad. 
Vi ginge derifrån till upp till de strandlinjeliknande bildninga~ 
ne den största terrassen afväldes 0ch fotografier togQs. nen kan ej 
vara annat än en sidemorin. P somliga ställen sänka mellan morä
nen och sluttningen af fjället. Materialet mest rundade stenar äfven 
kantiga, ingen sand ungefär som på sidomcräner. 
På 638,; utm~d bäeken som rinnei strax v. om Kåtokvaratj Routivarit: 
strykn. N 35- ° stupn. omkr. 30 NY. starkt förklyftad. Några meter 
(10 kanske) mAktig derefter hornblendeskiffer med litet granatar 
strykn. och stupn. ungefär som ofvan. 
Vid 63lf.,2oengulbrun kalksten eller magnesit str. omkr. NO-SV 
stupn. 30 NV. ....k 
Derofvan mera massformig gropn.81J. (prof) vid 633,q. återigen den 
gulbruna kalkstenen? i upprättstående sta~kt böjda skollor. 
På 629,7 amfibolit med granat str. If lf" ° ung. stupn. ;0-60 liV. 
På 629,1 ljus glimmerskiffer med granat tunt lager. 
På toppen af knabben teod. o. fot. stat. grå glimrig ~vartsit vex
lande med amfibolit med och utan granat. 

20 j1111 
kl. 10,26 på 679,2 ofvanför tältpl. en starkt sträckt h0rnbleDde-

glimmerskiffer, sträckningen stupande omkr. 60° mot n0rr ~g. 
H6gre u~ på liknande me~ ljusare skiffer str. ung. If 15- V stup. 
omkr. 1:t-,.. VSv. 
Vid fot.p. 7& 12 f.m. _:lssllknamde bergart till 6,8,3. Derefter 
starkt pressad lj.s skiffer (prof) str. NO-SV ung; lf.~ NY. Derefter 
den gnels.lika (mö3l. syenit) så den skiffriga (6;6,1) här med nära 
horisontal lagring. 
Vid 6490diabas (amf1bolit) prof med en viss randning str. NV-SO 
ung. 35' NO. 
På 638,1 på sydöstra sidan af toppen ljusfläckig amfibolit. 
637" hvit qvartsit horisontel lagring ung. derefter amfibollt-dia
bas vexlande med hvit qxartsit vid fot.p. 28.m. diabas med utm. 
vertikal f5rklyft. N 65- V ung. parallel kammen. äfven i andrariktn. 

Några hundra meter ves ter derem på kammen nästan vertikalt stå
enda lager af qvartsit och grönsten str. ung. N-S, stupande brant· 

Strax före foten af höga toppen hornblendeak1ffer med granater, 
afskå.llande i vågiga skål ler lutande omkr. 30 mot sader. Sjelfva 
skiffrigheten tyckes luta mot N. . 
Derefter qvartsit o. grönstenar str. N 200 Ost. NNV omkr. 4;0 
oregelbundenheter. 

På 620 m.m. en egendomlig qvartsiS med svarta fläckar på afstånd 
at 10-20 cm från hvarandra str. N 30 O stup. NV 30-40. 
af hornblendeskifer i qvartsit härstädes. 
Qvartsitlager funnas på flere ställen under bestigningen af toppen 
som var ganska brant. Till största delen utgöres den dock af amf1-
bollt och massformig diabas. 
Vid den sista fet.p. äfven diabas 

kl. 7 e.m. 
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TältpI. hvllar på en tydlig terrass derofvantör är en annan äfven 
tydlig dylik lutande något ned mot elfven. 

21 juli 
Vid 5fvergången af den andra bäcken som kommer fran dalen bortom 
den i hvilken en glacier ligger fans grofkristallin1sk granat an
stående. ~ilgrimstadgranatn. . 

Vid Sarvesbäckan nedanföroStuollo hvit glänsande skiffer (prof). 
strykn. ung. N 30 O stup. 5 NNV. 

Vid bicken från Kaskavagge på 695,9 t. +17°,9 vågig glimmerskif
fer stryk. ung. N-S stup. omkr. 1;-20 v. 

På Stuollo omväxlande hornblendeskiffer och qvartsit äfven glim
merskiffer, nästan horisontel lagr.ng. Vid f0!op. 2 Vertikal af
slSndIing icke parallel dalen. Il 30 O oeh N 7, V. Dalens riktn. 
N 1;- V. 
Vid fot.p. 3 str. o-v brant stup. N Hornblendesk. o. qvartsit. 

22 juli (på natten) på stora Stuolle hornblendeskif!er och qvartsi
ter.på östra sidan öfvervägande grå qvarts1t. I Pellorippebäckea 
mycket skärningar. J6kelkornen i Pellorippeglacieren små omkr. 0,8 
cm i diamet. Ogiver tydliga. 

Vid fot. stat 2 e.m. str. N 6~ V stup. NO 30° hornblendeskiffrar 
dels med granat dels utan med hyita fläckar. 
Anlände till tältpI. efter 32 timmars frånvaro kl. 7 e.m. 

23 juli. 
Bergskammen,på hYilken fot.p. kl. 7,30 och 9,30 voro, utgöres huf
vudsakligen af grönsten. Nedanför ändan af glaeieren på östra si
dan qvartsit med grönstensbäddar. stupande svagt v. 
24 juli 

God terrass nedanför fot.p. 
God dito på 690,; 10 e.m. 

ga strimmor. 

l pi 66;,9 kl. 8,4~ e.m. +12°,4. 
+11' ,2. Deremellan en hel massa tydli-

26 juli. 
Qick upp för Snavvavagga fr. Rapadalen en bred terra s på 681,7 

+1' ,~ kl. 12,30 e.m. planets innerkant. 
I den lilla dalen en smal terras utmed bäcken höjande sig uppåt 
likS0m botten af en bredare elf. På 661,8 på Skuorkas sluttning 
mot NNV om denna dal gneiss. 

På 6,6,5 skiffrar med kalkstensmandlar.Dessa skiffrar pro! lig
ga mellan gneiss äro starkt veckade. ~å det obs. stället stå de 
nästan rätt upp samt stryk. ung. N 30 V. 

På 0;3,1 randig qvarts1t öfverlagrande gneissen strykande ung. 
N-S och stupande 0, vexlande gradtal. strax der0fvan hornblende
skiffer med (violett på ytan) kalksandsten? 

På 64762 anträffades qvartsgl1mmerskiffer upprättstående lager 
str. N 30 i, bö3da. Strax intill hornblendeskiffrar. 

På 6~;,0 rikligt kalksandsten prof mycket böjda och tillkrånglade 
lager i kontakt med hornblendeskiffrar. 
Derofvan mest hornblendeskiffrar o. diabas. Från fot.p. 2 se Pello
rippe ljusa ut ned till men mörka upptill. Detta är väl gränsen 
mellan gneiss och amfibolitområdet. 
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V1d fot.p. 2 ljus hornbl.sk. vertikalt stående. Förkl. o. för
skiffra parailai Rapadalen ung. Doek äfven mörka skiffrar och dia
bas på. berget. 

Från fot.p. vid Sv1rjajekna sågs att bergarterna 1 L11la Skuorkas 
voro mycket veckade och lagren på sina ställen stodo rätt upp och 
ned. 

