
Reisverslag Abisko - Kebnekaise - Nikkaluokta
Voor het eerst solo met rugzak en tent onderweg

Land: Zweden
Streek: Lapland
Route: een stukje Kungsleden: Abisko - beklimming Kebnekaise - Nikkaluokta
Aantal wandeldagen: 8
Reisperiode: 17 - 25 juni 2013

Vooraf
Na 2 jaar studeren in Göteborg werd het tijd om er eens echt op uit te trekken. 
De vrije dagen eind juni waren ideaal om na jaren van “ik wil eens gaan 
trekken” eindelijk de koe bij de horens te vatten. Het plan: Kungsleden: 
wandelstart in Abisko om vervolgens via een beklimming naar de top van de 
Kebnekaise te eindigen aan de bushalte in Nikkaluokta.

Oorspronkelijk ging ik wat afwijken van de officiële Kungsleden omdat de zij-
dalen mooier zouden zijn en omdat deze ook meer hoogteverschillen hebben, 
maar door het feit dat ik helemaal aan het begin van het seizoen ging en de 
tocht alleen ondernam heb ik uiteindelijk beslist om het - letterlijk en 
figuurlijk - platgetreden pad te volgen. Zelf heb ik vooraf veel geleerd en 
genoten door op fora en websites te lezen wat de ervaringsdeskundigen 
vertellen qua tocht, materiaal enz., maar beginnersverslagen - inclusief 
starterstwijfels etc. - vond ik weinig. Dit lijkt me een mooie aanvulling op het 
bestaand materiaal.

Dag 1: Over pijnlijke heupen en de eerste twijfels
Göteborg - Abisko - ergens aan het Radujavri
Loopafstand: 28 km

Vermits ik in Göteborg woonde, heb ik van daaruit de trein genomen tot in 
Abisko. Ik hou van treinreizen en vooral door Zweden, dus er 23 uur over 
doen om dat land per trein te doorkruisen leek me eerder een cadeau dan een 
opgave. De middernachtzon kreeg ik er gratis bij, wat alvast het gewicht van 
een zaklamp spaarde voor de rest van de tocht.

De trein arriveerde op de middag in Abisko Turistation (er zijn twee trein-
stations in Abisko) en vol verwachting sprongen ik en nog een aantal anderen 
die duidelijk een gelijkaardig plan hadden uit de trein. Na een pitstop in het 
winkeltje van het bergstation (met zelfs vers fruit en groenten) was het tijd 
aan de benenwagen om te gaan bewijzen wat ze waard waren. 



Het pad begint aan een houten poort en vervolgens loopt het eerste stuk 
door een bos. Geen bos à la pakweg het Zoerselbos in de Kempen met 
meestal dichte hoge bomen, wel lage fragielere boompjes, ik denk berken. 
Het pad is best plat en je volgt gemakkelijk de rivier en het meer richting 
Abiskojaure. Nog geen zichtjes om een wauw-gevoel te krijgen, maar dat 
deerde mij toen niet: ik was onderweg, hoera! Al na een paar kilometer 
kreeg ik echter last van pijnlijke heupbeenderen. Hmmm, van bleinen-in-
wording op voeten wist ik dat sporttape hielp, maar heupen?!? Bij gebrek 
aan een beter alternatief toch maar ingetaped. Ook de muggen en midges 
waren duidelijk fan van dat verleidelijk vel dat plots bloot kwam. Voor de 
rest van mijn tocht zijn die heupen ingetaped gebleven. Ook mijn voeten heb 
ik die dag op verschillende geïrriteerde plaatsen ingeplakt nog voordat de 
blaar er effectief was, waardoor ik voorts geen last meer heb gehad van iets 
blaarachtigs. Die kilo’s Compeed hoeven volgende keer dus niet meer alle-
maal mee, mooi zo. 

De bedoeling was om die eerste dag tegen de avond ergens niet te ver buiten 
het Abisko nationalpark mijn tent op te zetten. Rond de rand van het park 
was het pad even niet meer zo duidelijk aangegeven, maar het was snel terug 
beter en bovendien: het lag misschien ook wel aan mijn beperkte 
oriëntatiekunsten... Buiten het park was het eindelijk een beetje klimmen en 
het stuk rondom Garddenvarri was een plezier voor het oog en de benen. 

Qua goede bivakplaatsen leek het aanbod die avond echter minimaal. Er was 
precies altijd iets mis: te veel open in de wind, te drassig, geen water nabij... 
Ik ben dus blijven doorwandelen (het werd toch niet donker) en denken 
“na dat volgende heuveltje zal er wel een goeie bivakplek zijn”. Omgekeerd 
evenredig met de tijd die verstreek daalde mijn humeur, rechtevenredig de 
honger. Dat laatste was prima te stillen met homemade energybars (recept 
van Joery, weliswaar gepimpt met een paar scheppen extra kaneel voor de 
Zweedse touch), maar mijn humeur heeft uiteindelijk pas wat meer rust 
gevonden toen ik op een zevental kilometer voor de hut van Alesjaure rond 
21 uur eindelijk een goeie bivakplek tegen kwam. Dat ik hem moest delen 
met een onbekende Nederlander was een zege op dat moment. Niet alleen 
kon ik even mijn ei kwijt, ook mentaal voelde ik me toch wat veiliger. Want 



