
Forord 
Den 11/7 – 23/7 2007 skulle Brødeskov og Frydenborg trop på vandretur til Abisko og 

Kebnekaise. Undervejs skrev hvert af de fire sjak en dagbog. Det viste sig efterfølgende 

at ledersjakket var sjakket med højest selvdisciplin angående dagbogsskrivningen – for 

ledersjakkets dagbog var den eneste komplette.  

Men det skal så også siges, at det er meget fristende, at springe dagbogsskrivningen over 

når man er træt efter en lang dags vandring og der er mulighed for at spille kort i stedet. 

 

Dagbogen var oprindeligt skrevet i hånden, men grundet visse af ledernes, ikke super 

kønne skrifttyper, er bogen overskrevet til et dokument i edb form. Dagbogen er skrevet 

direkte over og antallet er ændringer/tilføjelser er minimale.  

 

Jesper og Jonas fik på bemærkelsesmæssig vis og med brug af dårlige undskyldninger 

sneget sig uden om dagbogsskrivningen – men har dog bidraget med forslag og input til 

Nanna og Jakobs skriverier. 

 

 

I dagbogen er lederne til tider nævnt med deres tildelte 100-meter-skov-navne hvor; 

Nanna =  Grisling 

Jonas =  Kængubarn 

Jesper =  Ugle 

Jakob =  Tigerdyr 

 



Dag 1 – Turen starter for alvor! 
Fredag den 13/07-2007, Jakob fortæller: 

 
Nanna og Jesper bliver vækket af familien i familiekupeen som de har vundet 

sovepladser i ved den frivillige lodtrækning. Derefter bankede Jesper på vores andres 6 

personers spejderkupeer. Klokken var ca. 10. 

På det tidspunkt havde vi kørt med offentlige transportmidler fra klokken 14:33 fra 

Brødeskovhytten siden dagen før. Inden da havde vi brugt ½ døgn i Brødeskovhytten 

med taskepakning og forberedelse. Så at kalde dagen for dag 1 er næsten forkert. Dag 2½ 

havde været mere passende – men nu er det sådan så vores aktivitetsplaner først starter i 

dag – benævnt som dag 1. 

 

Stikord fra dag 0 og før:  

 Nutella madder.  

 Film uden slutning.  

 En masse mad. 

 Brian minus 4 kg i startvægt, andre minus 1 kg.  

 Pakke ud  

 Pakke ind.  

 Fordrukken sørøver i S-tog.  

 ”Udenmærket" bog forfattet af Jan Sonnergaard ’RADIATOR’. 

 10 millioner fluer kan ikke tage fejl - Æd lort! 

 Damer med flasker i tasker og en DÅRLIG ferie oplevelse i Danmark 

 Expedition på Stockholm Banegård. 

 

 

Efter vækningen fik vi morgenmad og fordrev tiden indtil tog skiftet i Boden med alt 

hvad man kan lave i et tog. Vores tog var ½ time forsinket meeen Boden-Abisko toget 

ventede pænt på os. 

 

Ved ankomsten til Abisko blev et vandhold sendt efter vand mens resten undersøgte hvor 

vi skulle hen. 

18:40 var vi på bener og af sted igennem porten til Kungsleden. Turen starter for alvor! 

 

Vi gik og gik i fornemt tempo og spiste vores formiddagssnack ved 19:30 tiden. Efter en 

quick afstemning vandrede vi videre, for vi var jo i fin form og i godt humør. 

Tunge og store rygsække! 

 

Kristina crashede pludseligt hårdt på en sten. Cirkelprincippet trådte i kraft med det 

samme og alt klappede. Spejderne reagerede eksemplarisk; tog tøj på og spillede kort. 

Jonas og Nanna dyrkede samaritter gerningen, mens Jakob og Jesper undersøgte det 

omkringliggende område. Skønt vi var i et fredet natur reservat som man officielt ikke 

måtte overnatte i, så slog vi lejr og fik mad. Klokken var omkring midnat. 

Kristina havde været så genial at falde hvor der var rindende vand, så hendes knæ og 

ankel blev overrislet med iskoldt vand – skaden blev minimeret! 



 

Ved 01 tiden kom vi i seng og alle sov til klokken 02. Der var forsat lyst uden for. 

 

Dagens stikord: 

 Slik og pålægschokolade opspisning inden vandrestart. 

 Vandring på et sted ingen af os havde været før. 

 Endelig i action efter lang tids togtur. 

 Jakobs blå skjorte var glemt i toget – vægtoptimering på den dumme måde. 

 

 

 

Vejrrapport: Himmel:  Sol og skyet 

  Temperatur:  Ca. 16 °C. (aften) 

  Vind:   Svag til let. 

 

Distance:  10 km 

 

Sålen gik til:  Anders Emil – Han kunne sige sin mening om hvorvidt han selv så sig i 

stand til at gå videre og han havde forslag til hvordan det kunne lade sig gøre. 

 

 



Dag 2 – Støt og roligt. 
Lørdag den 14/07-2007, Jakob fortæller: 

 
Jonas startede dagen med at kaste sin svedige krop ud af vores røde telt. Klokken var 

05…og det larmede lidt. Han sov videre uden for. 

Klokken 8:30 bippede uret og vi andre skulle op. Vi havde dog været vågne i en tid 

grundet det overophedede telt og den flaprende teltåbning, som ingen tog sig sammen til 

at rulle sammen. 

