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Lapland - Kungsleden & Padjelantaleden

14 daagse tocht in het eindeloze Lapland

In augustus 2008 trokken we naar Zweeds Lapland voor een tocht waarbij we een deeltje van de

beroemde Kungsleden combineerden met de Padjelantaleden. Het werd een onvergetelijke tocht

door een eindeloos landschap dat uitblinkt door haar ongerept karakter. Wat wij vooral niet zullen

vergeten is de mogelijkeheid om overal te kamperen, de eindeloze landschappen, de muggen, de

belangrijke invloed van het weer, het overal drinkbare water en de elanden. Dit verslag is in

deeltjes geschreven tijdens de tocht zelf, telkens ‘s avond in de tent.

Verslag van KoenVO, 02 januari 2009.

Dag 1: Brussel – Kiruna

4.00u, veel te vroeg gaat de wekker. Nog veel te moe van de voorbije dagen om op reis te vertrekken, maar met de
fiets rijden we richting station, zo naar Zaventem, met Scandinavian Airlines naar Kiruna (noordelijkste luchthaven
in Zweden) met tussenstop in Stockholm. We kijken er al (te) lang naar uit. Leen met een beetje ongerustheid over
het weer daar in Lapland, geen zin in regen. Ik dan weer bezorgd om de toestand van mijn rug, want net voor
vertrek ontdekt dat er een stukje kraakbeen te weinig zit ergens onderaan. Als we ‘s avonds aankomen in Kiruna
willen we direct doorreizen met de bus naar Nikkaluokta, het eigenlijke vertrekpunt van onze staptocht (Nikkaluokta
is een goede plaats om op de Kungsleden te komen als je niet wil vertrekken in Abisko). Aldaar willen we de
volgende ochtend direct vertrekken. Maar wanneer bij aankomst in Kiruna airport de ‘hal’ leeg loopt zonder dat je
eigen rugzakken te voorschijn komen, weet je hoe laat het is! Na enige rondvraag blijkt dat we in Stockholm onze
bagage moesten ophalen & opnieuw inchecken. In Brussel aan de check-in zeiden ze nochtans van niet! Speciaal nog
nagevraagd, ‘voor de zekerheid’. Ondertussen sluit de luchthaven en druipen we af. Aangekomen in Kiruna gaan we
op zoek naar een slaapplaats voor onze eerste nacht (met ons plasticzakje met handbagage). Na enkele straten in
het ongezellige centrum van Kiruna komen we voorbij een buitensportzaak waar we onze gas voor de tocht gaan
kopen. We vragen de vriendelijke man of ie niks leuks weet om te overnachten. Je hebt twee jeugdherbergen, maar
als je echt iets tof wil moet je naar Hotel Rallaren’ aan het station. Na enig rekenwerk merken we dat het
prijsverschil niet al te groot is, zeker als je geen lakens of slaapzakken bij hebt (in Zweden moet je die extra huren
in de jeugdherbergen), we kiezen voor het hotel. Joepie! Was dat eens een goede keuze: gezellige kamer, privésauna
inbegrepen, zalig bed, vriendelijke mensen. Na een pizza bij lokale boer voor 65kr (altijd delen door 10 als je in
euro’s wil uitkomen), een beetje olympische spelen op tv kruipen we rond 21u onder de lakens.

Dag 2: Kiruna – Nikkaluokta – Ergens te velde (12km)

Regen! Maar we lachen als we het ontbijtbuffet zien: heel erg de moeite (met verse zelf te bakken wafels). We
blijven hangen in het hotel wegens de regen, krijgen gratis drankjes & snoep aangeboden door de overvriendelijke
uitbaadster. Bus naar de luchthaven, rugzakken ophalen, terug naar Kiruna & hup de bus op naar Nikkaluokta. Daar
ging net de laatste groep van start voor de Fjällraven Classic, een soort van ‘race’ waarbij je van Nikkaluokta tot
Abisko wandelt. De winnaar van dit jaar deed 12u53 over de afstand van 110km (!). Hierdoor is het (17u ‘s avonds)
druk op het pad als we vertrekken, gelukkig moeten we zelf niet naar Abisko & is het overgrote deel van de
deelnemers al de voorbije dagen vertrokken. Normaal zouden we niet meer vertrekken, maar we hebben zin in een
avondwandeling. We wegen onze rugzakken bij vertrek: 2 × 16kg, niet slecht aangezien we alles mee hebben
inclusief warme maaltijden voor 11 dagen, ontbijt voor 7 dagen (voor de rest vertrouwen op de STF hutten
onderweg). Bij de eerste stop aan een aanlegsteiger (waar je de de boot kan nemen om de 19km naar Kebnekaise
Fjällstation in te korten) proeven we zelfs een rendierburger aan een voor de wedstrijd geïmproviseerd kraampje!
Na zo’n 12km planten we ons tentje ergens langs een klein beekje. Al snel maken we kennis met de muggen. Al
wandelend niet echt een probleem, maar eens je stil gaat zitten loopt het fout: hoofdnetje op en insmeren. En dan
noedels met kaas, koffie & thee, koekjes én dodo.