was alleen op tocht gaan wel iets voor mij? Dag één en er waren al twijfels, ja 
lap zeg. Die avond de eerste keer mijn tentje opgezet (geen tijd gehad om ze 
rond Göteborg uit te testen...) en wonderenswaardig ging dat redelijk vlot. 
Veiligheidshalve toch wat stenen op de piketten gelegd omdat ik de wind 
en mezelf niet zo vertrouwde. Het tentje was trouwens de Gossamer van 
Jack Wolfskin. 70 euro in solden in de AS Adventure. In vergelijking met al 
de hele dure eenpersoons tenten die de Zweedse winkels rijk zijn was dat 
een topdeal. Een nadeel: weinig plaats, maar voor dat geld wilde ik best wat 
slangenmensbewegingen maken als ik mij met regen in de tent zou moeten 
omkleden ofzo.

Maar goed, eens wat eten achter de kiezen begon ik te kunnen genieten 
van de bergen rondom mij. Mijn “room with a view” voor de eerste nacht 
was er eentje om in te kaderen en dat voor nul komma nul Zweedse 
kronen. Eat that duur vijfsterrenhotel.

Dag 2: Over eten op tocht, de loopplanken en het nut van zakdoeken
Ergens aan het Radujavri - net voorbij Tjäktastugan
Afstand: 21 km

De ochtendstond heeft goud in de mond, en vandaag bleef dat zelfs de hele 
dag duren. Na alles niet al te vakkundig in mijn rugzak (Osprey, Ariel 65 
liter) te hebben gepuzzeld hebben we toen de hele dag mooi weer gehad. 
Ontbijt was een appel met havermout. Havermout is nogal smaakloos 
zonder die appel of andere toevoegingen, maar ik geraakte ten minste 
huppelend aan de Alesjaurehut over het vlakke pad naast het meer. Aan 
de hut een lange pauze genomen in het gezelschap van een restje Passoa 
Orange dat ik op het laatst nog uit mijn kot had meegegrist. 

Na de hut gaat het even bergaf. De rest van die dag was vooral weer vrij 
plat maar mooi en rustig op het gemak. Onder andere op deze etappe van 
de route liggen best wat loopplanken. Met die dingen heb ik een haat-
liefde verhouding gekregen tijdens de tocht: enerzijds soms ontzettend 
handig in drassig gebied en extreem duidelijk om te weten waar je naar toe 
moet, anderzijds leek ik soms heel de tijd naar mijn voeten te kijken als ik 
op die smalle planken liep.  

Voorts had ik vooraf gedacht dat ik altijd heel bewust lunchpauze zou 
houden, maar al vanaf dag 1 gebeurde dat niet. Gewoon tussendoor af en 
toe een hapje: in het begin vooral appels en Joery’s energybars omdat die 
het meeste wegen, maar naderhand ook notenmix of een koekje. Het 
middageten dat ik voorzien had was dus vooral te veel aan gewicht en 
ruimte, waardoor ik na een paar dagen echt een heel deel heb weg gegooid 
en weg gegeven. Ook al had ik een eetschema gemaakt, ik had duidelijk te 



veel eten bij. Zelfs 2 aardappels die ik op kot niet had opgekregen. 
Stompompiedom ... Ik heb toen niet opgeschreven wat ik precies heb 
gegeten. Bij komende Vogezentrip lijkt me dat wel een goed plan omdat 
je alleen door het echt bij te houden allicht een idee kan krijgen wat je nu 
“ongeveer precies” nodig hebt op een wandeldag.

Ik had ook gedacht dat er op tocht meer “echt” gekookt zou worden. 
Ondanks dat ik een fervent amateurkok en vegetariër ben, heb ik tijdens 
de vakantie ontdekt dat ik ‘s avonds niet de goesting heb om te koken. 
Afwisseling in smaken blijft voor mij echter belangrijk, ook op tocht. Dus, 
volgende keer meer (afwisseling in) veggie pakjesvoer, een aantal variaties 
in energy bars en een toerbrood try out.

Voor het ontbijt ben ik van de muesli’s of papjes niet zo ‘n fan, maar wat 
volgende keer wel zeker te proberen valt en wat ik precies nog nergens op 
hikingsites heb gezien, is zelfgemaakte granola. Dit krokante neefje van de 
muesli weegt een beetje meer dan gewone havermout, maar zit ook 
bomvol energie en is extreem lekker. Op het internet zijn allerlei recepten 
te vinden, maar ik was alvast dik tevreden over het recept van 
alledagenhonger.