 

En del af spejderne var allerede oppe, da de sidste ¾ dele af lederholdet kom ud. Der var 

en jærv i kikkerten som gravede i jorden. Måske efter lemminger?! 

 

Morgenmaden var havregrød. 

 

Først da klokken var 11 var vi klar til afgang. Der gik fremad i raskt tempo, men efter en 

kort stund havde Kristina problemer med benet. PIS OSSE tænkte alle vist… Heldigvis 

kunne hun gå videre efter at være kommet ned i vægt – fra 20 kg til 12 kg. Murphy, 

Louise og Jakob tog vægt fra – og rugbrødet som Kristina af uforståelige årsager havde 

gemt i bunden af rygsækken blev fordelt i naturen. 

 

Jesper som havde haft kvalme hele dagen havde fået det endnu dårligere og tilbød at tage 

med Kristina hjem hvis det kom så vidt. Det blev heldigvis ikke tilfældet og Jesper fik det 

bedre. 

 

Senere på dagen kom turens, ind til videre, største stigning. 330 meter. Frokost på toppen 

i lækkert vejr! Inden stigningen var vi omkring Abisko Jauvre fjeldstation. 

 

Efter frokost krydsede vi en flot højslette – imponerende syn! Nu var der også godt med 

se at se på de omkringliggende bjerge. Louise bankede hovedet ned i en sten i et forsøg 

på at undgå dagens fotograf (Jonas) i at tage et billede af hende uden sol-ögon på. 

 

Sent på dagen kom solen frem og da klokken var blevet mange slog vi lejr på en stor flad 

sten. Fin udsigt over søen. 

Jesper og Nanna lavede yoga – én af dem var bedre end den anden… Jakob prøvede et 

yndigt eller var det ynkeligt forsøg? 

 

Folk var trætte efter en lang dag. Men heldigvis ingen skader eller andre uheldige 

episoder. Vi var i seng 22:30 

 

Dagens stikord: 

 Bro over vandfald 

 Brækket trappe 

 Tue har tynd mave 

 Nanna vand for første og eneste gang i bilspillet 

 



 

Vejrrapport: Himmel: Skyet og senere sol. 

  Temperatur:  18-22°C 

  Vind:   Svag til jævn. 

 

Distance:  12 km. 

 

Sålen gik til: Murphy – For at bære ekstra vægt og hele tiden være i godt humør. 

 

 

 



Dag 3 – Slappedag og topekspedition. 
Søndag den 15/07-2007, Nanna fortæller: 

 
 

I morges var der igen kogende varmt i vores røde telt. Balsalen blev åbnet i begge ender 

og så var det til at holde ud lige igen. 

Nogen friske spejdere i grønt sjak var tidligt oppe og lave morgenmad. Lederne kom på 

lidt over 8. Der blev lavet dejlig risengrød til morgenmad og efter nedpakning i solskin 

blev vi jaget af sted af horder af myg. Der blev dog lige tid til portræt fotos af samtlige 

deltagere med pakket rygsæk. Vi er jo rimeligt lækre alle mand! 

 

Formiddagen gik i rask trav i sommervarmen. Vi fik en enkelt byge og måtte jo lige have 

regntøjet frem, men det var nu ikke meget vand vi fik. Til gengæld fik vi flere vadninger 

og Jesper fik næsten en sok – han var glad! 

 

Ca. 13:30 var vi fremme ved dagens lejrplads efter 6,5 km. Der blev lavet frokost og slået 

telte op. Eftermiddagen blev brugt på hygge, lur, tøjvask, kaffedrikning, badning og en 

større ekspedition op af en fjeldside til sne. Rygtet ville vide at der også blev afholdt en 

sneboldkamp deroppe. 

 

I løbet af eftermiddagen og aftenen var der stadig byger, så det blev en aften i teltet. 

Nanna vandt næsten i bilspillet igen og blev kun slået på målstregen af Jakobs held. 

Der var en liflig duft i teltet fordi vi er blevet vasket i dag. Jakob har oven i købet fået 

vasket hår! Lige nu hænger vasketøjet til tørre i teltet, håber det ikke drypper for meget 

ned i hovedet på Jakob og Jesper. 

 

Dagens stikord: 

 Rensdyr på fjeldet. 

 Død lemming. 

 Sneboldskamp. 

 Jakob og Jesper har taget flere tøse-opgør i løbet af dagen. 

 Regnbue. 

 Jonas’ briller har fået leverpostej. 

 Jakob har næsten fået sin ration af kaffe i dag så motorikken er næsten på toppen 

 Mange myg! 

 

 

Vejrrapport: Himmel: Kraftig sol, skyer og regn. 

  Temperatur:  16-26°C (36°C målt i teltet ved eftermiddagsluren). 

  Vind:  Vindstille til jævn vind. 

  

Distance:  6,5 km. 

 

Sålen gik til: Maria – for altid at have styr på klokken og hendes gode organisatoriske 

evner. 



Dag 4 – Farverig gråvejrsdag. 
Mandag den 16/07-2007 , Jakob fortæller: 
 

Uret bippede, men hvad var det?? Jo, klokken var 07 og alle sov dybt i soveposerne! 

Det var overskyet og koldt! Brrr… - ca 11 grader. 

