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De Kungsleden en het Kebnekaise-massief

Zevendaagse trektocht van Abisko naar Nikkaluokta

In de zomer van 2008 trokken we voor het eerst naar Noord-Scandinavië. De eerste tien dagen

bezochten we vrienden op de spectaculaire Noorse archipel Lofoten en aansluitend verkenden we de

Zweedse bergwereld van Abisko en Kebnekaise. Dit verslag is de weergave van een zevendaagse

trektocht van Abisko naar Nikkaluokta, waarbij we deels de Kungsleden volgden.

Verslag van kenneth, 14 januari 2011.

Woensdag 23 Juli

• Start: Lofoten
• Eindpunt: bivak nabij Abisko

Met een beklimming van de Skottinden en een gezellige avond onder vrienden namen we gisteren afscheid van de
Lofoten.

Na een korte nacht springen we om half zeven uit de veren. Een uurtje later worden we door Michiel en Sofie
enthousiast uitgezwaaid. Da’s nog eens een afscheid in stijl! We vatten post aan de bushalte van Gravdal en wachten
er op de bus naar Leknes. Maar na twintig minuten staan we daar nog steeds. We beginnen ons toch wat zorgen te
maken en vrezen voor onze aansluiting naar Narvik. Maar uiteindelijk valt alles in de juiste plooi. Wanneer de bus
eindelijk arriveert, stelt de vrouwelijke chauffeur ons meteen gerust door te melden dat de bus naar Narvik sowieso
wacht.

Even na achten nemen we in Leknes de bus naar Narvik. Op de Lofoten zelf is het nog behoorlijk goed weer, maar
zodra we het vasteland naderen, winnen de wolken steeds meer terrein. Rond drie uur in de namiddag bereiken we
Narvik, een vrij ongezellige industriestad die het zwaar te verduren kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog en vooral
bekend staat om zijn ijzerindustrie.

Aan het station van Narvik vernemen we dat de trein richting Abisko een uurtje vertraging heeft. Het voorziene
vertrekuur wordt hierdoor uitgesteld naar half vijf. Ik besluit nog even richting centrum te wandelen, wip nog snel
het toeristisch kantoor binnen en snuif de sfeer op. Terug aan het perron blijken we allerminst de enige trekkers.
Vooral de groep gemotiveerde Noorse zestigers valt op.

Het traject Narvik – Abisko, een slingerende route die de reiziger doorheen de woeste bergen van het grensland
voert, heet een van de pareltjes van Noord-Scandinavië te zijn. Jammer genoeg is het weer niet bijster goed en
gaan de bergen schuil achter de wolken. Maar in de trein zelf is het wel aangenaam toeven. We zitten als enige in
een coupé voor 6 en krijgen zowaar elk een gratis brikje water. Bizar, alsof er hier in Noorwegen nood is aan
voorverpakt water… Na een kwartiertje komt de conducteur binnen om ons twee tickets te verkopen.

De trein klimt vanuit Narvik gestaag bergop in de richting van de Zweedse grens. We passeren een aantal kleine
stationnetjes, waar de trein kort halt houdt. De Noorse groep ouderlingen heeft blijkbaar Katterat als startpunt voor
hun tocht uitgekozen. Wellicht gaan zij in zuidelijke richting de Narvikfjell verkennen. Wij blijven zitten en bereiken
na zowat een uurtje de Zweedse grens. Vanaf hier gaat het spoor opnieuw bergaf, wat gelukkig niet kan gezegd
worden van het weer. De mist van daarnet maakt nu zelfs plaats voor wat opklaringen.

Rond 18u springen we in Abisko Östra van de trein. We stoten meteen door naar de supermarkt en kopen er het
nodige voedsel voor onze tocht. Volgens de kaart is hier een camping, maar daar blijkt in de praktijk weinig van te
merken. Omdat ook het lawaai van de jeugdherberg ons wat afschrikt, besluiten we om vandaag nog op pad te gaan
en onze tent op een leuk plekje neer te poten. We volgen even de Kungsleden, die er vrij drassig bij ligt, maar
slaan vrij snel links een pad in dat ons naar een paar meertjes brengt. Om een onduidelijke reden blijkt het hier
echter niet zo veilig te zijn – het meer is afgezet met draad en er staan waarschuwingsborden – zodat we op onze
stappen terugkeren. We volgen de Kungsleden verder in zuidelijke richting totdat we na anderhalf uur een mooie
plek vinden, even ten noorden van de rivier Nissonjohka. Het is inmiddels half 9 en de vermoeidheid slaat toe.