:~~~elnS ända 672,2 +8°,0 kl. lf,lf.5' e.m. Gj.eder's~ta~bc;rrhåiet1 
670,0 +7,7 kl. ; e.m. isens lutning ung. 2; mot S 80 V, isen l 
ganska smutsig, l 78 cm djupt hål. -l 
anira.berrhålet 6~6,7 +6,7 kl. ;,1; isens lutning 12° ung. S 60-
70 V, 1,8; cm djupt. o 
tredJe borrhålet 6~3,2 +7,1 kl. 6,20 e.m. isens lutning omkr. , 
S lf;V V. Hålet 1,8; cm djupt. 
fjerde borrhå.let på nedre stenlinien vid andra instrumentstationen. 
Balets djup 1,78 cm isens lutning ej stor. 

Terrasserna vid Tjågnorisjokk och Mikajökeln böra afvlgas. ltven 
terrasser vid Rapaelfven nedanför inflödet af Tjågnorisjokk. 

29 juli. 
Snavvavagges vesbra sluttning gneisser uppe i vaggats vestra del 
stänglighet N 70 V prof. 

l aug. 
Föreskrifter rör Ländta. 

Den l i hvarje månad samt ärven den l; under maj, juni, juli, 
augusti och september månader unders6kes vid de af Hamberg vid Ra
paeliven i närheten af Saivva uppsatta pålarne huru hBgt vatten
ytan i elfven står under ändan af den utlagda stången och uppskrif
ves i öen härför lemnade boken. 

Vid samma tillfälle tagas tvinne prof af vattnet på detta ställe, 
det ena i en halfbutelj, det andra i en helbutelj, hvilka båda böra 
vara omsorgsfullt rengjorda. Buteljerna korkas vä1 och förses med 
etiketter, på hvilka datum och tid böra vara antecknade. 

Undersl:Sk:n1ngen af vattenståndet bör helst göras 0mkr. kl. 2-3 e.m.! 
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I händelse af förhinder att utföra observationen den lsta e11er 
15Si i månaden kan den göras en eller i högsta nödfall tvx-iagar 
fare eller efter denna datum. 

Det vore äfven önskvärdt att vid ovanligt stark flod eller ovan
ligt lågt vatten erhålla extra observationer och extra vattenprof. 

Under vintern om vattnet vid huggandet af det hål i hv1lket ob
servationen skall göra stiger upp på isen så uppmätes höjdskilnaden 
mellan stlngändan och 1sens undre yta eller om isens afra yta är 
jemn kan höjden af denna under stångändan samt isens tjocklek'upp
mätas och antecknas. Om isens äfre yta är jemn vore önskvlrdt att 
ytterligare tvänne hål h.gges 1 1sen vid tvärsekti0nen vid ,ålarn.e 
och undersökning gjordes om isens tjocklek derstides är olika. Des
sa håls afstånd från pålarna borde då också uppmätas. 

Öfverenskommels, 

Undertecknad Per Olof Ländta åtager sig att utföra dessa arbeten, 
sem omtalas i ofvanstående föreskrift och underteeknad Axel Ham
berg betalar sedan vattenflaskorna i beh6r1gt skick jemte anteek
ningarna om vattenståndet blifvit till Hamberg aflemnade för hvar
je observatiensdag fyra (4) kronor till undertecknad Ländta. 

Ofvanstående öfverenskommelse finnes Ifven inskrifven i en till 
LäBdta Bfverlemnad bok. 

Andra stranden 

Första stickan 
2 n 

~ " " 5' n 

6 

~ 
n 

" 
9 " 10 
If 

" 

Aktsi den 2 aug. 1897. 

o dist. 
15,82 71 
19,85 72 
21,7 
24,3 

73,; 
180 

kastad af 
Amma 

n 

" Per Olot 
n 
n 

Pavva Lasse 
n n 

Per Olof 
" n 
tf tf 

ff " 

tid 
37 
47 
4l+ 
2' 23,5 
28,; 
28,; 
28,; 
32,; 
30,0 
3',0 med ruska 
35,0 " 

2,87 cm 
2,10 cm 
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Vid pr6fningen 1 aug. vattenytan 208 cm under stångändan. 

hastigh. 
1/6 tr. södra stranden 0,55 
lA tf tf tf '7 

\'0,~5 1/1+ tf tf tf 

1/6 tre norra stranden 0,70 
1/5 
1/5' ~ 0,71; 1/; 
1/; 

O,6~ 1/3 tre södra sidan 
1/3 fr. norra sidan 0,6, 

under ytan lA " " 11 0,565 
" tf lA n " " 0,,8 

2 aug. . () 
Teppen af Spadnek gneiss str. ung. NY-SO stupn. brant (80 ) NO. 
Längre starkt sträckta mera horis~ntelt liggande lager. 
Rårtnek fot.p. gneiss 

3 aug. På s. sluttningen af Unna SkuCl>rkas kam 619m.m. kl. 1+ e.m. 
amfibolit och qvarts1t (prof) str. NO-SV stup. ~~ BY. 
Ett kort stycke nedanför st! lagren vertikalt strax derunder nästan 
horisontela sedan stryn. NV-SO. 

Ändan af Vasjajakaa ligger nu '1,90 m. N 13° V fr. ett af oss 
just nu bygdt röse. Bar. vid j5keländan 655,9 +5,5 kl. 5,30 e.m. 
Kornstorlek omkr. 2 em. 

4 aug. Vasjatjåkke o. Takar amfiboliter och. ~vartsiter hufvudsakl. 
Basen utgöres af gneisstermatiener. 

Block af röda bergarterna på 613 .0,0 kl. 6 e.m. 

5' aug. 
Fot.p. l på Unna Skuorkas amtibolit If 7~ O stupn mot N vexlande. 

På Skaitatstj. 616,1 m ? e.m. block (?) ar röd granit. På högre 
delarne af Unna Skuerkas, Vasjatjåkko, Skaitats diabas amfibolit, 
gvartsit liksom på ätriga höga berg, med och utan granat. 

10 aug. 
På 677,1 +7,1 kl. 1,30 e.m. ini Pastadalen nedanför östra Skaitats 
gammal dalbotten nu terrass Qtvanf6r Pasta jokk och Skaitatsjokk. 

Vid sammanflödet at bäckarne från båda Pastajekna amfibolithäll 
str. NV-SO stupn. otydlig (672,4 m.m.) (prof) , 

Högre HPP (66712) i dalen amfibolit med granater str. N 60° V 
stupn. 20 ung. ?? mot NO prof 

Ett litet stycke ofvanför str. N-S stupn. 20°-30° V vexlande, 
amflbollt med qvartsit böjda lager här och der. 

På 665,5 ett litet stycke öfver slsta Smfibolit m. gran8t och 
qvartsit \prot) samt gångqvarts str. N 70 V ung. stup. ~O NNO. 