In ieder geval, door de lange pauzes overdag en het klimmetje vlak voor 
Tjäkta uiteindelijk toch pas tegen een uur of 7 ‘s avonds de tent opgezet. 
Geleerd: wie overdag luiert maar ‘s avonds toch ergens wil zijn, zal ‘s 
avonds langer moeten lopen. Ondanks dat de zon niet onder ging, merkte 
ik dat ik het niet altijd even gezellig vond om ‘s avonds nog op m’n eentje 
richting bivakplek aan het lopen te zijn. Deze dag kreeg ik ook duidelijk 
last van de wreef van mijn voeten. Op dagtochten de voorbije jaren in die 
bottinnen echter nooit iets van gemerkt, vreemd. De volgende dagen heb 
ik mijn veters iets losser geknoopt, de bovenste haakjes niet gebruikt en 
gevouwen zakdoeken tussen sok en wreef gestoken. Dit in combinatie met 
niet flauw doen heeft het euvel verholpen, al heb ik na thuiskomst nog een 
tweetal weken dikke voeten op die plaatsen gehad. Hmmm.



Dag 3: Over open hemelsluizen en de tent
Net voorbij Tjäktastugan
Afstand: 0 km

Bij het krieken van de dag goot het. Rond lunchtijd goot het nog steeds. 
Rond vieruurtjestijd viel het er ook nog goed uit. Tegen het avondeten 
was het eindelijk wat over. Tijd om te koken en nog wat van het uitzicht te 
genieten. Morgen weer of geen weer, weg zou ik zijn want ik had het wel 
gehad. Goed nieuws was echter dat de tent het deze dag kurkdroog hield 
binnenin en dat ze ook niet flapperde in de wind. Toevallig stond ze op 
een plek waar al de regen netjes afwaterde naar lager gelegen gebied. Oef.

Dag 4: over de Tjäktapas en het gevoel van onveiligheid 
Net voorbij Tjäktastugan - ergens voorbij Sälka
Afstand: 15 km

Na het ochtendwasje aan de rivier koers gezet richting de Tjäktapas. Over 
het hoogste punt van dit deel van de Kungsleden en de wandeling er naar 
toe wordt soms nogal gewichtig gedaan, maar dat lijkt me wat overroepen. 
Mooi is het daarboven zeker, een fijn gevoel geeft het natuurlijk ook als 
je zoals toen met mooi weer goed de dalen noord- en zuidwaards in kan 
kijken, maar het stijgen daar naar toe kan je nu niet echt een extreme 
kuitenbijter noemen. Stenig was het tochtje naar het hoogste punt wel. 
Landschappelijk en padgewijs dus fijn om eens iets anders voorgeschoteld 
te kijgen dan de voorbije dagen. Bovenop die pas staat trouwens een 
noodhut die voorzien is van toilet en afval sorteerstation. Vanaf iets 
voorbij de Tjäktahut kan je ze al zien liggen.



Het deed deugd dat er eindelijk eens wat meer hoogtemeters waren 
overbrugd. Na de Tjäktapas is het richting Sälka redelijk saai wandelen. 
Wederom loop je door een lange vallei, maar sneeuwvelden of wat rotsig 
avontuur kwam je er niet tegen. Een paar riviertjes oversteken, maar nooit 
zo diep dat er moest worden doorgewaad.

In de hut van Sälka kocht ik de eerste keer iets van eten. Tot hier toe had 
ik steevast van eigen voorraad gegeten (en weg gegooid) maar het kopen 
van pasta en een lekkere Zweedse koek drong zich aan. Je kan in de meeste 
hutten eten kopen en in die van Sälka vond ik het aanbod eigenlijk echt 
uitgebreid. Toen ik aan het kletsen was met de huttenwacht wees ze plots 
op 2 rendieren die buiten stonden te grazen. Dit was de eerste keer dat ik 
er in levende lijve zag. Tot dan toe had ik het moeten stellen met massa’s 
uitwerpselen en hoefsporen onderweg. Achteraf bleek dat dit ook de 
laatste keer was dat de dieren zich aan mij lieten zien. De week voordien 
had een vriend van me er echter tientallen gespot, dus ik vermoed dat het 
een kwestie van pech of geluk hebben is. Naar de verhoopte ontmoeting 
met een eland heb ik al helemaal kunnen fluiten, al ben ik er van overtuigd 
dat zij mij wel hebben opgemerkt. 

Die avond voorbij Sälka waren de muggen voor de eerste keer ‘s avonds 
echt goed van de partij. Vermoedelijk omdat ik nog te dicht tegen het 
water stond gebivakkeerd. Wind was er nochtans wel, evenals een hoop 
wolken die ik niet echt vertrouwde. Dit was de eerste keer dat ik me echt 
onveilig en alleen voelde tijdens de tocht. Mijn schetsboek dat ik toen bij 
had en een lekkere Zweedse Kex hebben er moeten aan geloven en met 
een vleugje muziek in mijn oren ben ik uiteindelijk toch ingedommeld. 