Dag 3: ergens te velde – Kebnekaise Fjällstation – ergens aan een bergmeer (19km)

Als ik dit schrijf, liggen we rond 19u in onze tent op één van de mooiste plekjes waar we tot nu toe reeds
kampeerden. We bevinden ons op de ‘shortcut’ tussen het Kebnekaise (hoogste berg van Zweden) Fjällstation en
Kautumjaure. Helaas is er weinig genieten aan. De temperatuur moet ergens rond de 4° liggen, de wind snijdt door
de bergen en de regen valt met tussenpozen. Kortom, het was tent opzetten & direct naar binnen voor de
‘rijstschotel Balkan wijze’. Deze morgen vertrokken we vlotjes, na het eerste muesli ontbijt van de vakantie (ik ben
er echt niet zo zot van). Redelijke weer, meestal droog. We onderschatten de afstand een beetje, het is wennen om
te werken met de Zweedse kaarten op 1/100000. Aangekomen in het ‘basisstation’ verkennen we even het
Fjällstation. (Ter info: in deze streek heeft de STF, Svenska Turistföreningen, hutten waar je kan overnachten of je
tent bij zetten en een soort ‘servicehut’ gebruiken om te koken, drogen, … De grote versies heten ‘Fjällstation’, de
kleinere ‘Stuga’. De eerste zijn vaak vlotter te bereiken en trekken soms dagtoerisme, de tweede liggen veel meer
afgelegen en zijn veel kalmer) Er zijn veel kamers (min. 31€ om er te slapen, een servicehut voor de kampeerders
(9€), een restaurant, een winkeltje met vanalles. We vinden het allemaal een beetje decadent en houden het bij
een korte pauze in één van de vele zetels in het gebouw. De Zweden (de grote meerderheid hier op de tocht)
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kennen er trouwens wat van. Wij dachten dat we vrij uitgerust waren van materiaal, maar da’s niks vergeleken met
alle ‘gearfreaks’ rondom ons. Ook opvallend dat alle leeftijden hier vertegenwoordigd zijn. Na onze stop duiken we
het vrij scherpe dal in dat naar de Kungsleden leidt. Hier waait het hard en de gevoelstemperatuur daalt snel.
Tijdens een pauze met tasje soep begint het te regenen. We denken dat het beter is naar de hut van Singi te gaan &
in de buurt te overnachten, maar eens bij de splitsing gaan we toch voor de korte weg naar de hut van
Kautumjaure. De klim is vrij lastig, want ons lijfkes hebben het al lastig gehad vandaag. Uiteindelijk vinden we een
plekje aan een groot bergmeer (meer zee-allure met deze wind), waar de wind te doen is en zetten onze tent op.
Morgen gaan we door naar Kautumjaure, of ééntje verder. We zien wel, naargelang het gevoel en de fitheid.
Trouwens: de Zweden groeten hier in de bergen met een simpele ‘hey’ & soms met het snelle ‘heyhey’. We
vermoeden dat dit is omdat we met twee zijn, morgen eens rondvragen.