Ante skickades till llikajekna att uppmäta afsmältningen vid borr
hålen. han återkom den följande dagen kl. 9 f.m. och lemnade der 
uppgifter att den töregående dagen kl. 8-9 e.m. 
vid nedersta borrhålet lsytan var 63 cm under märket 

tf andra If 11 tf 91~ tf n 11 

tf tredje tf 11 "61" tf " 

fl öfversta If " tf 46 tf tf tf 
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Vid nedersta 
Öfver andra 

" tredje 
" fjerde 

borrhålet intet vatten 
" "rann mycket fl 

fl "knapt något tf 

fl "" "" 

11 aUI. 
På Skaitats vid fot.p. str. NV-SO och O-V vexlande; amfiboliter 
qvartsit, gllmmerhaltig'oglimmerskirfrar. På runda Vassjatjåkke 
vid 61", kl. 8 e.m. +1" bleck af r6d granit. Under nedgången 
utmed åsen på östra sidan Skaitatsjekna mycket grå (vartsit af 
vanliga typen, amfibollt med mera på några ställen O-V strykn. 

13 aug. 
Under flyttning från Pastavagge till norra sidan Ruopsok fann vid 
östra sidan den andra lilla sjön hällar af gneiss! som vi icke sett 
sedan vi voro på södra sidan Vasja-Takar-kammen. gneiasen större 
och mindre brottstyoken af mörka bergarter dels rundaktig begräns
ning, dels kantig arlång etc. iblang massformiga stycken ibland 
skiffriga. str. ung. N-S (till N 20 O) upprättstående lager 1 det 
närmaste. De skiffriga bitarne ofta men ej alltid parallelt orien
terade med skiffrigheter. 
Senare tillägg 
Dessa knabbar äro strax under Ruopsokvaratj. 

Under flyttningen obs. talrika block och småstenar grå kalksten? 
hyolituszonen? 

14- aug. 
Gick pi Ruopsok 
I trakten af fet.p. l diabas med utmärkt ofitisk fältspat, den 
diabas varietet (prof) v~r ganska förherskande på stort område ikri~ 
Vid p. 2 något kalksten lpref) 

" 3 tät eruptiv i diabas. 
" ~ finkernig diabas. 

Hela berget diabas, amfibolit qvartsit och möjligen glimmerskiffrar ' 
- naturligtvis med undantag af Ruopsokvaratj. 

15 aug. 
Kuor3enjuonje str. o-v gneiss upprättstående lager. 
vid fot.p. l på Sjosje grönsten (prof). 

lE) aug. 
kl. 1.30 på kammen mellan isarne diabas lik den vii Pellcrippe 
Jokkotskaska sam.något qvartsit str. N 10° V i vertikala ränder. 
längre ned N 30 V. 
Vid fot.p. ~ e.m. dia~s som nästan hela berget består utar dess
utom qvartsit str. N 45- V vertikala lager. afsöndring utm paral
lel strykn. Från fot.p. 1 för dagen syntes emellertid ej lagren 
vertikala utan mera oregelbundna. synas nog på fotografierna. 

17 aug. 
Bestämde ändarne af Ruopsok och Epparjekna. Kornen i den först
nämnda rätt stora omkr. 3,5 cm. 
Hä& nedanför Epparåliki , qvartsit randig str. N ~Oo V stupn. 
80' sv. 
18 aug. 
Knabben för första fot.p. nästan uteslutande diabas (varierande, 
ett prof) o. amfiboliter. 
I den lilla vestligaste j5keln kornen små omkr. 0,75 em. I den 
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större jökeln st~rre korn der vi gingo ötver omkr. 2 cm. Möjligen 
sammanhänga dessa jöklar upptill genom is under moränen, som då 
skulle vara en mldtmorin, alldeles säkert är detta dock ej. Ogi
varna i den lilla jökeln mycket tydliga ötver nästan hela jökeln, 
i den större otydliga midtpå. 

20 aug. 
Borhålen pl Uikajekna 
Nedersta borrhålet isytan 121,4 cm under märket. bar. 66319 +8,3 
kl. 2,15 e.m. isen teml. torr ikring. Ingen bäck öfver hå et. 
Andra barrh. bar. 660,9 +8,7 kl. 2,20 e.m. Rottingen uppkrupen på 
isen. 
Tredje borrhålet. bar. 6~6,9 +7,5 kl. 2,30 e.m. något vatten rann 
öfver hålet men ej mycket. Märket 100,; cm i5fver isytan. 
Fjerde borrhålet bar. 650,4 +6,5 kl. 3 e.m. Märket 8~,3 cm öfver 
isytan. Intet vatten rann öfver borrhålet (Efter pröfningen borr
hålet igengrundadt 3 ~ cm ung.) 
N.b. andra borrhålet återfans sedan den 22 aug. ~,30 e.m. det var ! 

ännu 43 cm djupt. märket på rottingen om den stacks ned der var 1,391 
m. öfver isytan. Något vatten rann öfver. 

21 aug. 
Fotografering af isstruktur. 
Nedre stenraden på Mikajakeln. 
Mellan sten 19 o. 18. Isen temligen smutsig myeket strimmig. 
Vid sten 16 betydligt mindre strimmigt. 
Härifrån fot. uppåt oeh nedåt isen. 
Vid sten 15 ännu tydliga cgiver i isen llngdrikt. 

n n llf. " märkbara " "" " 
" "13 knap t " """ " 
ft "12 tydliga tf tf" tf 

i~}här och der strimmor 
n " 

" 
9 mycket goda ogiver igen] n.b. kan det vara gränslim1e 
8 likaså mellan två isströmmar. 
7 ej så god.a 
6 tf " " 
;l 4J ej goda 

~} goda ogiver 

Denna dag borrade Olsson upp hålen på Mikaisen till sitt gamla 
djup och rottingarne nedfördes. Ett försök att borra på ett ställe 
strax under Sarjektoppen misslyckades emedan isen var för torr. 

Gick sedan med Poggo på Mikatjåkko. Der amfiboliter, diabas, 
glimmerskiffrar. 

22 aug. 
På Kika j ekna. 
Mellan röse l och sten 2 utm. vertikala ogiver. 
Vid sten 2 sn5aflagring med nira horisontela snölager, förisade; 
derunder förmodl. bl~s med vertikala ogiver. 
Vid sten 3 blå is utan synnerligen tydl. ogiver. 

If " ij. inga tydl. ogiver 
tf n 5" " n 

6 svagt utbildade ogiver, vertikala 
7 knapt skönjbara ". 
8 icke fl " 

9 oregelbundna men tydliga ogiver vertikala 
10 gOda vertikala ogiver. 
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11 utmärkta vertikala ogiver rikt. N 33° O 
12 sämre in ~ 11 
13 ." n N~ 12 
14 inga tydl. ogiver l, " " tf 

16 " " " 17 "tf " 

18 in!a tY~l. ogi:e~ dock något gammal an6 på lsen 
19 .J 
20 " 21 " 
22 H 

23 " 
24 " 

" 
" 
" 
" 
" 

" n 
n 
tf 

" 

n 

blå isen synlig 
" " " snö på isen 
" " " 

Alla stenarna på denna is utom 6fre stenradens Ko 2, hafva blifvit 
försedda med nummer under dessa dagar. 
Vid l - 2 öfre stenraden hvirflar i lsen att döma ogivernas riktn. 