Dag 5: Over hemelse pasta pesto en minder hemels weer
Ergens voorbij Sälka - Singi
Afstand: 9 km

De volgende ochtend keek ik op dat gevoel van de vorige avond terug als 
“belachelijk”, hoewel het nog af en toe is terug gekomen tijdens de rest van 
de reis. Vooral ‘s avonds, bij slechter weer of wanneer je niet meer 100 % 
zeker bent of je nog wel juist aan het wandelen bent. Die ochtend was het 
weer nog steeds twijfelachtig en net toen ik vertrok begon het dan toch 
eindelijk te druppelen. Hoe meer ik vorderde over het licht heuvelende 
pad, hoe meer de wind zich liet voelen en hoe lager de wolken zich in de 
vallei nestelden. Bij de schuilhut van Kuoperjakka de laatste appel soldaat 
gemaakt in afwachting tot de wind zou minderen. Geen sprake van dat dat 
er in zat dus dan verder en route richting Singi. Eigenlijk ging ik in de hut 
van Singi gewoon even pauzeren, maar de hemelsluizen werden weer 
massaal geopend, vergezeld van een wind die hoe langer hoe minder 
sympathiek leek. Uiteindelijk ben ik in Singi blijven overnachten. Het 
plan voor een tocht naar een top in de buurt heb ik door het aanhoudende 
slechte weer ook laten varen. Troost was de smakelijke pasta pesto met een 
restje zongedroogde tomaten, olijven en parmesaan. Die Italiaanse avond 
was een goeie zaak: weinig gewicht, “semi vers” en lekker lekker lekker. 

Dag 6: Over een van de mooiste etappes en natte voeten
Singi - Kebnekaise bergstation
Afstand: 14 km

Vlak na vertrek uit de hut gaat het even stevig omhoog, maar nadien is het 
pad gewoon licht golvend. Desondanks dat de route weer niet memorabel 
daalt of stijgt, is dit een van de mooiste delen van de tocht. De wanden van 
de bergflanken links en rechts lopen erg stijl omhoog en zijn vaak bedekt 
met ros of grijzig steenpuin. Samen met wat lage donkergroene begroeiing 
en het licht mistige weer was dit fantastisch: ik genoot terug echt van elke 



stap die ik zette. De laatste kilometers voor het bergstation begon het te 
miezeren maar ik besefte te laat dat ik mijn regenbroek (veel eerder) had 
moeten aandoen. Blijven glimlachen en verder met een natte broek. 
Tijdens een van de laatste stukken was het erg drassig en was er van een 
pad geen sprake meer. Het was jezelf een weg zoeken doorheen de 
rivierdelta van de Siellajohka richting het bruggetje een beetje verder. Met 
enkele succesvolle en minder succesvolle sprongen bereikte ik zonder 
kleerscheuren maar met kletsnatte voeten en benen het bruggetje. Van al 
dat gehup in de modder wordt een mens wel vrolijk dus een tijdje later 
wandelde ik dik tevreden Kebnekaise bergstation binnen. Hier waren 
plots “veel” mensen en gebouwen, hier was zelfs draadloos internet voor 
mensen met een hippe telefoon. Ik was blij dat ik zo’n ding niet bezat en 
liet me helemaal opdrogen terwijl de innerlijke mens aangesterkt werd met 
verslavende vasa-wafels uit het winkeltje. 

Ik moest die namiddag beslissen of ik morgen al dan niet overmorgen de 
Kebnekaise zou beklimmen. Een dag eerder was ik onderweg mensen 
tegen gekomen die de berg met een gids via de oostelijke route (östra 
leden) hadden beklommen. Ze waren lyrisch over hun avontuur (gletsjer, 
via ferrata ...) en hadden me geprikkeld. Mijn oorspronkelijk idee was 
echter om de berg via de westelijke route (västra leden) op mijn eentje te 
beklimmen. Niet alleen omdat de westelijke route volgens sommige 
bronnen iets minder belastend is, maar vooral omdat aan de westelijke 
route geen duur prijskaartje hangt. Door het enthousiasme van het 
koppel heb ik echter in het bergstation gewacht tot de sportdienst laat in 
de namiddag open ging. Na de gids bestookt te hebben met een leger aan 
vragen werd ik over de streep getrokken toen hij zei dat we - als het weer 
het toeliet - op de terugweg richting bergstation een paar honderd meter 
door de sneeuwvelden naar beneden konden glijden. 

Om echter zeker te zijn dat het fysiek zou lukken heb ik de kleine testklim 
gedaan: boven het station ligt een groot rotsblok aan de bergwand. Wie 
daar binnen de 40 minuten geraakt kan de fysiek zwaarste stukken op de 
tocht aan. Ik klokte uiteindelijk af op 37 minuten, inclusief wat verdwalen 
in het berkenbosje in het begin. Ik ging mee! ‘s Avonds was er nog een 
verplicht informatiemoment waarop je ook materiaal voor de via ferrata 
en de gletsjer kreeg, bon om een picknick te maken ‘s ochtends in het hotel 
... Omdat de gids - de immer sympathieke Patrik - dacht dat ik met een 
t-shirt, mijn Icebreaker 200 shirt, fleece, regenjas, 1 paar wanten, buff en 
muts te koud zou hebben op de top, heb ik veiligheidshalve in het 
winkeltje nog een extra trui en een paar onderhandschoenen gekocht. 
Duur grapje om dat daar te kopen, maar “better safe than sorry”. 



