
 
 

Verslag skitour rond de Kebnekaise, 

donderdag 21 maart tot en met maandag 1 april 2013 

Van donderdag 21 maart tot en met maandag 1 april 2013 maakte ik samen met mijn 

Vlaamse vriendin Sylvia een skitour in het hoge noorden van Zweden om de hoogste berg 

van Zweden, de Kebnekaise. De route voerde voor het overgrote deel langs niet 

gemarkeerde routes. We moesten dus zelf onze koers bepalen met kompas, kaart en gps. 

Ook zouden we een keer buiten moeten overnachten. We hadden daarom tent en 

kookspullen bij ons. Om die extra bagage te kunnen vervoeren, had ik een pulka 

aangeschaft.  

Op donderdag 21 maart kwamen we per vliegtuig aan in Kiruna en namen dezelfde dag nog 

de bus naar Nikkaluokta, een oude Samennederzetting, ongeveer 80 kilometer ten westen 

van Kiruna. Ik wist dat ik – eenmaal weg uit Kiruna - geen telefoonbereik meer zou hebben. 

Dus stuurde ik mijn laatste sms’jes naar Arjen, mijn man en Nalan, mijn dochter. Pas op 

zondag 2 mei zou ik weer wat van mij kunnen laten horen. 

 

De stuga in Nikkaluokta waar we overnachtten voor aanvang van onze tocht 

Na een nacht slapen in Nikkaluokta, in een kleine stuga, zetten we op vrijdag 22 maart 2013 

koers richting Vistas, onze eerste berghut. De route voerde langs een rivierbedding en liep 

rustig omhoog. Omdat de afstand tussen Nikkaluokta naar Vistas 34 kilometer bedraagt, 

hebben we er twee dagen over gedaan en brachten we één nacht door in de tent. Het was 
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de eerste keer dat Sylvia en ik ’s winters kampeerden. We waren niet erg geroutineerd. 

Sylvia raakte onderkoeld toen ze buiten aan het koken was en daarom besloten we in de 

tent te koken. Achteraf een slechte beslissing want de volgende ochtend was alles klam en 

nat. Ook is het beslist geen pretje om ’s nachts je warme slaapzak uit te moeten voor een 

plas buiten. Gelukkig lukte het ons de volgende ochtend om een heerlijk expeditieontbijt te 

maken en na het inpakken van de tent gingen we op weg naar de warme en droge berghut 

Vistas. Daar konden we tent en slaapzakken te drogen hangen.  

 

Bewegwijzering bij Vistas 

In Vistas hebben we een dag wat gelanterfanterd. Dat wil zeggen: hout zagen en kloven, 

water halen, hut opruimen, eten, drinken, een klein skitour om de hut en alvast de route 

verkennen naar Nallo, de volgende berghut. Ook kletsten we wat met de stugvard 

(huttenwaard) en maakten plannen voor de komende dagen. We gingen heel erg vroeg naar 

bed. Die eerste dagen lagen we er trouwens steeds voor 8 uur ’s avonds in, om de volgende 

ochtend om 6 uur, half 7 wakker te worden.  
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2e dag van onze tocht: aankomst in Vistas met uitzicht op de Stuor Reaiddavaggi (vallei) 

Op maandag 25 maart vertrokken we naar Nallo, een berghut die boven de boomgrens ligt. 

Die dag zouden we 833 meter stijgen en 174 meter dalen. Ik had op advies van Vasasport 

stijgvellen meegenomen, maar was nog niet op het idee gekomen om die te gebruiken. Stom 

dus, maar gelukkig ging de tocht heel geleidelijk omhoog. Aangekomen in Nallo, haalden we 

diep adem. We hadden gelezen dat het een van mooiste locaties was in het gebergte 

rondom de Kebnekaise en dat was niets teveel gezegd.  