Vi stod op til en grå himmel med trods alt tørt græs efter en nat med spredte byger 

 

Øllebrøden blev tilberedt, men skulle koges lidt ekstra da den var for tynd. Gasforbrug 

åh-åhh… 

Flamingoer bevæger sig langsommere når det er koldt, det samme gør spejdere, for det 

tog 2½ time at blive klar til afgang. 

 

Vi tog vinterstien til Alesjaure fjeldstation, men fy for en gang pløre! Man fatter ikke at 

størstedelen af de folk vi så i går fulgte dén rute. Alesjaure tog imod fra 10 mand da 10 

minutters pausen blev udvidet til 30 minutters toiletbesøg. Lige efter fjeldstationen gik vi 

over en af de hersens hængebroer der går i selvsving blot 2 mikrospejdere går over den 

med 20 minutters mellemrum. 

 

Vi så også en vand-propel-strøm-generator! Cool! 

 

Frem til frokosten vandrede vi på brædder og passerede et par vad. Frokosten indtog vi 

lige efter endnu en nymoderne metal hængebro i kraftig blæst. Superflot, men lidt vel 

køligt efter 1 times stilsidning. 

 

Turen gik pænt hurtigt videre ud over fjeldet. Udsigten var flot og naturen meget 

imponerende. Tempoet var højt og om end flamingoer er sløve i koldt vejr, så gælder det 

åbenbart ikke for spejderne, når først spejderfolket har fået gang i gangbenene. –Meeen 

det er også lidt for koldt at holde mange pauser i koldt vejr. 

 

Undervejs måtte Jakob overdrage sine vandrestave til Louise da hendes knæ gjorde vrøvl. 

Jonas, Brian og Jakob nappede nogle kilo fra Louise og så gik det videre igen. 

 

Vi ankom til bestemmelsesstedet 15:30 og holdt fællesmøde i den røde balsal. Nanna 

fremhævede endnu engang hendes tvivlsomme evner i bilspil. Tsk tsk! 

Vejret var forsat gråt, men de små flyvende bæster var næsten ikke at træffe. Det var 

hverken nødvendigt med myggenet eller US622. Herligt!  

 

Maden bestod af kylling i sursød sovs med nudler – indtaget i teltet pga. det kølige vejr. 

 

Nu er klokken 22:42 og vi er alle klar til at sove. Spejderne forstår os ikke. 

Jonas er for øvrigt ikke i soveposen, han sidder og stener. Måske han er i sorg over hans 

forsvundne tandbørste?! Jesper læser i ’Radiator’ og Nanna leder efter sine flybriller. 

 

Dagens stikord: 

 Vand på begge sider af teltet. 

 Vi sover midt i et delta af isblåt vand. 



 Sne – vi har rørt det. 

 Vi har fået kakao 

 Repetition af ’Sådan vasker man op’ 

 Tues mave er bedre. 

 Varme kinder. 

 Lange underbukser 

 Sokker på skuldrene 

 Tøj i soveposen 

 4 grader varmt vand 

 Jesper har besøg af ultra mange frøer 

 

Vejr rapport: Himmel: Skyer og minimalt med regn 

  Vind:  Let til frisk vind. 

  Temperatur: 9-16 °C 

   

Distance: 12 km, 180 højdemeter 

 

Sålen gik til: Brian – altid godt og smittende humør. 

 

 



Dag 5 – Passet passeret. 
Tirsdag den 17/07-2007, Jakob fortæller: 
 

Vækkeuret ringede klokken 7 og lederne var friske som altid! 7:15 var vi oppe og ude at 

vække spejdere! 

 

Vejret var gråt og små koldt, men solen tittede frem gennem et hul Det skulle senere vise 

sig at vejret blev super fint med sol og blå himmel med enkelte bomulds skyer. 

Vi var klar til afgang 9:15 efter lejren var pakket. 

Vi forlod stedet med de to sammenløbende elve og gav og os i kast med dagens stigning. 

 

Halvvejs mod fjeldstationen opdagede Jonas at han manglede sin ene plastic dims til 

solbrillen. Så mens han begav sig tilbage mod lejrpladsen gik vi andre til fjeldstationens 

toilet. (Det skal lige nævnes at han FANDT plasticdimsen). 

 

Dasset blev velbesøgt og fjeldstationens hyttemor satte os på plads ang. det at placere sig 

selv og rygsækkene i midten af fjeldstationen når man ikke er betalende gæst… 

 

Träktja passet blev passeret og det gik nemmere end forventet. Sneen var minimal og 

stigningen var overkommelig. Fjeldmutter havde fortalt at der 2 uger forinden havde 

været sne op til midt på låret hele vejen op. Godt det ikke var sådan nu! 

 

Kamera Jakob var smuttet op i passet inden resten kom, men overså endnu en gang 

renerne lige i nærheden. På toppen var der både hytte, das og affaldsrundel med 5 

spande! Alle bygninger var solidt forankrede med stålwirer! 

Udsigten fra plateauet var fantastisk!  

Turen ned gik ok, men der var lidt bøvl med diverse knæ. Temperaturen gennem dalen 

var næsten oppe på en god dansk sommerdag og bjergene på begge sider gjorde blot 

turen endnu bedre! 

 

Sälka fjeldstation blev ramt og dagens tredje das blev benyttet. Tue og Anders Emil 

brugte hver fire mands tid bag de lukkede døre – hver! 