Dag 4: Bergmeer(tje) te velde – Kautumjaure – Teusajaure (22km)

Vandaag opgestaan met het geluid van regen, regen die waarschijnlijk de hele nacht niet is weggeweest. Je weet
pas hoe klein je tent is, als je alles moet binnen doen. Opstaan, eten, opruimen, rugzak inpakken, … Toen dat alles
bijna achter de rug was, hield de regen het even voor bekeken. We vertrekken droog & merken snel dat het stukken
warmer is dan gisterenavond: de wind is weg, de muggen terug. We vertrekken richting dal waar de op de
Kungsleden zullen inpikken ergens tussen Singi & Kautumjaure. We vorderen vlot in het dal & eens je daar de rivier
kruist wordt het best een mooi stukje natuurschoon. Het grootste deel van de tijd blijft de regen weg. Na een kort
stuk bergaf, dat veel te lang duurt door de grote honger, komen we aan in Kautum. De voorbije 13km hebben we
bijna geen mensen meer gezien, de hut ligt er verlaten bij. De huttenwacht heet ons welkom, opent zijn winkeltje
waar we knäckebröd, confituurtjes, chocomelkzakjes, koffie & 2 chocoladerepen kopen. Na een uurtje pauze met al
dat lekkers vatten we het stuk naar Teusajaure aan. Eens de prachtige view van Kautum achter rug kom je in een
ruig gebied met vele meertjes. Dan stijg je over een immens uitgestrekt plateau, zo stil, zo verlaten om tot slot
scherp te dalen naar de hut van Teusajaure. De huttenwacht wacht ons op bij aankomst, we besluiten onze tent bij
de hut te zetten (je kan hier ook niet anders eigenlijk). Voor 40kr kan je gebruik maken van de keuken en
dergelijke, voor 50kr extra ook van de sauna. De plek is prachtig gelegen aan een keienstrand met zicht op de
‘waterzee’ en het dal inclusief zonsondergang. Dit alles temidden van honderden roosrode bloemen & aan de voet
van een waterval. We besluiten eerste een potje te koken bij het houtstoofje in de keuken. We hebben geluk: de
huttenwacht heeft vandaag gevist en ving meteen wat extra om uit te delen in de hut. Verse gerookte zalm! Wow,
echt wel lekker met een overschotje puree van de mensen naast ons. Na ons eigen potje en een dessertje gaan we
richting sauna, mét openluchtdouche met water rechtstreeks uit de waterval. Ondertussen zorgt de ondergaande
zon, omringd door de bergen, gesteund door de mist & met hulp van een weerspiegelend meer een magnifiek
spektakel. We kunnen er weer tegen, fris gewassen, verse kleren, buikje vol. Morgen vroeg hopen we te kunnen
roeien naar de overzijde, maar dan moeten er aan deze zijde minimum twee boten liggen als we vertrekken. Is er
maar één boot aan deze zijde, dan nemen we de motorboot die te betalen is.

Dag 5: Teusajaure – Vakkotavare – Saltoluokta (17km)

We liggen in onze tent in Saltoluokta Flällstation, na 17km wandelen, 1uur bus & de overzetboot aan 80kr/pp. naar
hier. Waar het gisterenavond zo goed vertoeven was regende het deze morgen pijpenstelen. Net toen we het traag
ontbijt achter de rug hadden, vertrokken we toch droog. Leen besluit ineens de stoerste van de dag te zijn & roeit
ons naar de overzijde, iets wat de anderen in dit weer niet zagen zitten. Na enkele toertjes rond draaien, verwarde
instructies & enkele kletsen water over mij, komen we aan de andere oever. Tijdens de daarop volgende klim
zweten we ons direct te pletter, ondanks de koude wind. Het is continue wisselen tussen fleece, regenjas, t-shirt.
Deze etappe van 17km gaat zowat volledig in rechte lijn met een groot risico op verveling. Net toen die de kop op
stak op het eindeloze plateau worden we verrast door enkele kuddes rendieren, die even een loop- en
springspektakel opvoeren. Om 13u, na ons middagmaal is daar dan toch de regen. Voor de eerste maal laten we de
moed een beetje zakken door het kloteweer. Kou, nat, kleren van gisteren nog nat, tent nat. Als het zo door gaat
zouden we onze plannen wel eens durven inkorten, want even is de fun er af. In Vakkotavare beslissen de uren van
de bus of we naar Saltoluokta (Kungsleden) gaan of naar Ritsem (Padjelantaleden). Het wordt het eerste. Op de bus
warmen we nauwelijks op en de korte overzetboot kost echt wel te veel vinden we. Aangekomen in Saltoluokta
zetten we onze tent op. Hier in het Fjällstation is er elektriciteit (doordat er een weg loopt) en dat zorgt voor iets
meer mogelijkheden zou je denken. Het geheel ligt er echter slordig bij, alles is er gefocust op het restaurant en op
de dagjetoeristen die via de weg kunnen aangevoerd worden. Niet de tofste hut in elk geval. Maar de warme
douche, spaghetti (er is hier ook een klein winkeltje), sauna en avond bij de open haard doen ons veel deugd.
Opmerkelijk: ze hebben hier schoendrogers, een soort warmeluchtstof’zuigers’ die via slangen in je schoenen warmte
blazen. We hopen op beter weer! Het wordt een beetje nodig. Nog een minpunt van de dag: we merkten dat we
gisteren elk een onderbroek zijn vergeten in de droogruimte van de hut. Gelukkig hebben we er elk nog twee over.
Morgen een tocht van 20km & ‘s avonds moet ik ook nog schrijven waarom de Zweden preuts lijken.