Dag 7: over een zot steil stuk en de beste glijbaan die je je kan dromen
Beklimming en afdaling Kebnekaise

Om 7 uur vertrokken we onder een brandende zon op pad. Buiten mij was 
er slechts één persoon ingeschreven, dus we hadden voor 150 euro een 
privé gidstochtje op het gemak. Normaliter doe je de 1400 hoogtemeters 
in ongeveer 10 uur op en neer, maar wij hebben er uiteindelijk korter over 
gedaan. In het begin is het eventjes vrij plat, maar al snel wordt het fysiek 
zwaarste stuk aangevat over een stenige helling. Van een pad is soms niet 
meer echt sprake en voor mij was het toen vooral niet praten, focus tijdens 
iedere stap hoe en waar je je voeten zet en af en toe ook eens inwendig 
goed vloeken op alles en iedereen. Dat kwaad zijn werkte alvast om me 
meer energie te geven.  

Tijdens dat eerste deel was het systeem dat er 20 minuten gewandeld werd, 
vervolgens 5 minuten rust om de innerlijke mens aan te sterken en te 
genieten van het uitzicht, dan weer 20 minuten enz. Dit heeft bijna twee 
uur geduurd waarna de helling duidelijk minder stijl werd. Dan was het 
tijd voor de eerste lunch en - moest het er nog niet uit gezweet zijn - een 
plaspauze achter het enige grote rotsblok dat we die dag zijn tegen 
gekomen. Vervolgens een stukje over morenen huppen en dan was het tijd 
voor de Björlingsgletsjer. Spannend! In het begin stapte ik nog redelijk 
voorzichtig, maar uiteindelijk is het voor een leek als ik vooral volgen in 
het spoor van de gids op een afgesproken afstand. Het weer was toen nog 
helder dus die 40 minuten op de gletsjer waren puur genieten. De laatste 
daarvan ploeter je stijl omhoog in de sneeuw terwijl je voor de veiligheid 
vast hangt aan een touw. 

De gletsjeroversteek eindigt aan het begin van de via ferrata. Het angst-
stemmetje in mijn hoofd bleek totaal overbodig: je hangt goed vast als je 
het doet zoals het hoort en er was meestal nog stevig wat rotswand onder 
onze voeten. Na een tijdje was het dus vooral genieten. Bij aankomst 
boven was het weer echter volledig omgeslagen: de wolkenloze hemel van 
de ochtend was vervangen door een steeds dikker wordende mist. Vanaf 
daar lopen de östra en västra leden gelijk tot aan de top. Was ik toen op 
dat moment daar boven op mijn eentje via die westelijk route gearriveerd, 
dan had ik gegarandeerd rechtsomkeer gemaakt omdat je amper een idee 
hebt waar de top is en of het bij dat weer nog wel slim is om daar op je 
eentje naar toe te klauteren. 

In ieder geval, met Patrik vatten we in volle verwachting het laatste stuk 
aan. Het gezegde “de laatste loodjes wegen het zwaarst” deed zichzelf alle 
eer aan terwijl we door de dikke sneeuwlaag in de mist naar boven 
ploeterden. 



Maarrrrrr, al die moeite werd dubbel en dik beloond boven: twee jaar in 
Zweden gewoond, afgestudeerd na een hels eindwerk en nu 2106 meter 
hoog: woehoew!! Zelfs met mist die het zicht tot een minimum beperkte 
was het een fantastisch gevoel. Bij helder weer kan je een heel eind van 
Zweden en een stuk Noorwegen zien, maar boven zijn geraakt en het gat 
in de wolken gedurende 2 seconden was meer dan voldoende om ons met 
drie extreem tevreden te stellen. 

Na een tijdje begon de nattigheid en de koude zich echter te laten voelen 
dus ging het door de sneeuw weer naar beneden. Mijn gekochte 
onderhandschoenen had ik ondertussen trouwens aan, maar die extra 
fleece was toch overbodig omdat je uiteindelijk geen uren op de koude top 
staat en nog wat warm blijft van het sneeuwploeteren. Een snelle en frisse 
tweede lunch in de noodhut, afdalen via de via ferrata en dan weer fijn 
gletsjeren. Ik floepte nog even in een gletsjergat wat voor een 
adrenalinestootje zorgde, maar nog goed meeviel aangezien ik slechts met 
één been in het gat zat. 

De rest van de afdaling verliep via een andere weg. Aan een grote 
sneeuwplak hielde we halt en uiteindelijk overbrugden we (in 2 etappes)
een hoogteverschil van ongeveer 400 meter al glijdend op ons achterwerk 
(lang leve de regenbroek). Ik ging als laatste in het spoor van de Patrik en 
vond remmen onderweg meestal overbodig waardoor ik op het einde in 
een wolk van stuifsneeuw nog maar net op tijd kon stoppen. Aah, wat een 
pret! Ik was perfect gelukkig na de wildste, langste en meest 
deugddoende glijbaan uit mijn leven. Nog een goed uur stappen in de 
regen en we konden moe maar voldaan in de douche springen. 