Fjeldstationen havde i øvrigt flere små hyggelige hytter. 

 

Louise, Nanna og Jesper gik i forvejen og netop som de havde fundet den aftalte 

soveplads indhentede bagtroppen dem. Lige inden vi alle blev samlet igen, drattede Maria 

ned fra en plankebro og ramte både vand og sten. Heldigvis uden skader. 

Jonas og Jakob fik testet adrenalin pumperne ved samme lejlighed – de virkede max. 

 

Myggehelvede var tilbage og maden blev indtaget i teltet. 

 

22:10; Nanna har lavet sin yoga og er i posen. 

22:10; Jesper har lavet sin wanna-be yoga og er i posen. 

22:10; Jonas er iklædt bukser, Goretex jakke og ligger af uvisse årsager forsat med 

handsker på. 



22:10; Jakob skriver dagbog og ligner en cowboy med sit tørklæde – og vil gerne snart i 

seng. 

 

Dagens stikord: 

 Nøgenbader og fluefisker. 

 Død ren. 

 Ambulance helikopter. 

 Lang tur. 

 Ømme knæ. 

 Sol 

 Rener x 25 

 

Vejrrapport: Himmel: Først skyet, senere sol 

  Temperatur:  11-20°C 

  Vind:   Svag til let. 

 

Distance:  17 km. 140 højdemeter op, 220 højdemeter ned. 

 

Hælen gik til: Grønt sjak – Godt samarbejde! 

 

 



Dag 6 – Op i skyerne 
Onsdag den 18/07-2007, Nanna fortæller: 
  

I morges troede vi at vi skulle op til godt vejr, for der var rigeligt varmt i teltet. Men 

ak…der var skyer… 

Tigerdyr og Grisling lavede risengrød, kaffe og fik kiks til. Ugle og Kængubarn skulle 

have øllebrød, så det gav de sig i kast med. Der var hurtig nedpakning og vi var alle klar 

til afgang klokken 8:45 – helt fantastisk. 

 

Ikke mange kilometer efter afgang begyndte dagens opstigning. 220 højdemeter op og 

lidt ned igen. Vi kom helt op i skyerne og måtte gå tæt for ikke at blive væk fra hinanden. 

Frokosten blev indtaget ved et fint lille vandfald, men med både regntøj, fleece og vanter 

på. 

Efter frokost gik vi lidt ned igen og efter ca. 4 kilometer (Jakob mente 3, også efter vi 

havde gået en del af vejen) kom vi til et passende sted for lejr. Der kom noget regn i løbet 

af eftermiddagen, men det passede fint med at vi lige kunne nå at få teltene op inden der 

regnen for alvor begyndte. 

Til gengæld er vi gået igennem mange vad og jorden har været rigtig våd så Nanna har 

fået våde støvler – ØV! Det er der også et par af spejderne der har. 

 

Eftermiddagen gik med bilspil i teltet og en lille lur. Aftensmaden stod på chili con carne 

med bulgur, lækkert! 

Vi ligger ved en lille sø og på den anden side af søen ligner det et månelandskab. På 

denne side er det grønt og frodigt, i hvert fald et stykke op. 

 

Her til aften spilles der igen bilspil, men denne gang er det Brians spil og det er ikke nær 

så godt som Jespers hjemmelavede. 

Drengene forsøger sig i stedet med røvhul. Det har taget lidt repetition at huske reglerne. 

 

Dagens stikord: 

 Bakke efter bakke efter bakke. 

 Telt mellem skyerne. 

 Nannas støvler er våde… 

 Regntøjet har været i brug. 

 Mange mennesker på stien. 

 Jakob blev præsident. 

 Figenrulle i tomatsuppe. 

 

Vejrrapport: Himmel:  Skyet og regn. 

  Temperatur:  12-13°C, 8°C på toppen inde i skyggen. 

  Vind:   Svag. 

Distance:  13-14 km. (Jesper mener 15 km). 220 højdemeter op, 200 højdemeter ned. 

 

Sålen gik til: Blåt sjak – For turbo telt opslåning inden regnen kom. 

 



Dag 7 – Telt på toppen 
Torsdag den 19/07-2007, Jakob fortæller: 
 

Lige så vådt og kedeligt som vejret var da vi gik i seng, lige så solrigt og flot var det da vi 

vågnede. Klokken var 6:22 da Nanna vågnede og sagde ”Jakob, Jakob, klokken er 6:22, 

vi har sovet over os!” hvortil Jakob svarede ”Jo, jo, jeg kan godt flytte mig”. Nanna 

prøvede igen og Jakob troede denne gang, i sit sovende jeg, at der var for varmt i teltet. 

Lidt efter fattede Jakob og resten af lederne at vi havde sovet 22 minutter for længe. Op 

skulle vi, og det kom vi alle.  

Under morgenmaden var der action på bjerget overfor; sne og stenskred. 

8:15 var vi pakket og klappet. Solen var dejlig varm og terrænet var næsten uden 

højdekurver. Dog med mange sten, lidt vad og små op og nedstigninger. 

 

Med tiden kom vi i skygge af bjergsiden, uhuuu, det var køligt! Formiddagssnacken 

indtog vi på en optimal teltplads lige efter vi havde mødt manden der umiddelbart altid 

ser sur ud. Ikke engang et happy hej hjalp… 

 

På vejen gennem dalen så vi langt om længe Kebnekaise toppen – Louise var først. 