Als avondmaal kiezen we voor een pastaschotel met kaassaus en champignons van het merk Toro. Om de muggen te
ontvluchten trekken we ons na de maaltijd terug in de tent. Rond half elf valt het doek over deze dag.

Donderdag 24 Juli

• Start: bivak in Abisko
• Eindpunt: plateau tussen Abiskojaure en Alesjaure

Onder een mooie hemel vertrekken we om kwart voor 11 op pad. Vrijwel meteen moeten we twee rivieren
oversteken. Het wordt meteen duidelijk dat de route vanuit Abisko Östra, die wij momenteel volgen, slechts een
zijroute is van de eigenlijke Kungsleden. Langs dit pad zijn de rivieren niet overbrugd. Gelukkig levert dit geen
moeilijkheden op. Bij de brug over de Ballinjohka komen we op de echte Kungsleden terecht. Het pad loopt nu

Beschrijving
Abisko ligt in het uiterste Noord-Westen van
Zweden, vrijwel op dezelfde noorderbreedte als
het Noorse Narvik.

Geschatte totale afstand
De lengte van de hele tocht bedroeg zo'n 130
km.

Kaarten
Latmäteriets Fjällkarta BD6 Abisko-Kebnekaise-
Narvik, schaal 1:100 000

GPS coordinaten vertrekpunt
68.40094943588421 (lat), 18.917770385742188
(lng)

Deelnemers
Kenneth Gijsel en Anneleen De Greve

Reisdatum 
van 23 juli tot 30 juli 2008

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.

NIEUWS KNOWHOW VERSLAGEN FORUM

Kaartgegevens ©2011 Google -

 

Wie bent u?

Aanmelden | Registreren

http://picasaweb.google.com/kennethgijsel/Zomer2008LofotenZweedsLapland#
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/verslagen/de_kungsleden_en_het_kebnekaise_massief/
http://www.hiking-info.net/member/214/
http://www.hiking-info.net/
http://www.hiking-info.net/knowhow/
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/forum/
http://www.hiking-info.net/forum/member/signin/
http://www.hiking-info.net/forum/member/register/


bijzonder vlot en is duidelijk gemarkeerd. Bovendien zijn de meest drassige passages voorzien van houten planken.
Het duurt niet lang voor we het meer Abeskojavri bereiken. Het pad wordt nu smaller en pittoresker en hier en
daar zien we aan de rand van het meer een Samenhutje staan.

Rond twee uur in de namiddag bereiken we aan de zuidelijke punt van het Abeskojavri de Abiskojaurestugorna.
Omdat de zon van de partij is, nestelen we ons op een zandstrandje aan de boorden van het meer, slechts een paar
honderd meter van de hut vandaan. Een ideale plek om in de zon wat te lezen. Na een half uur krijgen we het
gezelschap van twee Zweedse dames, die meteen hun kleren uittrekken en een frisse duik nemen. Zelf vind ik het
nog net iets te koud om hun voorbeeld te volgen. Terug bij de hut kopen we in de piepkleine winkel een anti-
allergiezalf om de gloeiend hete muggenbeten van Anneleen wat in te tomen.

Via een indrukwekkende hangbrug over een kolkende rivier gaan we verder zuidwaarts, eerst nog relatief vlak, maar
vervolgens de hoogte in. Via de vallei Garddenvarri komen we op een hoogte van zo’n 800 meter op een winderig
plateau terecht, waar we een mooi zicht krijgen op de bergen langs de Noors-Zweedse grens. Het landschap is hier
heel uitgestrekt met ronde bergen, een groot contrast met de puntige Lofoten.

Aan een klein meertje even verderop zetten we onze tent op. De wind drukt het warmtegevoel hier serieus de kop
in. We maken snel een ‘pasta di Napoli’ klaar en trekken ons vervolgens terug in de tent. Af en toe horen we op de
tent wat regendruppels vallen.