 

Op weg van Vistas naar Nallo 
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De volgende dag besloten we om de berg Nallo te beklimmen. Dat is gelukt tot 300 meter 

onder de top. We kwamen terecht op een soort hoogplateau met uitzicht over de bergen 

ten noorden van Nallo. Dankzij de zon die opeens doorbrak, zagen we de valleien die we de 

afgelopen dagen gepasseerd waren op onze tocht langs Vistas naar Nallo. Opeens begreep ik 

dat je verslaafd kunt raken aan het beklimmen van bergtoppen. De tocht omhoog op onze 

onhandige langlaufski’s was overigens best eng. Ik ontdekte dat ik beter niet naar beneden 

en achterom kon kijken maar mij moest concentreren op de route omhoog. En werd het te 

spannend, dan liet ik mij vallen in de sneeuw.  

 

300 meter onder de top van de berg Nallo met zicht op de bergtoppen ten noorden van Nallo 

Op woensdag 27 maart lieten we Nallo achter ons en trokken we met een zwaar beladen 

pulka op weg naar Nulla Raita. Nulla Raita was ooit een basiskamp voor bergbeklimmers eind 

19e eeuw. Tegenwoordig is het niet meer in gebruik. Het is eigendom van Svenska 

Turistföreningen en volgens het gastenboek hebben er sinds de zomer van 2009 geen 

mensen meer overnacht. Het werd ons dan ook afgeraden om ernaar toe te gaan. Maar we 

hadden in mijn pulka de tent, 10 liter water en hout voor het geval dat er een stoof zou zijn 

die nog zou werken. De tocht naar Nulla Raita toe was moeizaam en lang vanwege de zware 

pulka en het vele stijgwerk, ondanks de stijgvellen die ik nu wel had ondergedaan. 

Aangekomen in Nulla Raita troffen we bij het opendoen van de deur een dikke laag sneeuw 

aan op de houten bedden, de vloer en de stoof. Het kostte ons een uur om de hut 
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sneeuwvrij te maken. Daarna staken we de stoof aan die op verschillende plaatsen was 

doorgeroest.  Tot onze verrassing ontdekten we onder de houten bedden voldoende hout 

om de hele avond op te kunnen stoken. We legden enkele stenen op de stoof om de gaten 

te dichten en om voor extra warmte te zorgen. Er stonden nog wat oude keteltjes, pannen 

en emmers in de hut, een bezem, een tafeltje om aan te eten en verweerde dekens. De 

dekens gebruikten we om de kieren bij de deur te dichten en om op de grond te leggen 

tegen de kou. Toen we gegeten hadden, onze slaapmatjes en slaapzakken hadden uitgerold 

en wilden gaan slapen, dienden de eerste waterdruppels zich aan. Door de stoof was de 

sneeuw gaan smelten op het dak en het water kwam door de houten planken naar beneden 

druppelen. Het was al half negen in de avond en om nu nog buiten een tent op te zetten, dat 

was geen optie. Sylvia kwam op het idee om de tent binnen op te zetten. Maar daarvoor was 

de hut te klein. Gelukkig had ik nog ergens een touw in mijn rugzak. Dus spanden we al 

zigzaggend onder het dak een frame en daarover hingen we de buiten- en binnentent. En zo 

hadden we een extra dak tegen de smeltende sneeuw. We doken onze slaapzakken in, de 

stoof ging langzaam uit en het druppelen hield op. Buiten vroor het dat het kraakte.  

 

De stoof in Unna Raita 
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De volgende ochtend blies er een harde wind door de vallei van Unna Raita en trokken we 

snel weg. We vreesden slechter weer en wilden niet nog een nacht doorbrengen in deze 

vergane glorie. Gelukkig bleef het bij een zware wind en veranderde die niet in een storm. 

Het sneeuwde en van de bergen om ons heen was niets te zien. Wonderlijk genoeg zagen we 

wel steeds een bleek zonnetje waardoor we ons konden oriënteren. We moesten eerst naar 

het westen en dan naar het zuiden. En zo kwamen we’s middags op tijd aan in Sälka, de 

derde berghut op onze tocht. Natuurlijk vertelden we over ons avontuur in Unna Raita. We 

moesten van de stugvards op de foto en brachten het tot een vermelding in hun dagboek.  