Flot og hvid som bleget kopipapir var hvad den var. Billede blev taget og vi var videre.  

 

Ved 11 tiden var vi kommet tæt på Kebnekaise fjeldstation og besluttede os at slå lejr. Op 

på toppen af dalen og slå lejr! 

Frokost. 

Infomøde. 

Fjeldstation. 

Porcelænstoiletter blev besøg, butikken ligeså. 

Kærligt gensyn med stedet for J, J & J. 

Der var blevet bygget til og stedet var næsten prof! 

 

Vi så andre mennesker, Honda ATV’er, en Bell helikopter lette, tyske spejdere i 

læderbukser, gamle rammerygsække, metalstænger, spade og guitar. 

 

Vi snakkede med en KK guide om den planlagte tur i morgen. Føret skulle være ok, men 

vejret var utilregneligt. Han sagde direkte at vi ikke skulle stole på vejrudsigten. (Der var 

lovet regn i dag, men der er sol og skyfrit…) 

Tidligere på dagens tur fik vi for øvrigt mobilsignal – og SMS’er fra Bo. Vi nåede også at 

svare inden signalet igen forsvandt. Siden har vi ikke kunne få signal, ej heller fra toppen 

af bakken i dalen. 

 

Aftensmad og pakning af rygsække til i morgen. Alle har nu pakket og vægten ligger 

mellem 6,5 og 14 kg pr. rygsæk. 

Klokken er 21:30 og alle er i poserne. 

 

Nanna har fundet et par trusser i sin sovepose. 

 

Jakobs venstre ben sover fordi han skriver dagbog i en dum stilling. 



 

Jesper bruger sine reserve ørepropper da hans første sæt var forsvundet efter det geniale 

gemmested i ærmet på t-shirten. 

 

Jonas har strammet spejdernes telte op og er nu også i posen iført bluse, vest og solbriller. 

 

Vi er klar til at tage toppen i morgen! 

 

Dagens stikord: 

 Klatvask 

 Spejderpigerne i rigtigt bad = tøsefnidder. 

 Stormvejr i lejren på toppen af dalen. 

 Shopping i shoppen. 

 Vejrprognose med barometer aflæsning i time interval. 

 Svenskere med rigtigt svenskerhår 

 Netundertrøjer – Nanna like!! 

 Mobilsignalet kom igen klokken sent om aftenen – der havde vist været en 

antenne der havde været ude af drift. 

 

Vejrrapport: Himmel: Sol, ingen skyer. 

  Temperatur:  10-14°C 

  Vind:   Jævn til hård. 

 

Distance:  7 km + fjeldstationen tur retur (0,5 km). 80 højdemeter op. 

 

Sålen gik til: Ingen – den blev glemt. 

 

 



Dag 8 – Snestorm på toppen. 
Fredag den 20/07-2007, Jakob fortæller: 
 

Klokken var 05 da telefonen bippede godmorgen, men allerede inden da havde nogen af 

spejderne givet lyd fra sig. 

 

Vi skulle tidligt op, for vi skulle af sted mod toppen af Kebnekaise. 

 

Vejret bestod af en omgang skyer. Gråt fra vest og sol fra øst. Det var en spændende 

kamp som vi håbede at solen ville vinde. Det skulle senere vise sig at det blev skyerne og 

deres dystre følgesvende som fik overtaget. 

Vi fulgte nøje med i vejret og tog barometer målinger under vejs for at kunne komme på 

forkant af vejret, hvis der pludseligt kom et lavtryk. 

Men når man stiger i højdemeter falder trykket, så det var begrænset hvad vi kunne bruge 

det til. Så vi nøjedes med at se på skyerne..indtil vi ramte ind i dem – så var det også slut 

med det! 

 

Log over top turen med tider: 

06:25 Afgang – 25 minutter senere end planlagt. Solen var fremme. 

07:00 Vi rammer vestreleden. 

07:05 Opstigningen starter. 

07:30 2,7 km, 10°C. 

07:50 1000 moh. Midt i Kittelbacken. (moh = meter over havet). 

08:05 Pause – kildevand. 

08:30 Vad. 

09:11 Snegang på Virranvarre. 

09:50 Vi opgiver at kravle op ad sneen efter Nanna tog en lille glidetur. Tilbage på den 

røde rute og op at gå på klipper. Brian tager Nannas rygsæk. 

11:00 Toppen af Virranvarre. 3°C. Snevejr. 

11:20 Vi når bunden af Kaffedalen. Snackpause. 

11:47 Afgang fra Kaffedalen. Udsigt over bjergene under skyerne. 

12:27 1758 moh. 5°C. 

13:50 Afgang fra topstugan (den store nedlagte) efter indtagelse af frokost. 9°C 

indendørs. 

14:30 Bunden af Kebnekaises snetop er nået. 

 Vi går på toppen i hold 3 små hold og tager fotos. 

 Pga. snestormen holder vi os 10-20 meter under den ægte top. Sigtbarheden og 

vinden gjorde det uforsvarligt at gå helt op på toppen med spejderne. 

 Sigtbarheden var 25-50 meter. Temperaturen var 0°C. Sne og isslag. Isslag på 

briller, jakker og tasker. Isen faldt af i flager når man masede tasken. 