Vrijdag 25 Juli

• Start: plateau tussen Abiskojaure en Alesjaure
• Eindpunt: Alesjaure

Bij het opstaan is het nog steeds druilerig. Geen reden om in de tent te blijven, maar evenmin om ons op te jagen.
Eenmaal vertrokken houdt het op met regenen en verschijnen al snel de eerste zonnestralen.

We lopen pal in zuidelijke richting langs een resem meertjes, die allemaal met elkaar in verbinding staan. In het
oosten prijken afgeplatte besneeuwde bergtoppen en af en toe komen we een waterval tegen.

Het pad levert geen enkel probleem op. Er zijn nauwelijks hoogteverschillen en waar het ietwat drassig dreigt te
worden, liggen houten planken. Tot onze vreugde is de zon alweer oppermachtig, in die mate zelfs dat ik mij aan
een duik waag in het Alisjavri. We bevinden ons nu op een klein schiereiland in het midden van het meer en hebben
een mooi zicht op de Samennederzetting Alisjavri aan de overzijde. Merkwaardig genoeg hebben we hier – hoera!
hoera! – geen last van muggen.

Na deze deugddoende pauze wandelen we nog een uurtje door tot aan de Alesjaurestugorna. De ligging van deze
hut is werkelijk subliem, met een panorama dat zich zowel in noordelijke als zuidelijke richting kilometersver
uitstrekt. Vooral de meanderende rivierdelta van de Aliseatnu, met z’n vele groentinten, is indrukwekkend mooi. En
ook het huttencomplex zelf is best te pruimen, met een ruime zithoek in de hoofdhut en zelfs een sauna!

We besluiten onze tent hier ergens neer te poten en vinden voorbij de brug een geschikt plekje. We krijgen algauw
een aantal oudere heren in het vizier die na een saunasessie spiernaakt verkoeling zoeken in de ijskoude rivier aan
de overkant. Grappig om zien hoe die mannen zich nadien strompelend opnieuw naar boven hijsen.
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Na wat inkopen in de winkel maak ik een stoofpotje klaar van rode bonen en aangebrande vleesballen. We posteren
ons zoveel mogelijk in de wind om de muggen te slim af te zijn.

Een uurtje later stappen we voor 80 Zweedse kronen de kleine sauna binnen. Het volgende anderhalf uur is het één
en al genot. Wat een luxe om een vermoeid lijf op die manier te kunnen zalven!

Na de saunabeurt drinken we in de ‘living’ van de hut een warme thee, waarvoor we gewoon wat centjes in een
bakje moeten leggen (zalig, dat vertrouwen in de mensheid). We duiken opnieuw de stafkaart in en buigen onze
plannen resoluut om. In plaats van westwaarts richting Noorwegen te wandelen, besluiten we in Zweden te blijven.
Het nieuwe plan ziet er als volgt uit: morgen naar Vistas, vervolgens via de Nallostugan naar Sälka, daarna via Singi
richting het dalstation van de Kebnekaise, om ten slotte uit te komen in Nikkaluokta.

De weersvooruitzichten zien er alvast veelbelovend uit. We hebben er zin in en houden de vingers gekruist.

Zaterdag 26 Juli

• Begin: Alesjaure
• Eindpunt: Vistasstugan

Hoewel de zon ‘s nachts nauwelijks ondergaat, lukt het ons vrij aardig om te slapen. De vermoeidheid na een dag
stappen zal er wel voor iets tussen zitten.

Bij het opstaan ontwaren we een blauwe lucht met hier en daar wat grijze wolken. Omdat de grijsheid zich vooral in
het oosten concentreert, slaat de twijfel even toe. Aan de Noorse kant lijkt het weer immers een stuk beter.
Anneleen neemt echter resoluut het heft in handen en houdt vast aan onze plannen. We gaan vandaag dus naar de
Vistasstugan.

Rond kwart na tien stappen we in de richting van de Samennederzetting Alisjavri. Het dorpje telt vooral rode
houten huisjes, met hier en daar een typische Samentent. Op een blaffende hond na is er weinig animo te
bespeuren. Ter hoogte van het dorpje gaan we in oostelijke richting bergop tot een aantal bergmeren. Links van ons
rollen de rivieren letterlijk de berghelling af. Aan het tweede meertje krijgen we een machtig uitzicht over de
nauwe Vistasvallei. De combinatie van het groene dal en de steile besneeuwde bergen op de achtergrond kan tellen.