Dag 6: Saltoluokta – Sitojaure (20km)

Eerste over die preutsheid. Eergisteren was de sauna in drie delen: eerst mochten de vrouwen (zat vol) dan de
mannen (zat vol) en dan samen (daar zaten wij, alleen met 2!). Gisterenavond was Leen in de douches/sauna samen
met drie jonge vrouwen, alle drie met slipjes nog aan. Enfin. Vanmorgen voor de eerste maal de zon gezien! Tegen
12u was ze weliswaar voorgoed weer weg, maar de regen bleef uit vandaag. De etappe vloog voorbij, al blijft de
grens tussen verbluffend eindeloos en saaiheid soms een beetje dun. Tijdens de etappe kom je trouwens voorbij een
tof gelegen schuilhut, toffe kampeerplaats voor wie het Fjällstation wil vermijden. Rond 16u komen we aan in
Sitojaure, een iets oudere hut tussen de bloemen aan het water. Aangezien de boot pas morgenvroeg gaat en we
geen zin hebben om 4,5km te roeien, zetten we hier onze tent voor de nacht. De sympathieke wacht toont ons de
mooie plekjes voor de tent & al snel hangen we een lange avond rond in de hut. Buiten zijn de muggen eindeloos
irritant, maar het zou hier momenteel al veel beter zijn dan de voorbije maand (juli). Toch nemen hier een korte
‘duik’ in het koude water, een kort wasje. ‘s Avonds geraken we aan de praat met een geïmmigreerde Duitser die
hier op stap is met zijn twee kleine dochters. Gezellige babbel vergezeld met koffie en thee. We zijn vrij moe en
duiken snel in bed. Morgen vroeg uit de veren om de boot te nemen.

Dag 7: Sitojaure – Rittak (26km)
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De boot gaat om 9u stipt, het opstaan om 7.30u is veel te vroeg. Maar eens we uit de tent zijn, zien we het mooie
weertje: straalblauwe hemel met een lekkere zon. Het zou gelukkig eens de hele dag zo blijven. Bij het ontbijt
weet ik de muesli te omzeilen door noodles te koken die we vonden in de ‘left overs’ kast. Elke hut heeft er zo
ééntje: je laat er alles achter dat je te veel hebt. Dat systeem leverde ons al confituur, oploskoffie en
pattattenpuree op. Vandaag staat de tocht naar Aktse op het programma, beginnende met de boottocht die 150kr pp
kost! Met het kleine speedbootje is het wel een heel mooi tochtje. Nog mooier wordt het als blijkt dat we niks
moeten betalen. Om één of andere manier is men ons vergeten het geld te vragen. Aangezien de man van de boot
vliegensvlug terug weg was, vermoeden we dat de huttenwacht dit vergeten is. De tocht zelf is vrij kort maar
spectaculair. Al stijgende heb je prachtige zichten op het dal van Sitojaure, eens je boven bent zie direct het mooi
Aktse-dal liggen. Heel aangenaam wandelen dus. In Aktse komen we veel te vroeg aan, dus willen we verder richting
Pärte, maar het is nog uren wachten op de overzetboot. Eerste doen we nog wat inkopen in de ‘ruime’ shop, doen
een dutje, kopen voor het eerste samibrood om de hoek. Dit ‘brood’ blijkt een soort dik uitgevallen pannenkoek te
zijn. We besluiten een kijkje te gaan nemen aan de oever, zo’n 20min voorbij de hut en zien dat er twee bootjes
liggen. Da’s mooi, als we willen roeien, kunnen we. Ondanks de waarschuwingen over de strakke wind & de lange
afstand wagen we het erop. Het is mijnen toer om te roeien. Na 70min hard labeur, tegen de golven en wind op,
bereiken we 3 km verderop de andere oever. Opgelucht en een beetje gekraakt, zijn we blij dat we er zijn. Op
deze manier hebben we ook hier 280kr uitgespaard, samen met de besparingen van deze morgen: 580kr winst