Dag 8: over de beste energiecake ooit en de anticlimax
Kebnekaise - Nikkaluokta
Afstand: ochtendwandeling + 19 km

Na een ochtendwandeling en een babbeltje met een van de gidsen de tocht 
richting bewoonde wereld weer aangevat. Achteraf gezien had ik die dag 
beter een retourtje Tarfala - Kebnekaise station gedaan en de volgende 
ochtend vroeg vertrokken om de middagbus in Nikkaluokta te halen, maar 
omdat me dat toch wat tricky leek ben ik die dag al richting Nikkaluokta 
gestapt. Qua anticlimax na de Kebnekaise kon het wel tellen: het is 
meestal een saai plat stenig pad in de berkenbosjes en je komt duidelijk 
meer mensen tegen dan de voorbije dagen. Je kan een stuk van de 
wandeling afsnijden door een duur bootje over het Laddjujavri meer 
te nemen maar de zon was weer van de partij dus heb ik dat geld toch 
maar uitgespaard. In mijn rugzak vond ik nog een stuk energiecake van 
het bergstation (zelfgemaakt door de kok des huizes) en dat was zonder 
overdrijven een van de meest interessante en subliem lekkere cakes die ik 
ooit al gegeten heb. Wat er juist allemaal in zat is nog steeds niet duidelijk, 
maar ik heb later in Nikkaluokta een briefje in de brievenbus van het 
bergstation gestoken met mijn complimenten voor de kok en het 
vriendelijk verzoek om het recept online op de webstek van STF te zetten. 
Voorlopig helaas zonder resultaat. 

Wanneer de cake achter de kiezen was, sloeg het weer achter mij om dus 
na een wandelspurtje om het ergste voor te zijn toch maar een pitstop 
gehouden in het caféhutje aan het andere einde van het meer. De 
mokkarute was van mij en deed deugd terwijl het buiten wat stormig was. 
Tijdens die snelle saaie 6 km naast het meer besefte ik dat mijn rugzak 
toen wel aardig lichter woog in vergelijking met het begin van de trip. Hoe 
veel kilo ik op dat moment precies rijk was weet ik niet, maar ik denk dat 
het ongeveer 15 all in moet geweest zijn. Zonder eten en drinken droeg 
ik ongeveer 12,6 kilo mee, met voeding en water een dikke 20 bij aanvang 
van de tocht. 



Dag 9 - 10 - 11: over Nikkaluokta en champagne
Nikkaluokta - Kiruna - Stockholm - Brussel

Na een nacht op het tentenveld aan het enige hotel/restaurant/winkeltje 
dat Nikkaluokta rijk is - m.u.z. van de kerk leek het me ook bijna de enige 
bebouwing die het “dorp” rijk was eigenlijk - was het een uurtje de bus op 
naar Kiruna treinstation. Volgens het hotel kon je met kaart betalen op de 
bus, maar dit was niet zo. Zorg dus voor voldoende cash op het einde 
(jongerentarief = 95 SEK). In Kiruna station dan eindelijk mijn flesje 
champagne soldaat gemaakt bij een afsluitend stukje middagzon en 
heerlijk belegd vers brood. 

Vervolgens was het weer 18 uur op een treinstoel zitten, hangen, anders 
hangen, dubbel plooien ... en af en toe wat slapen tot in Stockholm. Een 
overnachting bij een kameraad en heel wat kerosine later stond ik op 
Belgische bodem in Zaventem. Tijd om deze reis te gaan verteren, terug te 
wennen aan het leven in de stille Kempen en plannen te smeden voor een 
volgende trip.

Conclusie / evaluatie

Afstanden, tempo, route
Qua kilometers per dag was dit een rustige reis. Ik had voldoende dagen 
ingecalculeerd omdat ik oorspronkelijk een langere route wilde doen. De 
beslissing om uiteindelijk toch het meer geëffende pad te volgen was de 
juiste, ook al was dit “minder avontuurlijk” en met minder hoogte-
verschillen. Zo vroeg in het seizoen kwam ik 0 tot 5 groepjes mensen 
tegen per dag, op de zijtakken van de Kungsleden zou dit allicht nog 
minder zijn geweest. Bovendien lag daar ook nog meer sneeuw en schijnt 
het pad soms minder duidelijk te volgen te zijn. De hoofdroute is meestal 
goed gemarkeerd op dit deel van de Kungsleden dus over het algemeen is 
de weg zoeken en vinden geen probleem als je een kaart bij hebt voor op 
de zeldzame verwarrende momenten.



Tijdens deze tocht heb ik veel geleerd op allerlei vlakken. Qua route: 
volgende tocht kies ik voor een tocht met meer hoogteverschillen op zowel 
routeplan A als plan B. Ergens op klimmen is fijn en deze route was wat 
te plat naar mijn zin. Met uitzondering van de Tjäktapas en het stevig 
retourtje naar de top van Kebnekaise was het weinig soeps op dat vlak. Je 
stijgt en daalt wel, maar veelal gaat het pad rustig omhoog / omlaag of zijn 
de ietwat stevigere klimmetjes slechts van het type “klein heuveltje”. 