Voor we de vallei echt binnendringen, moeten we nog voorbij de indrukwekkende Moarhmmajohka. Gevoed door
een aantal gletsjers perst deze rivier zich in snelvaart doorheen het gesteente. Via een metalen hangbrug geraken
we gelukkig probleemloos aan de overzijde. Om een beter zicht te krijgen op de kracht van de rivier, klimmen we
nog even hogerop.

Het volgende uur lopen we gezapig door de groene vallei Vistasvaggi. We passeren een aantal lage berkenbosjes die
duidelijk de sporen dragen van elanden. De helft van de berkenbomen is immers kaalgevreten en hier en daar zien
we de typische paaseidrolletjes. Jammer genoeg blijft het bij deze sporen. Hopelijk krijgen we de komende dagen
nog een exemplaar in levende lijve te zien.

Het is nu werkelijk bijzonder aangenaam wandelen. We lopen hier helemaal alleen, de zon schijnt uitbundig, de
lucht is staalblauw en het uitzicht op de omliggende bergen is grandioos. Vooral het landschap rondom de 1935
meter hoge Passustjakka, met een resem gletsjers die de vallei induiken, is indrukwekkend.

Bij het naderen van de Vistasstugan duiken we een echt bos in. Het pad slingert zich nu een weg tussen de bomen
en we worden vergast op verschillende kleine vogeltjes zoals de barmsijs. Het duurt nog iets langer dan gedacht
vooraleer we uiteindelijk de hut Vistasstugan bereiken. Het is hier veel kleinschaliger dan de vorige dagen, met
slechts twee kleinere hutten en een piepklein winkeltje. Van de waard vernemen we dat het hier altijd bijzonder
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rustig is. De hut ligt nu eenmaal niet langs de Kungsleden, en slechts een minderheid verkent de zijdalen.

Even overwegen we om binnen in de hut te slapen, maar de prijs (360 Zweedse Kronen p.p.) doet ons toch opnieuw
naar de tent grijpen. Aan de overkant van de rivier, nauwelijks vijftig meter van de hut vandaan, vinden we een
mooi plekje. Om de muggen geen kans te geven, bereiden we ons avondmaal binnen in de hut. Anneleen gaat voor
een pasta met witte saus, ik kies de Mexicaanse schotel.

Na het avondmaal trek ik er nog even alleen op uit naar een verderop gelegen topje. Met de verrekijker in de hand
speur ik voortdurend de vallei af op zoek naar elanden. Maar helaas, geen enkel paard met lange benen te
bespeuren.

Terug bij de tent is Anneleen druk bezig haar blaren te verzorgen, ze heeft er welgeteld tien! Net voor we onze
slaapzak induiken, stel ik vast dat de dagen toch al serieus aan het korten zijn, het begint zowaar al bijna te
schemeren.

Zondag 27 Juli

• Begin: Vistasstugan
• Eindpunt: Sälkastugorna

De weersverbetering van de voorbije dagen zet zich duidelijk door. We staan op onder een stralende zon en gooien
om half tien de rugzakken op de schouders. We verlaten de Vistasvallei in westelijke richting. Een geleidelijke klim
brengt ons in een uurtje in de vallei Stuor Reaiddavaggi. Het is hier werkelijk prachtig, links en rechts van ons
duiken gletsjers op en in het midden van de vallei pronkt de puntige spits van de karakteristieke berg Nallu.

Naarmate we verder stappen, wordt de vallei nauwer. Links van ons doemt een prachtige hanggletsjer op, één van
de voedingsaders van het langgerekte meertje dat de vallei vorm geeft.

Om half één bereiken we de magistraal gelegen Nallostugan. We zitten nu in het hart van het Kebnekaise-massief
en worden omringd door immense sneeuwvelden en rijzige bergen. Een mooiere locatie is nauwelijks denkbaar.
Omdat we toch alle tijd van de wereld hebben, laten we ons verleiden tot een heerlijke rustpauze aan de boorden
van de rivier. We zijn hier trouwens niet alleen, vlakbij de hut liggen twee vrouwen eveneens te genieten van het
zonnetje.