vandaag . In de euforie van’t moment besluiten we verder te wandelen tot de schuilhut van Rittak verderop in
de bergen. Na een lastige klim komen we rond 19u aan in Rittak, een wondermooi plekje aan een smal riviertje. We
zetten onze tent in daar in de buurt, we zijn er helemaal alleen. Leen gaat aan de slag om iets lekkers klaar te
maken, en de echte man in mezelf maakt een kampvuurtje (met behulp van een beetje droog hout uit de hut). De
warmte van het vuur is welkom, want al snel is het barkoud geworden. De wind en de koude houden wel de muggen
weg, waardoor we rustig kunnen eten en genieten van de omgeving. Tegen 21u duiken we de tent in, waar de
permanente schetenlucht nog nooit zo erg is geweest. Dat belooft voor wat nog moet komen. Morgen proberen we
Kvikkjokk te bereiken en zo van 3 etappes, 2 te maken. Daar zullen we afscheid nemen van de Kungsleden en
starten aan de Padjelantaleden. Maar da’s voor later…

Dag 8: Rittak – Kvikkjokk (24km)

Rond 9u worden we wakker na een koude, maar goede nacht. In Rittak is nog steeds neimand te bespeuren. Na een
flinke verluchting van de slaapzakken en happen samibrood met confituur (na één dag niet meer te vreten trouwens)
vertrekken we richting Kvikkjokk. Het werd een lange dag, met in het begin mooie vergezichten, maar eens onder de
boomgrens wordt het iets eentoniger. Tegen 14u eten we in de hut van Pärte waar het muisstil is nabij het meer, de
benen laten zich hier al goed voelen na de lange dag van gisteren. Na een goede maaltijd, gaan we snel terug op
pad. Het wordt een lastige keer. De bossen brengen wel een ander soort moois. De talrijke paddestoelen zijn
prachtig, vaak gigantisch groot. Tijdens een sanitaire stop van mijnentwege, zit Leen muisstil zo’n 2 meter van het
pad te wachten. Plots wandelen er voor haar neus een rendier met jong op hun dooie gemak voorbij. Even verder
gaan ze van het pad af & staan ze plots voor mijn neus, waarna ze weg rennen. Tegen 19.30u bereiken we
Kvikkjokk, voor ons het einde op de Kungsleden en tevens ons meest zuidelijke punt. In Kvikkjokk Fjällstation is er
tot onze verassing zo goed als geen bevoorading. Ze overdrijven in die Flällstationnen, alles draait er om het
restaurant en hotel. Morgen hopen we in het ‘dorp’ iets te vinden de naam winkeltje waardig. De warme douche,
gevolgd door het wassen van de kleren doet meer dan deugd. Als we vervolgens in het oude gebouw een keuken,
alias living vinden is het helemaal oké. We zijn er alleen, er is échte koffie te vinden, een koffiezet gelukkig ook,
een zetel, … We maken tot slot van de avond trouwens de chocomousse-trekkersversie klaar die we de hele GR20
hebben meegesleurd. Morgen trekken we richting Ritsem, waar we binnen maximaal 9 dagen willen aankomen. We
beloven onszelf rustig te beginnen na de voorbije 2 dagen. Rendieren, samen, een nieuw National Park, … we zijn
benieuwd.