De hutten onderweg waren een goeie back up tijdens deze eerste solo trip. 
Doordat ze op vrij korte afstand van elkaar liggen en je bijna overal kan 
bevoorraden / koken kan je deze trip ook perfect met een veel lichtere 
rugzak doen denk ik: zonder tent, zonder kookmateriaal, zonder eten voor 
een week etc. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje en minder vrijheid 
aan vast, maar het scheelt wel een stuk in gewicht en materiaal. 

Solo on the road: oefening baart kunst?
Een belangrijk testpunt was het alleen zijn. Ik had vooraf heel wat gelezen 
over solo trekken en uiteindelijk gedacht “foert, ik doe dat en we zullen 
wel zien hoe het loopt”. Mensen die mij goed kennen weten dat ik eerder 
een spraakwaterval ben dan een stil water dus sommigen twijfelden aan 
het slagen van het reisplan. Uiteindelijk is het punt volgens mij niet of je 
al dan niet af en toe je verhaal kwijt kan aan een kameraad, maar wel in 
welke mate je jezelf en de omgeving vertrouwt. Met weinig kennis over het 
weer was het vooral bij wat winderige avonden dat je hoofd af en toe een 
loopje met je neemt als je niet op tijd op de rem gaat staan. Een dagboek / 
schetsboek en een streepje muziek waren voor mij truckjes om daar mee 
om te gaan. Die angst en onzekerheid af en toe zijn echter geen reden om 
niet meer (alleen) te gaan wildkamperen. Alle andere momenten maken 
het immers meer dan de moeite waard dus proactief inspelen op die 
momenten van twijfel en ervaring blijven opdoen lijkt me de beste manier 
om er mee om te gaan. Een bestemming met wat meer zekerheid op mooi 
weer is misschien ook een slim plan, maar waar blijf ik dan met mijn 
fascinatie voor Noord Europa?

Materiaal
Qua materiaal ben ik voorlopig dik tevreden met mijn nieuwe rugzak 
(Osprey, Ariel, 62 liter in maat small, weegt 2 kg), ook al moest ik heel de 
week preventief heupgewrichten intapen. In vergelijking met andere 60-65 
liter rugzakken die in Zweden worden verkocht is deze redelijk licht, 
betaalbaar en - het oog wil ook wat - in een extreem mooie blauwe kleur.

Mijn Trangia 27-3 UL kooksysteem weegt te veel (730gr). Met het oog om 
in de toekomst toch ook af en toe met vrienden te trekken had ik een set 
goed voor 2 man gekocht, maar dat was toch een miskoop omdat dat 
zelfbouwgewijs lichter en goedkoper kan. Veranderen die handel.



Voorts was de Gossamer éénpersoonstent goed voor deze eerste kennis-
making, maar is het tijd voor iets sterkers met meer ruimte, minder 
gewicht en meer zicht op de omgeving. Hmmm... trailstar en bivy? 

Tot slot één van de grootste issues vooraf: de slaapzak. Wekenlang had ik 
gesnord op het wereldwijde web. Wikken en wegen zonder dat er een deus 
ex machina uit de lucht komt vallen. Je wil geen bakken geld uitgeven, 
maar ik had absoluut een heilige schrik om koud te hebben (ben een 
koukleum). Bovendien wilde ik toch een slaapzak waar ik een aantal jaren 
mee verder kon in vergelijkbare of zelfs iets koudere temperaturen. 
Uiteindelijk ben ik voor de donzen TNF Superlight gegaan (Comfort: 
-8°C). Verder had ik nog mijn therm-a-rest (woman’s prolite regular), liner 
en Icebreaker 200 shirt en broek bij zodat ik toch echt niet zou bevriezen. 
De slaapzak weegt best nog wel wat (1,2 kg) maar ik heb ten minste geen 
kou gehad. De stuffzak die bij de slaapzak zit is trouwens een onhandig en 
te groot ding. To do: zelf een betere in elkaar flansen. 

Praktische info

Timing
Wandelseizoen zomer: eind juni - midden/eind september.

Opgelet: Fjällräven Classic
Iedere zomer vindt in de omgeving van Abisko de wandelwedstrijd 
Fjällraven Classic plaats. Hier komt een massa volk op af, dus wie van de 
rust wil genieten doet er goed aan om niet tijdens dit evenement te gaan. 
http://www.fjallraven.com (doorklikken voor de exacte data)

Bereikbaarheid: vliegtuig / trein / bus
Stockholm is o.a. met SN Brussels Airlines en Ryanair te bereiken vanuit 
Brussel / Charleroi. Opgelet: Stockholm telt 3 verschillende luchthavens. 



Vanuit Stockholm kan je dan met de nachttrein tot in Kiruna of Abisko 
Turiststation reizen (afhankelijk in welke richting je wandelt). De reisduur 
vanaf Stockholm is ongeveer 18 uur. 
Zweedse spoorwegen: www.sj.se/start/startpage/index.form?l=en.
Wie tijdig zijn stoel en / of bed boekt kan al voor ongeveer 50 euro tot in 
Abisko geraken.