Na een uurt gaan we opnieuw op pad. We zwenken nu naar het zuiden en zetten koers naar de bergpas die ons in
een volgende vallei zal brengen. We zijn nog maar net op pad of we zien voor ons een huppelend rendier opduiken.
Wanneer het ons in het vizier krijgt, maakt het onmiddellijk rechtsomkeer. Even later zien we rechts van ons op
opnieuw een rendier, ditmaal op een klein sneeuwveld. Ik probeer zo dicht mogelijk in de buurt te komen en neem
een aantal foto’s.

Langs een aantal sneeuwvelden bereiken we vlot de bergpas. We kijken nu neer op het meer Reaiddajavri en zien
kilometersver voor ons uit. Omdat het met dit prachtige weer toch wel zonde zou zijn om kansen onbenut te laten,
besluit ik een van de zijdalen nader te verkennen, het oostelijk gelegen Unna Reaiddavaggi. Na een half uur stappen
langs schrale steenvelden krijgt Anneleen het op de heupen. Ik moet toegeven dat ik dacht dat we sneller bij het
beloofde uitzicht zouden zijn. Mede door de vele blaren op haar geteisterde voeten besluit Anneleen een pauze in te
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lassen. Ik ga nog wat dieper de vallei in en krijg op een hoge morene eindelijk zicht op de gletsjermeren. In de
verte pronkt de noodhut Unna Raitasstugan.

Ik maak wat kiekjes van het schouwspel en maak rechtsomkeer. Terug in de hoofdvallei merken we aan de overzijde
van het meer een zestal wandelaars. We laten hun spoor links liggen en opteren voor het pad langs de oostelijke
oever van het meer. De volgende twee uren stappen we aan een stevig tempo door, totdat de vallei weidser wordt
en we opnieuw uitzicht krijgen op de brede Tjäktavagge-vallei. We zien nu het huttencomplex Sälkastugorna voor
ons uit liggen en dalen rustig af. Aan de horizon doemt de stoere witte top van de 1865 meter hoge Sälka op.

Vermoeid bereiken we rond half acht de Sälkastugorna. In de hut vernemen we dat we meteen de sauna in kunnen.
Dat moeten ze ons geen twee keer zeggen. Nog voor we onze tent hebben neergepoot, zitten we al in ons blootje.
De twee vrouwen die we vanmiddag aan de Nallohut tegenkwamen, volgen ons voorbeeld. Het ijskoude bad in de
rivier doet opnieuw enorm veel deugd.

Na deze weldaad maak ik bij de tent een pastaschotel met roomnoedels klaar, die we op smaak brengen met
paprika, spinazie en kip. Een lekkere afsluiter van een bijzonder mooie dag.

Maandag 28 Juli

• Begin: Sälkastugorna
• Eindpunt: bivak in de vallei Sinnivaggi

We worden verwend en krijgen opnieuw een prachtige ochtend met een griet van een zon. Wat een luxe om zo op
pad te kunnen gaan. We zijn er vrij vroeg bij vandaag en steken om kwart na 9 van wal. Langs een aantal brugjes
gaat het zuidwaarts in de richting van de hut Singi, een op papier zeer eenvoudig traject. De vele wandelaars
verraden dat we opnieuw de Kungsleden volgen.

Dat deze route voor elke wandelaar perfect doenbaar is, is een open deur intrappen. Er zijn nauwelijks
hoogteverschillen en vrijwel elke rivier is overbrugd, wat niet wegneemt dat het bijzonder aangenaam wandelen is.
De brede vallei kent een mooie meanderende rivier en de uitzichten op de omliggende bergen zijn zeker de moeite.

Vrij snel ontwaren we in het oosten de top van de Kebnekaise, met z’n 2111 meter de hoogste berg van Zweden, en
bij uitbreiding van heel Noord-Scandinavië. De sneeuwwitte top baadt prachtig in de zon en nodigt uit om erheen te
trekken. Het duurt dan ook niet lang voor ik de ambities aanschroef. In plaats van de ietwat saaie route tot Singi te
volgen en vervolgens oostwaarts richting het dalstation van de Kebnekaise te trekken, lijkt het me bijzonder leuk om
de Kebnekaise vanuit het westen aan te vallen. Het Sinnivaggi-dal leent zich hier uistekend toe. Uiteindelijk gaan
we resoluut voor deze route, al koste het me even wat moeite om Anneleen te overtuigen – de blaren op haar
voeten spelen haar echt wel serieus parten.