Dag 9: Kvikkjokk – Njunjes (13km)

Tijdens de avondlijke wandeling nog ontdekt dat de Padjelantaleden begint met een boottochtje, of om 9.30u of om
13.30u. We kiezen voor de kalme versie, want de voeten hebben rust nodig. Ontbijten doen we in het Fjällstation,
voor 70k kan je er uitgebreid het buffet legen. Daarna zoeken en vinden we de enige ‘shop’ in Kvikkjokk, als
onderdeel van een soort natuurcentrum (voorbij de kerk, alle dagen open tussen 10 & 19u). Veel is het niet, maar
genoeg om verder te kunnen. Tot de middag genieten we van de zon(!) om dan de boot te nemen naar het startpunt
van onze volgende tocht. Voor 100k wordt dit een heel mooi tochtje stroomopwaarts. De eerste etappe van 16km
wordt op die manier direct ingekort tot 13km, tot Njunjes. Je loop de hele tijd door bossen en struiken, maar soms
kan je heel mooie plekjes aan de wilde rivier meepikken. Aangekomen in de hut, waar het heel rustig is (de vroege
vertrekkers zitten een hut verderop), zetten we onze tent aan de overzijde van de rivier. Na een rustig avondje
kruipen we vroeg in bed, we zijn nog niet helemaal gerecupereerd.

Dag 10: Njunjes – Sâmmerlappa (19km)

Bij kaarslicht zitten we rond 21u al enkele uren in de hut van Sämmarlappa, eten, lezen, snoepen, drogen, … Buiten
giert de wind door het Tarradal & valt de regen. Al uren is het van dat. Toen de we deze morgen vroeg uit de veren
kwamen, was de lucht al gevuld met grijs. Gelukkig konden we het grootste deel van de dag de regen voorop
blijven. We trekken verder het dal in richting Padjelanta National Park. Na 6 km kom je voorbij de hut Tarraluopal
waar de vriendelijke wacht ons vertelt over de gekende slechte reputatie van dit dal als het op het weer aankomt.
De dag van gisteren was volgens hem uitzonderlijk warm. Wij waren het nochtans al goed gewoon. Eens je uit het
dal de bergen in trekt, wordt het meestal beter weer. We gaan verder naar Sämmarlappa, hoofdzakelijk door bos en
groen. Af en toe een mooi vergezicht, maar echt boeien kan deze inloop van de Padjelantaleden ons niet. Naarmate
de hut nadert, houdt ook de regen ons gezelschap. In de hut aangekomen worden we overvriendelijk onthaald door
een oudere vrouwelijke wacht, die blij is dat ze niet alleen zit vanavond. Op ons na is er nog één gast, een oudere
duitse man. We slapen alle drie buiten in de tent, de hut blijft leeg achter. Ons plan was om de twee etappes van
morgen samen te nemen, maar in dit weer wordt 26km een zware dobber. We verlaten morgen in ieder geval de
bossen & gaan verder omhoog de bergen in. Eens de Duitser gaan slapen is, blijven we achter bij het houtvuur en
laten ons entertainen door de praatgrage vrouw met groot uitgevallen poedel. De muggen blijven ons trouwens kost
wat kost achtervolgen. Nu het buiten geen weer is om een mug door te sturen, lijken ze hier binnen des te
actiever. Mijn in Saltoluokta gekocht ‘lokaal’ middeltje gebruik ik liever niet binnen, want de teer-geur is niet te
harden. ‘Nordic Summer’ heet het ding, een klein potje vet waar een heel klein beetje op je huid met voorsprong
effectiever is dan vele andere producten.

Dag 11: Sämmerlappa – Tarraluoppal (15km)
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Slechte nacht gehad, onvast geslapen. Het weer ging hard te keer buiten onze tent, enkel tegen de morgen werd
het beter. Eens ingepakt zetten we er stevig de pas in. De paden naar Tarraluopal (in het Sami wordt dat
Darraluopal) zijn heel goed. Na zo’n 4km gaan we over een brug het National Park binnen. Hiermee nemen we ook
afscheid van de hutten van het STF, want vanaf hier worden ze uitgebaat door de Sami zelf. Tegen de middag,
wanneer we definitief boven de boomgrens zitten, komt de regen terug. Ook hier duiken de elanden van alle kanten
op. Echt bang zijn ze niet, ze kijken wat je doet, rennen wat heen en weer. De hutten van Tarraluopal zien we al
van ver liggen: helemaal op het einde van het dal, waar het pad de bergen in duikt. We twijfelen of we verder gaan,
het is door de regen echt verschrikkelijk weer. We besluiten dan ook te blijven en hopen morgen op beter weer
zodat we meer te zien zullen krijgen. Vandaag zit de lucht en de bergen potdicht met mist en regen. Het systeem
bij de Sami is niet langer één centrale hut, maar verschillende hutten met telkens plaats voor 6 bedden, een
keukentje en een drooghok. Best in orde, want als ‘tent-slaper’ mag je een hutje uitkiezen & als het niet druk is,
heb je die voor jou alleen. We zochten die privacy op en vonden ze! (40k wordt hier wel 70k/pp voor gebruik van
die zaken). Het wordt een lange avond. We wassen ons eens goed, een voetbadje, lekker eten en veel lezen bij de
olielamp (die jammer genoeg na een tijdje begint te stinken). Het drooghok is één van de beste tot nu toe, dus
binnen de korste keren hebben we hier alles lekker droog. Het Samibrood dat we hier kopen is trouwens stukken
beter te vreten dan de vorige versie. Morgen gaan we op zijn minst tot Tuottar, da’s 11km verderop. Tot stalluokta
is het 30km… waarschijnlijk een beetje ver. Misschien zetten we onze tent ergens tussenin.