23 aug. 
Giek till Soltajekna bestämde dess ända gick derefter upp på fjäl
let vesterderom. Tog af ett block glimmerhaltig kontakt zon till 
en diabas. Hvad som varit i kontakt härmed ovisst då ingenting dar
af fans på bleeket. 
På fjället amfiboliter qvartsitet etc. (str. N 80 V ung.) I toppen 
mellan Suatas och Soltaisen vertikala lager med förmodligen ung
NY str. så vid t man kunde se nedifrån kammen. Vände för snöyra. 

26 aug. 
Vid Sarvesbäekens vattenfall (på väg från Alkajaure till Niåtsodale~ 
Längst upp hornble~deskiffer litet sedan glimmebs~ff.r l,~ m. 
Derefter kalksten atsk. meter ;-10 m. atr. N 30 Ö st. 40 NY se
dan många mete aafibolit med qvarts inneslutne böjda lager med huf
vudsakl. N-S-atr. och V-atupn. 

27 aug. 
På hlllar mallID"Kaska och Lulek Niåtsosjaure utm. glacierrepor 1 
N 30 V - S 30 O ung. i dalens riktning. St6tsida troligen mot 
SO?? Hornblendeskiffer o. glimmerskiffer. 
På qvällen gjordes en kort tur pä Tseggokålikis ostända. underst 
rout1varJ1lknande ~vartsit? derpå gnelss (prof). 

28 aug. 
På Tjat ja hornblendeskiffrar mHrka finkorniga, hv1tfläckiga etc., 
glimmerskiffrar, qvartsit, eklogiträtt mycket uppe på kammen. Der
städes vexlande stupning. strykningen är mest NO-SV uag. 
Strax under toppen på bar. 608 fans ett ett litet bloek röd granit 
från oatsidan. På sluttningen af berget mot Niåtsodalen silfvergl. 
glimmerskiffer med granater, derunder QVarts1ti routivaritllknande?? 
NB. på Tjatjakammens s.o. ända en verklig jöke i ferm af ett stycke 
kegelmantel. Motsvarande på Tseggok endast en snöfläck. 

29 aug. 
På Tseggok på toppen amfiboliter (granatrika) och andra toppbergar
ter. 

Vattenhöjdsmätningar, erhållna af 
1898 nov. 22m. 6, cm 

dee. l 2" 9~ 
1899 jan. l 3 " 2 

febr.l; 3" 8 
mars 2 3" le 

Per Olef Ländta 
april l 
maj 2 
juni l 
juli l 
juli 12 

13 

15' juli 1899. 
3 m. 
3 " 
2 tf 

l " 
l " 
l rr 

llf. l, 
1+6 " / 82 !~L.\rl 
;8 / I~?~ 

/ 
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23 juni 5,20 anträddes resan från Stockholm med snälltåget till 
Nerrland. 

Den 9 juli uppsattes meteorologiska stat. II vid ändan af Lullea
vaggejekna. I nederbördsmätaren ihälldes 3 liter paraffinolja. I 
termometerhusetoupphingdes term.omax I min. 2 samt min. ,. Den 
f~rra visade +9 ,5 den senare +9 • 

En magnet, en glasflaska på 100 c.c. en bleckflaska pi ; liter 
med omkr. l liter olja qvarlemnades. 

På qvällen vid återkomsten till tältet befans Myrberg hafva an
ländt. 

Den 10 juli besöktes stat. II åter dervid 
befans min. 5:s index visa +~,O 

min tf tf +4,5 
max 2 " tf +12,0 

Vid stat III insattes iotermometerburen min. term. 6eoch max. 
min 3 den förra visade +10 och den senare +10 resp. +9 • 3 liter 
olja häll.es i mätaren. En bleckflaska med en hal! till en liter 
olja, en liten glaSflaska, ett litet paket skrufvar, ; k. salt 
qvarlemnades. 

Vid stat II eller ej långt derifrån på och under en sten qvar
lemnades bambu 3 st. ; meters 6 st. ~ meters, 3 st. rotting ~ m., 
l burk gips, 20 st. glacierstens*ällningar en bunt tjäradt bindgarn, 
; k. salt. : 

Den 12 juli undersöktes djupet på tvänne 1in1er öfver Rapaätna nära 
vattenmätningssta~ionen. Lin1ernas afstånd från hvarandra ~O meter. 

Arst. fr. stat l -2,2 O +0,9 3 8" 11 1~ 21 29 ~8 65 76 90 
djup i cm -8~ -68 -31 O l, 35 40 60 1~5 200 232 250 2~0 

Afst. 102 112 120 128 135 1~3 1~9 153 Il 19 32 
djup 158 98 70 26 O -~2 -64 -68 11 7~ l5~ 

Afst. ,,70 86 96 106 110 117 12~ 130 135 
djup 205 250 273 207 lOB? 120 110 62 28 20 
Afst. fr. stat 2 3,5 7 18 34 56 73 79 89 99 110 
djup cm O 40 168 230 242 21J 18; 70 170 1;1 

118 12~ 127 10 28 51 75 92 109 l2~ 127 
15 O -61 58 215 260 20; ;2 140 O -71 

Den 14 juli. 
Stångändan 37,7 cm öfver den östra normalpålen 

N 45,5"" "vestra N 
oberäknadt öglan 
Vattenhöjdsmätningar 
Den 12 kl. 4 e.m. l m. 

13 M 11 f.m. l" 
14 kl. ~ e.m. l " 

6 e.m. l" 
1, M5 e.m. l" 

82 under stångändan 
;8 
;2 
'57 
55 
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Hastighet smät n iDg 
vestra 11n1en 40 meters afstånd melLan 1in1erna. 

~'l,.O m. "fr. st.at 2. 47 see. 
medeltal 50 m. per min 49186C .. 

0,833 tt sek. 
i ytan str6mm.ätaren 209 hvar"f på l minut 

L9'7 tf rt" " 
1 medeltal 52 m.p. 

min. 174 
0,864 sec. met. 192 

186 
i l meters djup ~62 

154 
rgS 
142 
136 141 

36 - 37 In.. "fr stat Z 

med. 1,,02 sek. In. 

ströIIlIlJ.ätare. 
ytan"Z51. hvar"f 
med. ,265 tt 

1,15 
sek.m •. 25? tf 

1 IU. 232 
247 
24l 

per minut. 
fl! fl 

en sticka 
» 

1.9,,5 fr.. stat 2 
fl tt 

39 sec. 
38 tt 

42 fJ 
42 p5tt (42 In. fi". 

stat .• 2} 

2 ID.. 147 
159 
175 

6,,9 - 71 In.. fr. stat 2. en sticka 48 sec, 
45 seco 
47 seco 

strömmätaren: 
ytan 240 hvarf per minut 

243 
249 

l m. 223 
221 
22'7 90 - 92 Dl. t'r. stat .. 2. 

2 IU. 175 
190 
1'1'1 

en sticka 104 seco 
125 seco 
102 
1.31 sea. 

strömmätaren 

o mete 

0.4 IU. 

112 - ll4 m. fr. stat 2. 

st r ömmä t.aren 
ytan 

en sticka 

106 hvar"f per minut 
112 
lin 

52 hvarf per minut 
56 
54 
44 
45 

'18 seco 
84 seco 
83. seco 

1 m. öl? 
85 
75 

1,1 60 
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Den ~3 juli färdades med Per Olof ooh två af mina karlar upp på 
Skerfe kunde dock på grund af den häftiga stormen ej ställa upp 
instrumenten der. Fortsatte till Aktse. Låg der öfver natten. 

