Andra resan var en vandring på Kungsleden från Nikkaluokta till
Saltoluokta den 1-11 augusti 1989. En vandring på c:a 8,5 mil.
Vi var fjorton entusiaster som samlades på Stockholms central. Resan tog 18 timmar på grund
av förseningar, men ingen klagade på det. För vi hade ju äventyret framför oss!
Första etappen var med buss till Nikkaluokta fjällstation, där första övernattningen ägde rum.
Första vandringsdagen - Nikkaluokta till Kebnekaise - Färden gick på vandringsleden solen
gassade och i björkskogen fanns inte mycket svalka att få. Vid första jokken badade Eva och
Inga och alla drack begärligt av det friska vattnet. Lunchen intogs vid stranden av Ladtjojaure.
Det allra bästa med den här sjön var att man kunde åka båt i sjöns längdriktning och förkorta
vägen och från båten hade vi en underbar vy av Kebnekaisemassivet. Under den fortsatta
vandringen den dagen var vi nog flera stycken som tänkte att det skulle inte skadat att ha
bättre kondition och lättare packning.
Det var otroligt mycket folk på Kebnekaisestationen, men tack vare Bengt som hade
förhandsbokat, kunde vi alla få en egen säng
Den planerade
toppbestigningen
dagen efter inställdes,
för väderutsikterna var
inte tillräckligt goda.
De flesta i gruppen
gjorde därför en tur i Tarfaladalen till glaciärforskningsstationen.
Att se de isblå glaciärerna tyckte många var den största
upplevelsen i fjällvärden.
Tredje vandringsdagen - Kebnekaise till Singistugorna - Vägen
går uppför och vi går som en lång ringlande orm. Det här var
enda gången vi hade lite regn, men inte så mycket att vi alla ens
tog på oss regnjackorna. När regnet upphört fann vi som på
beställning en underbar rastplats på fina hällar vid en jokk Vägen
är nu lättgången genom en bred dal och
vi lämnar Kebnekaise bakom oss mot
nya mål. Plötsligt blir det äventyrligt.
En bro har spolats bort över en jokk
och här har uppstått ett rejält vad. Eva
går först. Stenarna är hala, vattnet
iskallt och strömmen mycket stridare än
hon tror. Plötsligt vinglar hon till, den
tunga ryggsäcken gör det svårt att hålla
balansen. Hon håller ett krampaktigt
tag i en lina som var uppspänd och det
hela såg otäckt ut. Eva fick hjälp med
att bli av med säcken och det hela
slutade lyckligt.
Resten av dagen blev en fin naturupplevelse och framkomna till Singistugorna tog vi ett
härligt dopp i närmaste vattensamling. Knotten blev upplivade och vi fick väldigt bråttom
därifrån.
Natten blev inte den bästa, vi fick tio sängplatser till 14 personer, så det blev att ligga
skavfötter för några.

Fjärde vandringsdagen – Singi till Kaitumstugorna – Det här blev en skön vandring.
Ryggsäcken satt som den skulle, den blev en del av kroppen. Lättgången väg, härligt väder
och god tid till raster. Det var den kortaste
dagsetapp. När vi var framme vid Kaitumstugorna
tog vi ett skönt bad i Kaitumjaure och
eftermiddagen ägnades bl.a. åt att botanisera i den
lilla affären och att skriva vykort.
På kvällen var det fest för Marga som fyllde 17 år.
Födelsedagstårtan bestod av Ballerinakex och
kvällen avslutades med att bese de skummande
forsarnas väg ner till Kaitumjaure. Man
blir så liten när naturen är så storslagen.
Femte vandringsdagen –Kaitum till Teusajaure – Färden gick bra bara man var i rörelse hela
tiden, för knotten fanns i den låga
hedvegetationen. Vi hade tur med skön
motvind som höll dem borta under gång. Här
såg vi renar på håll, de satte sig i rörelse och
passerade leden där vi nyligen gott. Nervägen
till Teusa var otroligt brant så man fick gå
sicksack och väl nere kändes benen som
spagetti. Här bodde ett par samefamiljer i ett
stort tält nere vid sjön. Av dem fick vi köpa
rökt röding, en läckerhet i allmänhet och
efter en dagsetapp i synnerhet
Sjätte vandringsdagen – Teusajaure till Vakkotavaare – Dagsetappen började med
motorbåtsfärd över Teusajaure. Nu gällde det att på andra sidan sjön komma upp på samma
höjd som vi varit dagen innan, det kändes lite motigt och solen såg vi inte heller till. Så
småningom kom vi upp på en fin
högfjällsplatå, solen kom fram och nya
fjäll. Inte bara ett utan många snöklädda
siluetter och här såg vi för första gången
Sarekmassivet. Fantastiskt!
En underbar liten jokk med sandbotten
gick jäms med leden och den blev ett fint
badkar för många av oss. Detta var en dag
med stor skönhetsupplevelse.

Vakkotavaare ligger vid sjön som bildades när
Stora sjöfallet reglerades och man byggde
kraftverket

Nu var vandringen slut och nästa morgon tog vi bussen till Kebnats och for vidare med båt
över till Satoluokta fjällstation, här var det Västerbottnisk musikvecka. Skickliga spelmanslag
visade upp vad de kunde och på kvällen utrymdes matsalen och dansen var i full gång.
Brasan sprakade hemtrevligt i den
jättestora spisen, ett glas vin och
goda ostar smakade förträffligt.
Solnedgången färgade himlen i blått
och rosa, som så småningom gick
över i svagt gult med träd och
fjällen som svarta siluetter mot den
spegelblanka sjön.
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