Dag 12: Tarraluoppal – Staloluokta (30km)

Wanneer we ‘s morgen onze kop buiten steken zien we dat de lucht vol opklaringen zit. Enkel de lage bewolking
blijft met flarden heel fotogeniek aan de bergen kleven. We zijn vroeg weg, want met dit weer gaan we voor de
30km tot Staloluokta. Tijdens de klim vanuit Tarraluoppal is het meteen prachtig wandelen, tussen de heen en weer

rennende rendieren . Dit wordt gevolgd door prachtige meren en waterplassen die eindeloos verspreid liggen op
een soort van plateau naar de hutten van Tuottar. Hier ben je langs alle kanten omringd door besneeuwde flanken
waartussen de flarden mist blijven kleven. De hutten van Tuottar liggen werkelijk heel mooi. Voor het eerste zien
we ook de besneeuwde toppen van de grens met Noorwegen & strekt het heuvelachtige landschap richting
Staloluokta zich voor ons uit. We eten net boven een klein sneeuwveldje. Elk uur van de dag tracteren we ons
vandaag trouwens ook op iets kleins & lekkers. Naarnate we terug zakken wordt het landschap her en der aangevuld
met watervalletjes. De laatste 5 km van deze etappe zijn sprookjesachtig filmisch. Aangekomen in Staloluokta
trekken de regenwolken helemaal weg & zetten we onze tent op aan het strandje van het grote meer met zicht op
de Noorse bergen. De hut en de omgeving hier zijn niet bijster leuk. Waar het tot nu toe heel rustig was op deze
tocht, treffen we hier veel mensen. De reden is simpel: je kan je voor 850k hierheen laten vliegen per heli. Een
mooie tocht over het National Park en overnachten in de echte ‘wildernis’: ook hier draait en heerst de economie.
We laten het voor wat het is en trekken ons terug naar onze tent om te genieten van de zonsondergang. Morgen
willen we ook een stukje aan de normale etappe breien, maar dat zien we dan wel. Onze bevoorrading is gerekend
op nog 3 dagen tot Ritsem. Slaapwel, dit was een topdag!

Dag 13: Staloluokta – net voor Läddejäkkä (24k)

Dat we nu al om 20u in bed liggen heeft zo zijn redenen. Deze morgen zijn we vertrokken nadat de landende
helicopters in Staluokta ons onzacht wakker maakten. We vertrokken dan maar snel, maar voor we goed en wel
vertrokken waren, zaten we stevig in de regen. De etappe tot Arasluokta is er nochtans ééntje uit de boekskes, maar
de regen deed ons er door racen. In Arasloukta betalen we een ‘dagprijs’ om een hut te mogen gebruiken om iets te
eten (en te drogen!). Rond een uur of twee in de namiddag gaan we terug op pad, eventjes zelfs met de zon op ons
hoofd. Tijdens de etappe naar Läddejäkkä komen we slechts één iemand tegen; iedereen lijkt de moed verloren te
hebben na het lekker weertje van vandaag. Na een lange en redelijk zware klim kom je op een prachtig plateau
waar de korstmossen terug opmerkelijk zijn. De variatie van deze mossen is zo enorm groot & met de herfst in
aantocht (jawel!) worden de kleuren prachtig. Terwijl de elanden komen en gaan, zoeken we ons een plekje met
zicht op het dal waarin de hut van Läddejäkkä ligt. We logeren deze keer in het midden van een brede
rivierbedding, met langs bijde zijden van ons de rivier. We profiteren ervan om effe blij en vrij onszelve te wassen
aan het riviertje, iets wat bliksemsnel gebeurt gezien de temperaturen. Na het eten duiken we onze tent in, want de
wind maakt de gevoelstemperatuur aan de lage kant. Nog twee dagen tot Ritsem.