Den 14 juli giok upp på Ske~fe från Aktse. Lungt. Gjorde på ef
termiddagen strömmätningar. Granitformation på Skerfe. 

Den 15 luli. Gick på Tjakkeli från Veständan. I ne<ire delen $: iff
rar af' olika slag möjligen silur. Derofvan granitformation. 

Den 16 juli. MYrberg som den Il juli qvarlemnats vid lägret norr 
om. Jårta och skulle nivellera hela Kåtokjokk hade ännu ej anländt. 
Den 13 hade jag skiekadt Pirkit Amma att höra efter honom. ooh 
hjelpa honom men hade ej hört något at' dem.. KUnde nu ej vänta läng
re. Kam. ö,fverens med Per Olof att taga reda på MYrberg • Flyttade 
på e.m.. till. Rapaselet. Besteg 1 förbifarten N"amm.atj (gneissforma
tian) ooh en knabb på Rittok. Från Ii:ammatj syntes nedanför i Rapa
dalen en hel serie tvärgaende åsar midt i den breda dalen; de gingo 
dock ej upp på sidorna utan vara belägna allesa.mm.an på ilå den lilla 
höjningen mellan :myren i narr och Rapaelf'ven i söder. Nagp t bö~de. 
m.ot vester. Ändmoräner. 

Den 17 juli Flyttning till Snavvavagge. 

Den 19 juli Flyttning till Mikajokk. 

Den 20 juli 
nedersta borrhålet djup 1 .. 306 m kl .. 5,15 e .. m. 

bar 672,,2. +9 0 luft ;;.80 

andra borrhålet djup 81 cm. kl. 5,30 e .m. 
9 bar 57l,Q5 +8,5 luft +9 

derbredvid ett. 2,,96 m.. djupt hål 

tredje borrhålet djup 1,24 m.. 
bar. 669,5 +ll luf't +70 ,.5 kl. 5 e.m. 

fjerde borrhå-let djup 2,95 m. 
bar 657~4 +40 luft +60 

Den 22 juli 
Syf'tnfngar m.o universllinstr. 

.12 
&,45 eom. 

öfre märket A B 
2Z~oQC'3 Q&oSO'3 

l 
2'72°52 ' ~ 

2l90 37'2 39°37'1 272°9'3 

Femte borrmlet djup 2.,95 ro. på nedre stenlinien 
bar 655,6 +3,,5 luft +4P ~5 kl. 8 e.m.. 

Fj erde borrhålet märket l4,5 cm ärver is ytan 
bar.672,9 +3,5 luft +5,5 kl.. 8,5 e.m. 

Tredje borrh. märket 18 cm. öfver isytan 

Andra 
9 

Första 

bar 6,75,0 +4 luft +5,5 kl. 8,lO e.mo 
märket 22 om öfver isyt.an 

676,4 +4. luft +5,5· kl. 8,20 e .m. 
märket 22,5 cm öfver isy't.an 

577,7 +4 lu~t +5,7 kl. 8,25 

19 
12 

2 
92°52 '6 
92 0 9'35 



23 juli 
Märken och borrhål vid 

ötTe märket 
nedre tf 

nedre stiekans topp 
andra tf rt 

ötre märket 

öfre märket 
nedre n 
nedre stickans 
andra tt 

tredje tt 

Ofre märket 

'Euben 

to-pp 
tt 

tf 
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Mikglacierändan 
.A 

2190:34'2 
2160 0'2 
202°44'2 
2130 3'5 
225°58'4 
2190 34'l. 
genomslagen 

A 
219°34'2 
2160 0'25 
202°45 '5 
2130 4'8 
225°59'7 
219°34'2 

kl.. 12 mid. 

R 
39°34'3 
3eo 0'5 
220 45 '45 
330 4'9 
45°59'9 
39°34'3 

l 2 
87°50'2 267050'1 
880 16'a; 2680 15'S 
93oz.z-'0 273°27'0 
900 0'3 2700' 0'3 
86037'5 266037'5 
8'1°50'1 26'7°50'1 

Vid M1kajekn.~ifSki uppsattes tvänne snömätni.tlgsställningar mellan 
ett i väggen at märke oeh Mlkatjåkko signal. 
Den norra stången (bambu) 5,50 m. lång försedd med ett segelgarns
märke 2 m. fr. stångens apets. 

bar. 532,1 +3,8 luft +3°,2 kl. a e.m. 

Den södra stången 4.,25 m. med segelgarnsmärke 2 m.. fr. stångä.Ildan. 
bar 6~2,6 +3,,5 luft +3°,2 kl. 1/2 8 a.m. 

24 juli 1:r • Dl. 
Sti6korna på Mikag1acierändan 

nedre märket 
örre tl 

nedre stickan 
andra rt 

tredje Jt 

nedre märket 

nedre märket 
öfra n 
nedre stickan 
andra It 

tredje tt 

nedre märket 
af'slu tade s 

A 
216° 0'2 
219°34'0 
202°43'4 
213° 2'6 
225°57' 4 
21eo Q'2 

tuben genoms1a~en 
216° O 2 
219°34'0 
202°44'4 
2130 3'8 
225°58 '5 
216° 0'1 

il J 45 :t .1IL. 

B 
36° 0'3 
39°34' 
2:2-Q 43' 4 
33°2'8 
45°57'6 

36° O'Ö 
39°34'4 
22°44'7 
33° 4'1 
45.°59 '0 
36° 0'5 

l 
271°43 '0 
272°1.0'1 
266°33 ' 
26.90 59 '3 
273°21'9 
271°43'0 

2-
91°43'0 
92°10 ' 
85°32'8 
89°59'2 
93021 '8 

88015'7 268016'5 
87050'2 267030'2 
93&27' 273026'9 
90° 0'6 270° 0"6 
8:(5037'S 2660 37'a 
88015'7 26S016'7 

En b,ambuställning under Sarjek 4,30 m. lång segelgarn 1,,86 1IL. 
från spetsen. 

Mln~t.armometern på Sarjektoppen visade -27°.8. 
Indexens längd 7°,2 
I den nya Signalen instacks minimumt6lrm. No 8. 

Den 25 juli , 
kl.. 6, -7 inriktades nya grönmålade stenar ID.ecljerntrådsatällnirlg 
på nedre linien på Mlkajeklla. minimwnterm. nedlades på stenlinien. 
kl .. 8 vid borrm1 5 märksts höjd ötvax isytan 16 cm. 