 Damn (for Søren) det var koldt!! Udsigten var selvsagt ikke tilstede, men alle kom 

op! 

15:46 Vi ramte den gamle fjeldstue og gik i læ. Ekstra (alt det medbragte) tøj kom på og 

vi spiste en snack. 

16:00 Afgang fra fjeldstuen. Kraftig sne, svært at se markeringerne som viser ruten. 

17:00 Kaffedalen nået. Regn 



18:00 Kristina glider og sætter sig på foden. No good! Jakob spænder hendes rygsæk 

uden på sin og hun får hans stave så hun kan gå videre. 

19:00 Midt i kittelbacken. Tempoet er langsomt, folk er meget trætte. Mere regn. (Gør 

som køerne, vend ryggen til!) 

19:30 Endelig nede i dalen. 

21:37 Hjemme i lejren. ~15 timers tur. 

 

Opsummering: 

Vi havde en hård tur! 

Tempoet gik efter langsommeste fællesnævner og vejret var ikke med os. 

Heldigvis var vi godt forberedt og alle havde fornuftigt udstyr med. 

Alle gik stille og roligt, så vi havde ingen fald eller styrt. 

Meget trætte knæ da vi var hjemme. 

Havde vi ramt ind i snestormen tidligere havde vi skulle vurdere om vi skulle gå tilbage. 

 

Efter et infomøde kom spejderne i soveposerne. Flere af dem var gennemvåde. De fik 

besked på at lave aftensmad i teltet hvilket de gjorde. Grønt sjak nåede at falde i søvn 

inden de fik maden hældt op – men de blev vækket og fik spist. 

 

Lederne (Jakob) vaskede op for alle og Jesper og Jakob fik sig en kop kaffe inden 

sengetid. 

Forinden havde Jonas lavet mad mens Jakob og Jesper var på porcelæns wc på 

fjeldstationen og Nanna varmede sine våde fødder i soveposen. 

 

Lidt over midnat var det godnat for lederne. 

 

Dagens stikord: 

 Alle på top. 

 Storm. 

 Isslag. 

 Snevejr. 

 Kegler på vej mod KK iført løbesko og jeans. (Dumt i snestorm). 

 Der var nye tags på visse af stenene, det var sikkert tåberne der stod bag. 

 Ruten i Kittelbacken var alligevel ikke en sød sti, men en sten og klippebelagt 

rute. 

 

 

Vejrrapport: Himmel: Først lidt sol, senere skyet, med snestorm, isslag og regn. 

  Temperatur:  0-10°C 

  Vind:   jævn til storm. 

Distance:  ?? km. 

 

Sålen gik til: Ingen – den blev nedprioriteret pga. situationen. 

 

 



Dag 9 – Morgenmad på sengen. 
Lørdag den 21/07-2007, Nanna fortæller første afsnit, Jakob de øvrige: 
 

Telefonen ringede klokken 10:00, men vi var allerede vågne. Kaffetørsten var stor og der 

blev lavet kaffe og morgenmad i poserne. 

Både spejdere og ledere lå og hyggede lidt i poserne indtil klokken 10:45. Det havde 

stormet hele natten og den havde bestemt ikke lagt sig i løbet af natten. Opvaskeholdet 

var lige ved at blive blæst ned af bakken. Det krævede også flere overvejelser end 

sædvanligt at få teltet lagt ned. Spejder også lige have en hjælpende hånd. 

Første stop var fjeldstationen som vi ramte omkring klokken 12:40. Nogen blev vasket, 

andre handlede ind og tullede. 

 

Aftalen var at vi skulle mødes igen klokken 14:00 og gå derefter. 14:02 var vi alle samlet 

og klar til dagens infomøde som var udskudt på grund af stormen på toppen ved vores 

forhenværende lejrplads. 

Vi holdt tuderunde og gav sålehælen til sjakket som først blev færdige med deres 

aftensmad efter gårsdagens toptur. 

Alle gik godt på trods af den lange tur i går. Det virkede faktisk som om spejderne var 

overraskede over at de kunne gå så fint!  …det var lederne faktisk også! 

 

Stien mod Nikkaluokta var MEGET mere søndertrampet ned alt andet vi havde gået på, 

på turen. Bred, støvet og med store sten fordi jorden omkring dem var trampet væk. 

Brædder var der også mange steder, et enkelt sted hele 4 brædder! Motorvej! 

 

Frokosten blev holdt ved den første bro. Der var bygget en nyere end den J, J & J gik 

over for 10 år siden. (Mente Jakob i hvert fald). 

Videre gik det og klokken ca. 17:45 var vi der hvor vi nu har lejr. Uvejret som hele dagen 

har raseret i den anden ende af dalen kom nærmere og vi besluttede at det var nu teltene 

skulle op! Også fordi at folk, selvom mange virkede friske, alligevel var lidt trætte. 

Uvejret kom dog aldrig helt tæt på og senere kom der faktisk også solstråler på teltet. 

 

Lejren kom på at stå på et ganske benyttet lejrsted, så der var smukt pyntet med affald fra 

tidligere gæster. Kokken Jesper tilberedte kylling i karry med bulgur som mærkeligt nok 

smagte meget som storfegryde med nudler… 

 

Aftenen var dejligt stille, rolig og afslappende. Vi drak meget kaffe og Jakob tog en 

klatvask i vandløbet og er nu lækker, ren og velduftende i stor modsætning til de andre 

møgbelortede ledere i teltet. 