Dag 14: net voor Läddejäkkä – Kisuris (25km)

Deze ochtend zijn het nieuwsgierige elanden die ons komen wekken met hun gesnuffel aan onze tent. De
temperatuur buiten is flink gedaald en de wind waait stevig, waardoor we mooi in de tent blijven voor het ontbijt.
Het regent niet, maar de bewolking zit heel laag. Tegen de tijd dat onze rugzakken gepakt zijn, hebben we
verkleumde handen. Aan een paar handschoenen gingen we af en toe toch plezier beleefd hebben. De etappe voorbij
de hut start steil, maar al snel loopt het iets vlotter. Helaas begint het tegen 12u te motregenen, en dat zou zo
blijven voor de rest van deze dag. We kiezen er dan ook voor om de ‘lage’ variant te kiezen om de Padjelantaleden
te beëindigen. Op die manier kunnen we morgenmiddag reeds de boot nemen richting Ritsem. Dit zorgt er wel voor
dat de etappe van vandaag 24km wordt & door de kou nemen we heel weinig pauzes. We lopen voorbij het
vissersdorpje Kutjaure en komen redelijk uitgeput aan in Kisuris. Hier zijn we helemaal alleen en we kunnen de
grote hut gebruiken voor ons alleen. Morgen overbruggen we de laatste 15km tot in Änonjalmme, waar we om
14.40u de boot nemen.

Dag 15: Kisuris – Änonjalmme (16km)

Aaaahhh…. een zacht bed! We liggen in de jeugdherberg van Gällivare & we hebben het einde goed gehaald: 282km
totaal! De laatste etappe vloog voorbij vandaag, waardoor we besloten om ‘s avond niet in Ritsem te overnachten
maar direct de bus te nemen naar Gällivare. Deze jeugdherberg is trouwens alles behalve aangenaam, maar er staat
een bed en in dat bed ligt een matras, dat maakt veel goed. Morgen zijn we weg, want binnen 7 dagen moeten we
ons vliegtuig halen in Stockholm. 
We zullen dit stukje Lapland niet snel vergeten…

Conclusie
Wij hebben er in elk geval erg van genoten. In grote lijnen is het grote verschil met meer zuidelijke

trektochten de afhankelijkheid van het weer (zowel fysisch als mentaal kan dit zijn invloed hebben),

maar in ruil krijg je een groots landschap in de plaats. De natuur is hier nog wijds en ongerept, het

leven traag en eindeloos. Trektochten kan je hier volledig op eigen tempo ondernemen, kamperen kan
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overal, water is overal… Waar vind je dat nog in Europa.

De beste tijd lijkt ons idd einde augustus begin september. Wij hadden vrij veel last van de muggen, maar het zou niks zijn
vergeleken met juli. 
Wees voorzien op regen (langdurig) en kou, maar overdrijf daar niet in. Ons is het gelukt om ons bagage steeds onder de 16 à
18 kg. te houden, wat geen problemen gaf. 
Bevoorrading is vrij goed op de bewandelde paden, maar nergens uitgebreid. Zorg dat je steeds een beetje reserve hebt,
want grote hutten of dorpen staan niet noodzakelijk gelijk aan veel bevoorrading.

Reacties

Nancy Van Grieken op 20 augustus 2009 om 14:06

Klinkt goed.We zijn stilaan plannen aan ‘t maken om volgend jaar Kungsleden te bewandelen. Ik ga
jullie nog wel eens contacteren voor wat practische tips.Mooi verhaal,leuke foto’s....

FootTrail op 27 augustus 2009 om 13:22

Vorig jaar (2008) de Fjällräven Classics gelopen en dit jaar een andere tocht tussen Abisko &
Nikkaluokta die zeer uitdagend en mooi was. 
Jullie verslag over de Padjelanta heeft me bevestigd om volgend jaar deze route te lopen vanuit
Kvikkjokk naar Ritsem en dan verder noordwaarts om dan via Singi in Nikkaluokta te eindigen.
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