16 
Lars Nilsson gjorde ett a,96 om. djupt borrhål höigre upp mellan 
öifre och nedre linien. 
~tmumtermometern u~lades vid sten 10 af Lars Nilson. 



sti~korna vid isändan 

öfre märket 
nedre . It 
nedre stio:kan 
andra 
tredje 
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.A. 
219°34'1 
2160 0'2 
202°42'15 
2130 1'3 
225056 '2 

B 
3go34'O 
360 0'1 
22°42: ' 
330 1'1 
45°55'8 

l 
2720 9'5 
271042 '9 
2.66°32'3 
2. ago58'6 
2730,2]. '2 

2. 
920 9'5 
91°42'9 
86°32'3 
89058 '6 
93°21'3 

ötra märket 
nedre It 

nedre stickan 
andra " 
tredje " 
ö,tre m 

tuben genomslagen 
219°34 '0 
216 0 0'0 
202°43 '3 
2130 2'4 
225°57 '2 
21.9°33'9 

39°34'1 
36° 0'2 
22°43'5 
33 Q 2.'7 
4.5°5'1' 4 

87°41'3 267°49'4 
88015~5 268015'9 
93026'9 273026'8 
90° 015 2700 0'1 
86°37'3 266.°37'4: 

267°49'4 

kl. 8 8.m. 

Den 26 juli .. Mikajökel.ns ända bestämdes samt borrhålens lägen 
eta. etc ..... N"edre borrhålet märket 45,5 am ötver isytan. 

9 Andra It märket öf'ver isytan 45 em.. 
Tredj e It tf tf "28 tf 

12 Fjerde tf tf fl "37" 
F;;,rde hålet ungefär 140 nI.. af'vantör tredje enl. stegning. 
Vid tredje hålet någon sänkning iisytan. 

2.7 juli 
Terasser 
Bohne 

på norra sidan Ålkasbäcken. 
658,8 +6,5 luft +4,5 kl. 4. e.m.. 

u 669,0" " 
670,0» tt fl 

671,1 ~ " tt 

Det var haket som afwägd~ orvanför och nedanf'ör på 
andra sidan äfven terrasser. 

28 juli 
De den 29 juli 1896 på rIokkatskaska glac. 
mättes endast S at' Il åt,erfunnas liniens 

ut~agda atenarna in
nktning nord-syd missas 

bar. 553,0 +3°,0 kl. 1,30 e.m. 

En otydlig terrasS' på 

En tydlig dito 
fl tt " 

fY stor o. tydl. 
fl liten 
tt praktfull 
» liten 
en tem:melig 
n tf 

södra sidan J"okko,tskaskajakkots 
bar 566,,2 +3 luft +3,2 kl. 2. e.m. 
667,4 
6,68,3 temperaturer och tider 
670,1 häremellan 
670,8 
673,8 
577,2 
679,8 +3,5 luft +5°,0 kl. 2,.20 
683,7 

29:-1uli 
i 8ai tibäckens vid dess förgrening horisontal amfibolit bar (680,0 
+7 kl. 12 mid.) resa sig sedan så att de vid 678 ~.m.kr. stupn. 

omkr. 300 mot NO vid 676,8 mycket veckade och tilltrasslade, gra
nathal.tiga. 
En hel :mängd terrassliknande bi~dningar dock ej synnerl.lgen oregel
bundna. Kn mycket tydlig +672,8 +6,5 +6,5 ti. 12,35. 

Vid 671,6 1 bäcken åter horisontal BllLfibJlit. Derförut äfven 
stupning omkr. 30° mot sv. på somliga ställen starkt granathal.tig 
och glimmerhal tig. 



- 18 -

Långt in i Nl~tsovag~e:s>å omkr. 651,,6-662 oeh mera? +50 vid
sträckta terrasser pa bada sidor. 

Längre upp i dalbottnen på 655 omkr. mildare bergarter oC'h l.ju
sare gllnnn.erbaltiga mest flack stupning mot NO. De höga klipporna 
50-6,0 m. öf'ver dalbottnen tyckas vara syenit {prof' l. Derunder lju
sare bergarter af' ungefär s-arruna sammansättning trolige'n. 

Nåitivagges ändpunkt 646,8 +7 +3,5 ti. 3,15 e.m. pressad 
1.j us hvi t och grön skiffer str. NO-SV stupn. omkr. 200 SO. 

på Luo,t·ok Skaitats hela vägen horisont,elt. liggande grå gli.1nmer
skiffer med granater prof. Vid Skaitatsbäcken i björk~ogens början 
på 683,l glå f'lasri$lim:rn.&rskiffer atr. omkr. N-S st,upn. 20° O. 

3l Juli 
~1ck upp på Luotokskaitats utllled Fa:t.m.t hela vägen horisontal grå
skiffer. på f'ot.p. 1. grön o. hvit randig 'i.vartsit. atr. O-V stupn. 
20'° N. deröfvar grönsten. 
Grönsten i allmänhet ail.f'verst på knabbarne nedanför Palkat1sarne. 

l aug. Gick mot Skevvon men fick dåligt väder. lvfellan Ll$tavags.e
jaur ochoTjatjajauratj stora hällar amfibolitforma.tion at.r. N 10 V 
stup. 50 V. 

2 aug. rrarrasserna vid östsidan Palkatjbäek 

fot 
kant 
f,"ot 

68 m [~.~t 
Lkant 

80 m ffot 
"Lk an t 

l.00 m /kan ,t 
lfot 

70 mikant 
1.fot 

690,,0 +5,5 luft 
689,6 
687,0 
685,3 
685,7 +5 

&. fot 685,4 
684,4 +4,5 
684,8 
683,2 +4 
682,6 
680',3 
6?6,3 +3,5 
666,0 

Många dåliga häremell.an 

kl .. 4,15 e.m. tydlig 

mycket 

° +1 ,5 kl. 4,.55 

o tyd l. ig 
tf 

god 
f t 

liten 
god 

ft 

god 
n 

~itan 
utm. 

ft 

kant 671.,9 +3,0 +2,5 kl. 5,5 utm. 
omkr. 100 m. till foten på samma nivå häxöfver på denna sidan 
inga tydliga men på vestra sidan tyckes åtminstone en tydlig 
härarvanför huru högt kan e j $ägas. 

Utmärkta ändmoräner tyärs öfver liiåtsodalen på många ställen 
mellan Ruopsok och Luotokbackarne. 

3 aug. ipå den Kåbrekknabben stuor Kåbrek (fot.p. 1/2 2 e.m..) 
sam ligger vid branten af Niåtsodalen der blygrå skiffrar. Tal
rika block af' röda graniter prof litet hvarstädes såväl har s,om 
på högre Kåbrekknabben. 

på Manke val" at j amf'ibolit str. N 25 V stup. 45° SV. 
Längre ned str. N 5.00 V st.up. 60'° SV. 
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Vid östra stranden af Mankejaur grå skiff'er (prof) str. N 55° V 
stup. nära 90° med sma1.a tumEbreda konkordanta malmränder på 
na~ra ställen (prof). 
Fran noordändan Manke sj ön allt ned i Niåtsodalen samma flasriga 
blygrå skiffrar. Der upp str. om NV. stup •. SV. Vld fot.p. kl. 5 
e.m. dock amfioolit. 

4: aug. Gick t 11l. Niåtsobäckens fall afvanför l'alkatbäckens utlopp. 
Blygrå qvartslg flasrig skiffer anstående i stor mängd str. N 30 V 
stup. 300 NO., Prof. 

5 aug. Äfven på Luotok åtminstone dee södra halfva tyokes den bly
grå sk1ffern vara allenarådande. lVLidt em.ot Luota kbäekens förgre
ning UPP~1ll glaciererna atr. N 30° O stupn. l.5° SO. 