Jonas og Brian er taget på mini tur til bådoverfarten, måske de får sig en elgburger hvis 

elg burger bixen har åbent klokken sent. 

 

Klokken er 22:02 og ¾ af lederne er i poserne. Måske de er klar på et kortspil lidt senere. 

 

Dagens stikord: 

 Storm og rusk. 

 Våd frokost – maden var våd som følge af Kebnekaise topturen i går. 



 For alvor på vej hjem. 

 Regnen blev blæst og i nakken. 

 Røvhul 

 

Vejrrapport: Himmel: Skyer og sol. 

  Temperatur:  10-14°C 

  Vind:   Gennemsnitsmåling på KKfjeldstationen: 10 m/s 

Distance:  7 km. 200 højdemeter ned. 

 

Hælen gik til: ehh..den blev glemt igen i dag. 

 

 



Dag 10 – Kylling i karry 
Søndag den 22/07-2007, Jakob fortæller: 
 

Selvom vejrmeldingen fra i går lød på regn i dag, vågnede vi op til tørre træer – og tæer! 

 

Vejret var fint og myggene var næsten ikke til stede, selvom vi boede på en skovlignende 

lejrplads. Da telefonen bippede blev der råbt ”Klokken er syv, sig det videre” Meldingen 

blev råbt videre, men nåede aldrig frem til blåt sjak som derved sov for længe og derfor 

var de sidste til at få færdigpakket deres tasker. 

 

Klokken lidt efter 9 var vi alle på vej mod Nikkaluokta. Stien var stadig lige så 

søndertrampet som i går. 

 

Hov! Forinden afgang havde vi tuderunde, men der var faktisk færre der var kede af det 

end på førstedagen. Man kommer åbenbart i from af fjeldvandring! 

Spejderne overraskede med at uddele hælen til lederne for at have arrangeret en god tur. 

Det var mægtigt pænt af dem. Det var Maria som åbnede munden da der blev talt. 

 

Nå..men tilbage på stien. Halvvejs på dagens distance nåede vi båtfartens start ved 

Lapdånalds. Her holdt vi frokost, nogle spiste en lapburger med renkött og andre var på 

turens flotteste das med røgelse og håndvask. 

Vi tog også et gruppebillede med udsigt over søen og med Kebnekaises omkringliggende 

bjerge i baggrunden. 

 

12:45 var vi på vej videre end nu en gang. 5,6 km to go! 2 x 40 minutter og et par bolcher 

senere nåede vi Nikkaluokta fjällanläg. Det så ud præcis som det gjorde for 10 år siden. 

Vi fandt busstoppet og dumpede taskerne. Vi var i god tid. 14:10 (bussen kørte 17:05). 

Vi besøgte shoppen, men købte ikke noget mad til rejsen da vi besluttede at knækbrød og 

tubeost ikke var det meste spændende at tage med på togrejsen. Folk havde ligesom fået 

tilstrækkeligt med tørre kornprodukter. 

Nogen blev klatvasket og fik rene t-shirts og sokker på. På fødderne. Sokkerne altså. 

 

Turens sidste aftensmad i de orange REAL pakker blev indtaget. Og Grislingens kylling i 

karry smagte betydeligt mere af kylling i karry end Ugles udgave fra i går. 

 

Bussen kom netop som Nanna var gået på toilettet, så mens vi pakkede tasker i 

lastrummet kom Grislingen benene ned ad bakken det bedste den havde lært. Bussen var 

jo med pladsgaranti, men uden bookingmulighed, så pladsen så ud til at blive trang, lige 

indtil der blev smidt endnu en bus ind på gruspladsen. Sikke de kan de svenskere! 

Efter lidt dansk/svensk kommunikationsproblemer med chaufføren blev bussen skudt af 

sted. Right on time! 

 

Efter ankomsten til jernbanen (før tid), tog Nanna og Jakob på sightseeing i Kiruna. De 

skulle ud at finde mad og Kiruna er en MEGET bakket by. Puha! 

Tovet – ingen fødevarer butikker. 

ICA – Lukket klokken 16:00 – What then…? 



Et par lokale blev spurgt og efter lidt svensk/engelsk dialog blev i peget i retning af 

Q8’en, den selv samme servicestation som Jakob købte solbriller på for 10 år siden – og 

de havde stadig solbriller om end modellerne havde ændret sig en smule i designet. 

Vi fandt polarbrød, tubeost og honning. Tilbage igen – en gang i mellem i løb, vi skulle 

jo gerne nå toget! 

I mellemtiden havde resten af pøblen samlet tasker på perronen og fundet en samling 

franske spejdere som efter alt at dømme havde benyttet stationens ventesal som shelter 

hele weekenden – Det lignede noget der var løgn! 

Toget kom, toget kørte. 

-Og vi var med. 

 

2 x 3 mands sjak i den ene kupe, 1 x 4 + ½ ledersjak i den anden samt ½ ledersjak i 

kupeen med to andre danske vandrere og nogle svenske going to be pensionister. 

 

Fy for den, toget stank! Mest den vogn som vi var i…og nok på grund af os…. Det var 

lidt synd for de andre passagerer. 