Zo gezegd, zo gedaan. Ter hoogte van Sinnijohka verlaten we de Kungsleden en volgen we oostwaarts de loop van
het riviertje Sinnijojka. We overbruggen een hoogteverschil van zo’n 200 meter en komen vervolgens in een idyllisch
dal terecht, het Sinnivaggi, dat bezaaid is met een aantal meertjes. We ontwaren in de verte een drietal tentjes,
wellicht van trekkers die van hieruit de Kebnekaise beklimmen.

In plaats van de vallei verder te volgen, slaan we in noordwestelijke richting af, onder de berg Guobircohkka door.
We bevinden ons nu op een hoogte van 1000 meter en moeten dus nog 1100 meter hogerop. Het eerste uur gaat het
gestaag bergop langs een schraal begroeide vallei met behoorlijk wat sneeuwvelden, tot we op het zadel
terechtkomen ten noorden van de berg Verranvarri. Nog 600 hoogtemeters scheiden ons van de top. Op het zadel
komen we op de normaalroute terecht, en het is eraan te zien, want het is hier heel wat drukker. Vrijwel iedereen
beklimt de Kebnekaise vanuit het dalstation. Gelukkig is het al vrij laat en ligt de avondspits al achter ons.
Ongelofelijk trouwens hoeveel amateurs hier rondlopen, er zijn er zelfs een aantal zonder bergschoenen… Geen
wonder dat hier elk jaar serieuze ongelukken gebeuren.
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De eerste honderden meters loopt het pad zeer steil bergop om, naarmate we dichter bij de hut Toppstugan komen,
wat uit te vlakken. Toch opmerkelijk dat op een hoogte van 1900 meter nog een hut werd neergepoot. We komen nu
op de centrale graat terecht en zien het spitse topje van de Kebnekaise voor ons opduiken, die zich nog het best
met een tepel laat vergelijken. We ploeteren verder door de diepe sneeuw en bereiken om half 7 de Sydtoppen, de
hoogste top van het hele massief. Het uitzicht is grandioos! We zijn omringd door tal van gletsjers en de omliggende
toppen baden prachtig in de zon. In het zuiden ontwaren we zelfs de giganten van Sarek.

Na een klein uurtje op de top vatten we de terugtocht aan. Omdat het pad naar het dalstation niet eenvoudig lijkt
met een zware rugzak, nemen we dezelfde route terug. Op het zadel pikken we onze rugzakken op die we hier
tijdens de beklimming hebben achtergelaten. We lopen nu de langzaam zakkende zon tegemoet en genieten van de
desolate sfeer in deze wereld van ijs en sneeuw.

Het is al na tienen wanneer we de vallei Sinnivaggi bereiken. Aan de overkant van de rivier zien we een aantal
vlakke graspartijen, ideaal om onze tent neer te poten. Maar eerst moeten we de rivier nog over. Ik doe m’n
schoenen uit en bereik vlot de overzijde. Anneleen volgt mijn voorbeeld maar komt tweemaal ten val, gelukkig
zonder veel erg. Tot Anneleen plots de stilte doorbreekt en “waar zijn mijn schoenen, mijn schoenen!” schreeuwt.
Paniek! De schoenen zijn nergens te zien! Ze moeten uit haar handen geglipt zijn en zijn door het kolkende water
meegevoerd. Ga daar maar eens naar op zoek…

Tegen beter weten in speuren we het volgende uur de rivier af op zoek naar iets wat op schoenen lijkt. Allemaal
tevergeefs… Zelfs helemaal beneden, waar de rivier in een klein meertje uitmondt, is er niets te zien. Met lood in
de schoenen zetten we de tent op en proberen we de zaak te relativeren. Het zal de volgende dagen op plastieken
watersandaaltjes te doen zijn.