15 aug. 
Vid N1åtSDbäckens rall. nedanför sjöarne qvartsi t atr. NO atupn. 
20 0 NV. Sedan amfibolit. r dalbotten ooh på Skejak amribol.itserien 
med atr. NO oah stupn. NV. 

8 aug. 
Backar mellan Tjågnoria och Rissavare grå glimmerskiffer med qvarts
ränder atr. NO-SV stup. 6Qo NV strax derofvanför amfibolit med 
noga parallella hornblendestenglar i stupningens ri~tning. 
Rlasavare amfibobit, qvartsit, tvågLimxig glimmerskiffer str. omkr. 
NNO stupn. NV 20 omkr. str. omkr. vinkelrätt mot str .. äf'Ven grå
aktig glinunerskiffer ljusgrön amf1bollt m.m. strax nedanför Rissa
jokks utlopp ur sjCöb mycket ka1kst,ensblock. säkert anstående. 

9 aug .. Flyttning fr. Tjåg;noris - Alkavaggesjön. 
Vid bäcken som kommer f'ran Sarvestjåkko och rinner ned rätt m1dt 
emot Unna Rlssavare stora hällar af a.:mfi.bo11 t och qvartsi t som 
t yd16 gen var1t utsatta för stark skjutning. sträCkning utm N 45° if -
N 30 v. Strykning omkr. NO-SV. stupn. 20-30 NV. 
Fotografier 842 o. 843 af förskjutnillgs och glidn1ngsplan hvars lig
gande ramlat ned. Bar. 6'18 +3.5. 

10 aug. Terrass61'. Alkavagge vid vattenskilnaden vester derom den 
lägsta 683,9 +2 +2,1 kl. 4 e.m. utm. 

683,2 n tf ft utln.. 

vat:tenskilnaden 6.77,9 +1,,5 +1,3 kl. 5,15 e .m. 

11 aug. 
Terrasser på norra sidan 
syftade med Elfv1ng 
Selet &89,4 +5 

botten nedanför Akka - Kopirjokks ~all in-

Terrass 688,7 n 
kant 

Dito 
If 

tf 

tf (Ilirea 

68'1,7 
686,1 
685,0 
685,5) 

+2,0 
fl 

kl. 11,10 e.m. 
liten 

utm. 

utm. ) 
dålig 

Terrasser nedanför Akkajokk och Kopirjokk på norra s1dan SIluorva. 
680,4 +50 kl. 2 e.m. 
6'79,8 
6'78,,7 
677,8 

Härvid afvägdes terrassplanen,åtac11ligt mera än 

stor 
dåligare 
god 

dessa finnas dock. 
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Vid öfre vattenfallet nedanför Akka ocg KOBirbäckarnes samman~lö
de grå qvartsit str. N 600 V stupn. 50 -60 SV. (prof.} 
ITnder hemgången på branten mot starrängen (t.d. sjöbotten) 
ett u~. terrassplan 683,2 +7. +.7,0 kl. 1/2 4. e.m. 

tt tf tf 683 , 4. tf tt tf 

tt tf tf 683,6 
fl sämre 683,85 
tt utIn. 684.,0 

Vid :rallet 
samma qvartsit str. NNO 
Ett utm. terrassplan 
Sjöbottnens öfre yta 

12 aug. 
på Mikaglacieren. 

684-,2 
stupn. 
685,3 
686,.2 

15-200 NV. 

+7,5 +7,2 kl. 3,45 e .m. 

Vid tjarde borlhålet märkets höjd 58,5 cm öfver isytan. 12 
Våd femte di to ungefär på nedre st,enlin1en märkets höjd 14 
27 cm ö~ver isytao. 
Vid sjette borrhålet (djup 2,96 cm) mellan ötre och nedre sten
raden var märket örver isytan 4. eIll. Snöns tjocklek på stället 
14 cm. märket sålunda insänkt i snön. 
Bar. 654,2 +2,5 ± 0,0 kl. 4,40 e .m. 
Det snett stående bamburöret 

Vid den ss. dra bambu ställningen af de två den 23 juli uppsatta be
fans snöns yta 1,6 Dl. fran segelgarnsmärket sålunda 3,6 ID. fm.n 
stångändan. sålunda ~,19 ~nederbörd. 
Denna bambu t.ill.skarfvades nu med ett nytt bambuspö med 1.,80 mo så 
att hela längden från foten 6,05 Dl. 

Vid den norra bambun var snöns yta 2,20 m under segelgarnsmärkat 
sålunda 4,20 m under spöändan shöskiktets tjocklek sålunda 1,30 
m. 

Vid andra borrhålet märkets höjd ötver isytan 88 am. 9 
(Om detta borrhål lemnades sådan det var eller borrades om eller 
ett nytt 2,96 m. djupt gjordes kan jag ej säkert erinra mig nov. 
1899] Det borrades om. 

13 aug. 
En bambu ställning upps täldes på snöplat ån nedanfö r Syd to ppen 
bar. 545~2. +1,5 +0,5 kl. 2,45 e.m. stångens längd 5,40 ö:rver 
dagens snöyta ett segelgarnsrnärke 2,075 am från spöändan. 
De bambustänger som här auändes hade redan i juli uppfraktats 
och måst,e framgråfvas under ett 6.0 cm t,.jookt snötäcke. 

l5 aug. 
på vandring från 'fälemavadstället till- Aktsek. Mellan vestra och 
östra Vassja bäcken vester am. Spadnek midt emot Kåtokvaratj en 
li ten knabb tast anstående berg med qvargsit, ttrout ivarit tt , starkt 
veskado veck..llingsaxel omkr. NS eller N 1.5 V - S 150 O s.vag .stupn. 
lO' -15 mot NV. Pmf. 

Längre bort strax vest om Spadnek i en nu torr arm af RaIB-
ätna stora anstående hällar af gneiss (prof) sträckning omkr. NV
SO. 
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Hastigh~ten vid vattenmätningsstället 40 m. mellan linorna, 
~ul1kom1igt lugnt. 

7 t. 51 m 
7 t. 52 

56 
57 

38 s 
25 
14-
40 

54m54s 
55 10 
59 22 
60 47 

16 aug. 
Rapaätna vattenmätningsställe 
Vattenytan under stångändan 2,53 
Instr. höjd på stat 2. 134,5 cm. 

vestra linjen 
1 sticka 2 t 54 m 37 s 2 t 57 22 

2 56 22 2 59 41 

Strömmätare' 88 hvarf 
per 2 \ 106 fl 
minuter 73 fl 

93 fl 
,J 

Afst. fr. stat. 2 

O mete djup 

1 mete djup 
ff 

Afst. 

3 
2 m 

16 
45 s 

8 3 
3 7 

fr. stat. 
29 
27 

29,5 
30,5 
29,5 
30,5 

2 

vattenytan ' 
-3 m. -2 m +4 m 8 m 10',5 29,5 35 39 5 49 62 75 

Djup -190 -122 -70 -37 O ~~128,5 +157,5 +1$0 +179,5 +178 +137 
Afl. 45,5 113,5 165,5 198 235, 5~--~- ---~- ... _---. - vatten ~_., 

89 93,5 
O -63 . 