Je kan vanuit Stockholm ook tot in Kiruna of Narvik (Noorwegen) vliegen, 
o.a. via SAS (http://www.flysas.com/nl/be/?vst=true). Als je tot in Narvik 
in Noorwegen vliegt kan je van daar uit de trein een stukje terug nemen 
tot in Abisko of Kiruna.

Nikkaluokta - Kiruna: In Nikkaluokta begint / eindigt de openbare weg. 
Tijdens het zomerseizoen pendelt er 1 of 2 keer per dag een bus die je ter 
plaatse cash moet betalen (reistijd ongeveer 1 uur). In het hotel / camping 
in Nikkaluokta stond ook kaartbetaling vermeld, maar dat klopte niet. Op 
de site (http://www.nikkaluokta.com/index.php?id=1511) vind je links 
naar bustabellen en andere info m.b.t. die plek. Je kan er trouwens ook 
eten kopen. Niet alle info is in het Engels beschikbaar. 

Overnachten, bevoorraden en algemene informatie
Het deel van de Kungsleden dat ik gelopen heb is goed voorzien van 
bemande hutten (op maximum 20 km afstand van elkaar) waar je meestal 
eten kan kopen. Op www.svenskaturistforeningen.se vind je per hut 
informatie over openingstijden in zomer en winter, of je je er al dan niet 
kan bevoorraden, randactiviteiten ... Er is ook ergens een basislijst te 
vinden waar opgesomd staat wat er ongeveer minimum te koop is in de 
hutten. De plaatsen waar ik de bevoorrading heb gezien (Sälka, Abisko, 
Kebnekaise) waren echter veel uitgebreider dan die lijst. Zo is er in het 
bergstation van Abisko zelfs een klein aanbod aan vers fruit, groenten, 
vlees en eieren. Indien nodig kan je ook muggenbescherming en ander 
basismateriaal in de bergstations van Abisko en Kebnekaise aanschaffen. 
In Abisko zelf zou naar het schijnt ook een gewoon supermarktje zijn. 



Op de webstek van STF kan je ook informatie over de beklimming van de 
Kebnekaise en info over andere wandelgebieden en accomodaties in 
Zweden vinden. De Zweedse website www.kebnekaise.net is uitgebreider 
over de Kebnekaise, maar heeft tot nu toe geen Engelse versie. 

Zowat alles is in Zweden duurder dan in België. Voor gewone voeding 
valt het soms nog best mee, maar voor een gevriesdroogd avondmaal voor 
1 persoon betaal je al gauw 9 euro. Het aanbod voeding met een eco- of 
fairtradelabel is in Zweden meestal groter dan in België, ook in de hutten. 

Wie niet in een hut wil slapen kan wildkamperen in Zweden of zijn tent 
tegen betaling opzetten aan de hut. In dat geval kan je gebruik maken van 
sanitair etc. Een aantal hutten hebben ook een sauna voor de liefhebbers. 
De enige plaats waar je niet zomaar je tent mag opzetten is in Abisko 
Nationalpark. Daar kan het enkel bij de hut van Abiskojaure of bij een 
shelter een paar kilometer van de start van de route. 
Voor de hutten: check zeker de prijzen en de betaalmogelijkheden. Een 
overnachting is verre van goedkoop en bovendien was het in 2013 niet 
mogelijk om met kaart te betalen. 
Kebnekaise bergstation: tip voor studenten: slechts 200 SEK / nacht / 
bed, inclusief een naar trekkingnormen lekker decadent ontbijtbuffet en 
gebruik van alle voorzieningen (droogruimtes, douches, keuken, sauna ...). 
Studentenkaart meenemen. 



Kaart
Abisko - Kebnekaise - Nikkaluokta (Calazzo). Schaal 1:100 000. 
Gekocht bij Naturkompaniet in Zweden. Geen idee waar deze elders te 
koop zijn, maar er bestaan alleszinds wel heel wat boekjes over deze tocht. 
Links hiervan vind je o.a. op http://www.pietsmulders.nl/zweden_kung-
sleden.html. 
Op http://dzjow.com/2012/04/12/free-online-topographic-maps-for-hik-
ing/ vind je links naar online topografische kaarten, o.a. van Zweden. 

Terrein, weer, bewegwijzering
Vrijwel steeds duidelijk bewegwijzerd. Pad en bruggen zijn goed onder-
houden. De route wordt gepromoot als goed voor beginners en dat is ook 
zo. Tijdens mijn tocht in juni nog her en der sneeuwplakken over de route 
maar dit was eerder leuk dan een probleem. Op hoger gelegen gebieden 
ook sneeuwvelden. 2013 kende een warme lente in Scandinavië, dus 
misschien was er in verhouding al meer sneeuw gesmolten dan meestal op 
dat moment van het jaar? 
 
Het weer: ‘s ochtends opstaan en kijken. Onderweg af en toe achterom 
zien zodat je geen verrassingen over je heen krijgt. Je kan daar elk 
weertype krijgen en ik heb ook bijna alles gehad: van brandende zon tot 
aanvriezende mist. Algemeen zouden temperaturen in juni schommelen 
tussen -5°C en +17 °C.