 

Natmad bestående af kiks og snack fra turen. Lederkaffe og snack i spisevognen over en 

cola og kaffe. 

Og så i seng! 

 

Dagens stikord: 

 Vi så JJJ stenen – og tog billede af den forkerte… 

 Ikke så mange myg som frygtet. 

 Ren på bussens vej. 

 Bumletur i bus. 

 Hårvask (Nanna only). 

 Tog til tiden. 

 Fedt at sidde på en rigtig stol i bistrovognen. 

 Grisling vandt ikke i bilspil. 

 Jakob børstede tænder kløemiddel på tandbørsten. 

 

 

Vejrrapport: Himmel: Sol og lette skyer. 

  Temperatur:  14-20°C 

  Vind:   Svag 

 

Distance:  13 km. 

 

Sålen gik til: Lederne – For at have arrangeret en god tur. 

 

 

 

 



Dag 11 – Forsinket hjemkomst. 
Mandag den 23/07-2007, Jakob fortæller 
 

 

Morgenen oprandt ved at Jakob stirrede ud i et par grå herreunderbukser. 

Sovevogn.   6-mands kupe.   Koldt. 

Hmmm… toget bumlede af sted og Jakob stod op. Klokken var 7:57 og herren med de 

grå underbukser kom tilbage fra toilettet sådan at Nanna også havde muligheden for at få 

samme pragtfulde morgenvækning. 

Det gjorde hun – og også Nanna valgte herefter at stå på. Kort efter kom Jesper ud af 

spejder kupeen. 

 

Der blev hentet kaffe og set ud på det gode vejr som passerede forbi. 

 

Ikke så længe efter var der vækning af spejdere og Jonas. Jonas sov med sin jakke over 

sig, da der var blevet piv koldt i kupeen på grund af det åbne vindue som han havde 

insisteret på at have åbent. Jesper havde også rå-frosset, så da han klokken 5 om 

morgenen opdagede at Jonas havde taget jakken over sig blev vinduet smækket i.  

 

Alle kom op og vi spiste morgenmaden og frokosten – som morgenmad. Vi var vist 

sultne! 

 

Jonas var faldet i søvn med opknappede bukser og åben livrem. Super charmerende! 

Vi holdt evaluering med 4 mandssjakket og 3 mandssjakkene. Der var generelt meget 

positive tilbagemeldinger. 

 

Klokken lidt i 12 nåede vi Stockholm og fik både os selv om taskerne ud. Umiddelbart 

manglede vi ikke noget. X-2000 kørte fra det modsatte spor på samme perron. Perfekt! 

 

Nanna og Jakob tog endnu en gang en stafet tur ud efter mad, både på Stockholm 

banegård og i Stockholm by – men uden held. 

Tilbage til perronen hvor alle havde fået rygsække på. Toget kom ind netop som Nanna 

og Jakob kom ilende tilbage. 

Vi fandt vores vogn, vogn nr. 3 og vores pladser. 

 

Vi lugtede dog stadig lidt hvilket blev bekræftet da Jesper passerede en anden mandlig 

passager som kommenterede Jespers kropslugt med et ”uff”. 

 

Maden som vi ikke havde haft held til at skaffe i Stockholm blev i stedet indkøbt i 

X2000’s bistro. 12 x kylling med kartoffelsalat og 1 x brie, rucolasalat+tomat 

sandwiches. Derudover blev der spist kikse rester. 

 

Billetkontrolløren var vittig fætter fra Skåne – han havde mange mystiske kommentarer. 

Senere på turen var der en dame der begyndte at sprøjte med parfume for at dæmpe 

lugten af gnu – det hjalp for en kort stund. 

 



16:30 fik vi første melding om at toget var forsinket. Klokken 17:15 holdt toget forsat 

stille og vi havde på daværende ingen ide om hvornår vi var fremme. Vi valgte at give Bo 

besked om at skyde informationen ud til forældrene. 

Efter en omgang forsinkelse og et skift til øresundstoget ankom vi til Hovedbanen. S-

toget gik umiddelbart efter så Jakob tog en spurt for at få købt en klippekort. (Folk flytter 

sig hurtigt når en spejder iført store støvler hoppende rygsæk kommer løbende). 

Desværre kunne automaterne på Hovedbanen ikke lave alle zoners kort, så Jakob måtte 

tage til takke med det manuelle kortudsalg – og S-toget kørte. Jonas nåede dog med, han 

skulle hurtigt hjem så kan kunne få vasket og pakket om inden han skulle til Grønland. 

Nå, men efter 20 minutters ekstra ventetid var vi endelig i S-toget og ankom til Hillerød 

station klokken 20:15. 1 time og 50 minutter senere end planlagt. 

Alle blev hentet og snart efter stationen tom for trætte spejdere. Turen var definitivt slut. 

 

Dagens stikord: 

 De blev aldrig skrevet. 

 

Vejrrapport: Himmel: Hvide og grå farver, alt efter togtypen 

  Temperatur:  Indetemperatur. Variende efter hvor åbent vinduet var. 

  Vind:   Varierende alt efter togets hastighed. 

 

Distance:  mange km…i tog. 

 

Hælen gik til: Ingen – der blev ikke holdt fællesmøder. (Og lederne ville ikke af med den 

igen) 

 

 

 

 