Als afsluiter van een lange dag koken we een potje chili con carne, vergezeld van een blikje light bier. ’s Nachts
droomt Anneleen van ronddobberende bergschoenen…

Dinsdag 29 juli
• Begin: bivak in de vallei Sinnivaggi
• Eindpunt: Kebnekaise dalstation
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Onder een alweer stralende hemel vertrekken we rond half elf richting het brede dal van de Kungsleden. Anneleen
heeft zichzelf moed ingesproken en is op haar watersandaaltjes vertrokken. Omdat wandelen zonder kousen snel
problemen zou opleveren, heeft ze de sandalen wel deels moeten opensnijden om er enigszins comfortabel in te
geraken…

Bij het verlaten van de vallei Sinnivaggi treffen we het uiteengereten karkas van een rendier aan, wellicht ten prooi
gevallen aan de vraadzucht van een veelvraat. Een wolf of beer lijkt me hier onwaarschijnlijk.

We dalen verder af en houden het riviertje aan onze rechterzijde. Eenmaal in de brede vallei komen we aan een
splitsing: rechtdoor loopt een pad naar de hutten van Singi, maar wij slaan links af in de richting van het Kebnekaise
dalstation. Het gaat nu gestaag bergop tot op een hoogte van 1000 m. Vanaf hier gaat het opnieuw bergaf en wordt
de vallei wat nauwer. We passeren verschillende meertjes en volgen nu de Dag Hammerskjöldleden, genoemd naar
de Zweedse oud-Secretaris-Generaal van de V.N.

Hoewel het landschap ons zeker kan bekoren, drukken de pijnlijke voeten bij Anneleen toch enigszins de sfeer. We
zijn nu al een paar uur op stap en de hielen beginnen serieus op te spelen. Het feit dat de route nu vrijwel volledig
vlak verloopt, doet de schokken nog harder aankomen. Elke steen waarop ze stapt, veroorzaakt een pijnscheut. En
hoe langer we stappen, hoe meer blaren… We stellen ons tempo bij en houden af en toe een langere pauze.
Gelukkig is de zon van de partij en is het heerlijk toeven bij de rivier Laddjujohka.

Bij het verlaten van de nauwe vallei krijgen we opnieuw zicht op de top van de Kebnekaise. Het sneeuwwitte topje
contrasteert fel met de schaduwrijke vallei van de Siellajohka naast ons.

Naarmate we het dalstation naderen, zien we steeds meer mensen. Vooral het aantal mensen dat de Kebnekaise wil
beklimmen is indrukwekkend hoog.

Hoewel het dalstation volgens de kaart vlakbij moet liggen, laat het bijzonder lang op zich wachten. Anneleen is aan
het eind van haar Latijn en laat me voorop gaan om uit te zoeken waar de hutten liggen. Uiteindelijk bereiken we
net voor zeven uur ’s avonds de fors uit de kluiten gewassen hut, waar het een drukte van jewelste is. De rust van
de voorbije dagen is hier compleet weg. We doen inkopen in de veel te warme winkel en kiezen snel het hazenpad
(al is ‘snel’ in deze omstandigheden erg relatief).

Beneden aan de rivier Laddjujohka vinden we een rustig plekje waar we kunnen kamperen. De hoop op een lekkere
maaltijd wordt gefnuikt wanneer de ravioli aanbrandt… Om het leed wat te verzachten geef ik Anneleen voor het
slapengaan nog een voetmassage, eentje die ze dubbel en dik verdiend heeft.

Woensdag 30 juli

• Vertrek: Kebnekaise dalstation
• Eindpunt: Nikkaluokta

De zon is vandaag opnieuw van de partij en jaagt ons snel de tent uit. Rond half negen vertrekken we oostwaarts in
de richting van Nikkaluokta, het eindpunt van de trektocht. In theorie een tocht van 19 km, maar voor luiaards is er
een mooi alternatief. Op het meer Laddjujavri vaart immers een bootje dat de tocht met zo’n 5 km inkort. Wij
laten deze kans niet aan ons voorbij gaan en wachten net als vele anderen geduldig op de boot.
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De beloning volgt snel: het traject over het meer is er eentje om van te smullen. Het eerste deel vaart de boot nog
heel langzaam op de meanderende rivier en lijkt het wel alsof we op de Amazone varen. Pas na een half uurtje
bereiken we het meer. Ik kruip op het dek van de boot en heb daar een prachtig zicht op het Kebnekaisemassief.
Het contrast tussen het blauwe water, de groene berken en de sneeuw op de bergen is magnifiek.