1 sticka 

per 2 
min 

sticka 

hvarl' per 
2 min. 

3 
3 

96 97 99 107 117 120 122 126 127 
-54 O +78 +87 O -40 -74 -98 -146 
181 240 313 322 235,5196 161 137 89 

'--
land 

t 29 m 
31 
123 
127 

90 
102 

95 

vatten 
ingen ström 
utloppsarm 

från Jovva
jaura.tj 

56 s 3 
58 3 

ytan 

1 met 

32 35? 
34 42 

1,20 m. botten 

land 

4 t 4m 39 s 6 m 48 s 
6 m 26 s 8 48 

138 i ytan 
134 11 " 
107 1 m. 
107 1 m. 

87 1,40 m botten 
84 1,40 

Afst. 

235172,5 
land 

fr. stat. 2 
33 
33,5 
35 
35 
11 

fl 

" 
37,5 
38 ,0 

39,5 
39,5 
" II 

tf 

11 
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I.r t 38 m 29 s I.r t !.rO m I.rl.r s 1.r9 
I.r 39 39 !.r 1.r2 7 1.r8,5 

3:::3::::3 t , taft lt9 
3:::3:::6 i ,tan " 113 l m If 

109 l m. " 
88 1,1.r15 m botten " 85 1,1.r5 tJ " 

fl 

127 ytan If 

121 ytan n 

5 t 21 m 33 s 5 24 17 59,5 
22 5I.r 5 25 43 60,5 

hvarf 79 i ytan 
per 87 i ytan 
2 min. 74 l m 

62 l ID 

56 l m 
44 1,36 botten 
47,5 1,36 

fr. stat 

5 t 58 m 32 s 6 t l m 42 s 75 m 
5 59 34 6 2 47 If 

73 ytan tf 

74 rr 11 

53 l m. botten 
36 l m fl 

51 l m tf 

36 l m " 

kl. 7 e.m. 2,495 m. vattenytan under stångändan. 

stångändan 36 cm öfver östra normalpålen 
" lf4,5 If vestra Il fl 

Per Olof uppgifver enl. minne vattenhöjden 
den l aug. l e.m. 2 ID 42 cm 
den 15 aug. 10 f.m. 2 m 53 s 

17 aug. 
Utmed Kåtokkorso breda stora terrasser. 
några afvägdes på östra sidan. 
en stor 683,7 +90,5 +9,0 kl. 3,25 e.m. 
mindre 683,3 

tf 682,7 
teml 681,5 

tf 680,3 
680,0 

åtskilliga 
672,3 +10 +9,0 kl. 4 e.m. 

just inga tydliga ofvanför 2 kanske dock detta beroende på 
terrängen emedan nu uppe pa platån mellan Vaikantjåkko och 
Kåtokkaisse. 

2 

Nedanför 683,7 i Rapadalen emellertid åtskilliga stora som 
ej besöktes. 
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Vid öfvergången af Vaikanjock (672,0 kl. 5 e.m.) hällar af 
Routivaritliknande bergart (prof) strykande omkr. NO-SV stup. 
Nvast 10-20°. 
Bar. 671,4 +10 kl. 5,20 tydl. terras. 

Många terrasser 
667,8 kl. 5,45 

18 aug. 
Met. Stat. I på Tjäura 
Skyddsskärmarna hade blåst ned och befans liggande på marken. 
Min term. 4 visade -13,0 
Max.Min. hade ej funktionerat. Mätaren innehöll 20,270 c.c. 
vatten och olja således 17,270 c.c. vatten. 
Vid Stat 3 (bar. 621,9) 22,4 lit. vatten + olja således 19,4 
lit. vatten. 
Min. term. -1,5 
Max. n +5,5 
Min. 

*9 aug. 
Ofversta bambuställningen i Kaskaniaski vid Lulleavaggejekna 
Spöets längd 5,60 m. Ett segslgarns märke 2,19 m från öfre 
spöändan. bar. 621,6 +6 +4,5 kl. 4,20 e.m. 
Mellersta bambuställning spöets längd 5,56 m. J 2,20 m. fr. 
öfre ändan fästes segelgarnsmärke. bar 626,0 +4,8 +4,8 
kl. 5,30 e.m. 
Den nedersta bambustäIIn. 5,30 m. lång, 2 m. från spetsen 
till segelgarnsmärke~. 
bar. 634,4 +3,0 +~,O kl. 7 e.m. 
Vid uppmätning af vattnet vid meteorologisk stat 2 vid jökel
ändan be fans 
olja + vatten = 13,750 
vatten sålungalO,750 
Min. 5 (-60 sic.) 
No$Max. +23 
2 lMin. -l° 

21 aug. 
4de borrhålet mellan sten 3 och 4 strax nedom linien, ej rot
ting utan snöre med videqvist i ändan. Vid isytan en segel
garns omlindning håle~s längd 2,96 m. 
bar. 643,7 +4,0 +~,O kl. 5 e.m. 
En stenlinie med jerntrådställningar på stenarne, stenarne må
lade med hvitt, utlades denna dag tvärs öfver Lulleavaggeglaci
eren. 

4. 
3dje borrhålet. 2,96 m. omkr. 800 m. fr. nederbör~ätare 
kl. 7 e.m. märket 6,5 cm öfver isytan. 
bar 653,2 +4 +5,5 
2dra borrh. 2,96 m. märket 7 cm öfver isytan bar 654,75 +~ 
+5,5. 
lsta borrhålet. 2,96 m märket 12,5 cm öfver isytan bar. 
656,4 +4 +5,7. 
Vid nederbördsmätaren 662,1 +5,0 +7,0 kl. 7,35 e.m. 



Svenonius 1898 

Öfverst. 

vestlig facies 

- 2l.t- -

Amfiboliter högfjällens 

,. Fylliter, Enkrinitkalk, Qvartsit 
,Körfskiffer, Glimmerskiffer 

rGranit o. granitderivat gneisser 
~glimmerskiffrar, hornblendeskiffrar 
:,i synh. upptill 
, (ing fossil bruna) 

halft vestlig zon ,Qvartsiter (gråa) fylliter 

Sitojaure 
St Luleelf 

Ultevis 

St. Sjöfallet 
Tjakkeli 

Tjakkeli 

Magnetit 
L owe r s Hole 

New Bed 
Mineville 

hornblendeskiffer, glimmerskiffer 
,,~ o 

_ Hyoli tus zonen med bIa kvarts o. alun-
skiffer, fyllit, grå dolomit orsten, 

På sina ställen grönstenszon mandel-
sten. Routivarit 

Sandstens zon i dess öfre del grön
"sten, som ibland brändt sandstenen 

hvit sandsten öfverst, 
röd underst Kalksandsten. 

,Porfyrer o. porfyrkonglomerat 

Lake Champlain 
New York Co 

N. 69 Amfibolit 
12 Diabas och amfibolit med tydl. ofitisk 

struktur 
32 Glimmerskiffer 

233 Qvartsit 
2 HVit, glänsande skiffer inel. routivarit 

Amfibolit med rikligt granater. 
Glimmerskiffer med rikligt granater. 

Gästgifvare E.J. Rinman 
Joekmoek 