’s Avonds werden we getrakteerd op een heuse sauna. Uit een ketel op een kachel waarmee 

de sauna werd opgestookt, tapten we kokend water. Dat mengden we in een emmer met 

koud water en met een kom wasten we het zweet en de vettigheid uit onze haren. Tussen 

de bezoekjes aan de sauna door, gingen we naar buiten om buiten in de sneeuw te rollen.  

 

Unna Raita bij het vallen van de avond 

Na Sälka volgden we het met palen met rode kruizen gemarkeerde Kungsleden (het Zweedse 

Koningspad) naar Singi. Daarna vervolgden we onze tocht naar het eindpunt, het Fjallstation 

Kebnekaise. Hier konden we eindelijk weer een douche nemen en een verse maaltijd in het 

restaurant bestellen. Omdat het Pasen was, stond er rendiervlees op het menu en dat was 

een leuke afsluiting van onze tocht.  
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Even pauzeren onderweg van Singi naar Kebnekaise 

In Kebnekaise brachten we onze laatste nacht door in de tent en de volgende dag vertrokken 

we per snowmobile naar Nikkaluokta en vandaar per bus naar Kiruna. In Kiruna 

overnachtten we in een pension annex museum over de Samenkultuur en op maandag 1 

april vlogen we weer terug naar Amsterdam. 

Alles ging goed: de tent opzetten, navigeren op kompas, gps en kaart en het trekken van de 

pulka. De meeste routes liepen via valleien dus we konden niet echt verdwalen. We dronken 

iedere ochtend voor het weggaan minstens een liter thee en nog wat koffie. Daarna ging er 

nog een liter thee en een halve liter water mee in de rugzak. In de bergen is geen plek om te 

schuilen tegen de wind en de sneeuw, en dat betekent dat je snel moet eten en drinken 

anders koel je teveel af. Bij iedere stop trokken we onze bontjassen (gekocht bij Zeeman 

voor € 5,- per stuk) over onze kleding aan.  De jas propten we weer in onze rugzak als we 

verder gingen. Plassen kan alleen met  je blote billen in de koude wind. Uitstel leidt ertoe dat 

het afzien wordt. Om zo optimaal mogelijk te kunnen genieten, moet je al in je 

basisbehoeften goed en snel voorzien. Met iedere tocht doe je ervaring op en ook tijdens de 

tocht bouw je routine op.  
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In de hutten ontmoetten we leuke en bijzondere mensen. Van Marcus die in Stockholm 

woont, kreeg ik Zweedse les. We hebben onderweg een Duitser moeten verplegen omdat 

zijn hiel open lag. In Singi leerden we hoe je een iglo bouwt en in Nallo kwamen we twee 

oudere bevriende Zweedse stellen. Ze hadden whisky en een zware maaltijd mee in hun 

rugzakken de berg op gezeuld om te vieren dat ze na 25 jaar voor de 2e keer in Nallo waren.  

Onderweg waren er de vele mooie vergezichten. Ook waren er de wind die we in het begin 

voortdurend tegen hadden en de massieve reuzenbergen die ons hielpen ons te oriënteren. 

We spotten ravenfamilies en witte rippa’s (korhoenen) die opvlogen zodra wij hen naderden 

en die een heel speciaal geluid maken. Overal was er de stilte in dit onherbergzame 

winterlandschap boven de boomgrens en het maakte dat we ons klein en nietig voelden. 

Tot zover de hoogtepunten van deze bijzondere skitour om de hoogste berg van Zweden. Ik 

ben er trots op dat ik deze skitour heb gemaakt. Maar ik ben vooral dankbaar dat ik er fysiek 

toe in staat was. 

Matti Baggerman, 12 april 2013 

 

 

Onze laatste nacht in de tent (met Zeeman bontjas). 

 