Na een uurtje bereiken we de Samen-nederzetting Ladtjojaure. We genieten er op een terrasje van een kop koffie
en wat koekjes. Van hieruit resten ons nog vijf à zes kilometer tot Nikkaluokta, een peulschil in vergelijking met
hetgeen Anneleen gisteren moest doorstaan.

Anderhalf uur later, bij het binnenlopen van Nikkaluokta, steekt Anneleen de handen in de lucht. Haar
doorzettingsvermogen heeft het weer gehaald! Niet veel vrouwen zouden het haar nadoen, maak ik me de
bedenking.

Opvallend: we zijn nog maar pas in Nikkaluokta of we krijgen al een plensbui over ons heen. Alsof de weergoden
bewust gewacht hebben om Anneleen te belonen.

In het ‘servicecentrum’ van Nikkaluokta boeken we een hutje voor twee personen aan het grote meer Paittasjärvi.
Hoewel het hier stikt van de muggen, zijn we heel tevreden. Ik neem meteen een verfrissende plons in het meer.

Na een zalige douche schuiven we in het restaurant aan voor een warme maaltijd. De zon is er intussen opnieuw
doorgekomen en de muggen zijn iets minder actief. Ideaal dus om buiten te zitten. Anneleen gaat voor een
Arctische zalm, ik verkies de eland. Het afsluitende ijsje met Moltebaer is de spreekwoordelijke kers op de taart.

Conclusie
Wie een eerste maal wil proeven van de Zweedse natuurpracht, zit met de Kungsleden op het juiste

spoor. Door z’n glooiende karakter, de aanwezigheid van zomerbruggen en de vele houten planken kan

elke wandelaar zonder veel moeite genieten van de natuurpracht. Enkel in Abisko en het dalstation

van de Kebnekaise kan het vervelend druk zijn, elders valt het zelfs eind juli goed mee.

Wie het graag wat ongerepter en ruiger heeft, verkent best ook de zijdalen. Daar voel je pas echt de

grootsheid van de natuur. Persoonlijke hoogtepunten waren de Alesjaurestugorna (prachtige

vergezichten met meanderende rivier), de omgeving van de Nallostugan en de avondlijke beklimming

van de Kebnekaise, het dak van Zweden.

BEREIKBAARHEID

Abisko is makkelijk per bus en trein te bereiken vanuit Narvik en Kiruna (beiden hebben een luchthaven).

OVERNACHTING

Langs de Kungsleden liggen op dagafstand bemande hutten. Wildkamperen kan uiteraard overal.

PROVIAND

In de bemande hutten kan je steeds terecht voor kleine inkopen: voedsel uit blik, beleg, koffie, koekjes enz.

LINKS:

http://www.svenskaturistforeningen.se/en/Discover-Sweden/Facilities-and-activities/Lappland/Abisko-Kebnekaise-
mountains/?intro=false
http://www.svenskaturistforeningen.se/en/Discover-Sweden/Facilities-and-activities/Lappland/Abisko-Kebnekaise-
mountains/Map/

Reacties

apojapo op 19 januari 2011 om 21:16

Mooie tochten hebben jullie gemaakt zeg in Noorwegen. Kan mij goed voorstellen dat je steeds terug
wil.

Gr.

Apo

Timothy op 22 juni 2011 om 0:37
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Gegroet,

Ik zou graag met een vriend de Kungsleden doen, al vraag ik me af hoe jullie tot ginder zijn geraakt
vanuit hier: vliegtuig tot Oslo of Stockholm? Bus,trein?

Met vriendelijke groeten,

Timothy

Kenneth op 01 juli 2011 om 14:41

Wij zijn toen eerst tien dagen op de Noorse eilandengroep Lofoten geweest, na een dubbele vlucht:
eerst van Brussel naar Oslo en dan van Oslo naar Bodo. Vanuit Bodo kan je met de bus naar Narvik en
daar de trein nemen richting Abisko.

Veel makkelijker is het vliegtuig richting het Zweedse Kiruna, wellicht met tussenstop in Stockholm.
Vanuit Kiruna rijden er dagelijks bussen naar Abisko en Nikkaluokta.

U bent aan het woord
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