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Rute 3. Alisjávri-hytterne - Čeakča-hytten

stort set samme højdekurve og går over 
tørre risheder, hvilket gør vandringen let. 
Længere fremme, ved renvogterhytten, 
drejer stien atter opad og mere mod syd. 

Lader man blikket følge Aliseatnu videre 
mod sydvest og vest, fortsætter den videre 
ind imod den norske grænse, hvor dens 
kilder er. 

Nu starter opstigningen til Čeakča-pas-
set ad en svag stigning i starten, og da 
man forlader Alisvággi, hvor man krydser 
Šielmmájohka, er man på vej op i passet 
og terrænet ændrer fuldstændig karakter 
og bliver mere stenet.
Šielmmájohka giver normalt ikke proble-
mer og kan sagtens forceres uden vad-
ning under normale forhold.

Efter Šielmmájohka går det opad og 
dalen snævrer ind. Mod øst har man 
Šielmmáčorru og derefter Čeakčačohkka, 
og på den modsatte side Lulip Muorahi-
sčohkka’s stejle mørke fjeldside, mens 
man vandrer opad langs kløften. Če-
akča-hytten ligger på kløftens modsatte 
side, og man ser den tydeligt, når man 
nærmer sig. For at komme over til hytten 
må man enten vandre op og gå over stål-
broen eller krydse vandløbet lige under 
hytten. Dette sidste kan lade sig gøre ved 
lav vandstand.

Alternativ
Alisjávri-hytterne har ikke altid ligget, hvor 
de gør i dag. I 1984 brændte Alisjávri-hyt-
ten, der dengang lå tre kilometer syd 
for den nuværende placering i et vigtigt 
græsningsområde for renerne. 
Efter branden benyttede man lejligheden 
til at flytte plads, så renerne kunne få fred, 
og opførte et helt nyt og meget større 
hytteanlæg. 

Da hytterne lå på deres oprindelige plads, 
var der ikke bro over Aliseatnu, og Kungs-
leden gik på dalens modsatte bred, af 
hvad den gør i dag. Har man lyst til at 
være ensom på sin vandring på denne 

Når du forlader Alisjávri-hytterne, vandrer 
du ned fra knolden, hvorpå hytterne lig-
ger, og fortsætter over stålbroen over Ali-
seatnu, der her, gennem en dyb og bred 
kløft, løber ud i Alisjávri. På den modsatte 
bred er der teltmuligheder, men pladser-
ne, der er få, er slidte og ikke så hyggelige, 
selvom udsigten er flot mod syd, ned ad 
Aliseatnu og den brede Alisvággi.

Stien følger vandet på en kort strækning, 
men søger derefter opad. Cirka tre kilome-
ter syd for Alisjávri-hytterne krydser man 
vandløbet, der kommer fra Unna Visttas-
vággi, og derefter stiger stien støt op imod 
broen over Bossosjohka i Bossosvággis ud-
munding. Under broen fosser vandet ud 
gennem en smal og dybt nedskuret kløft.

Tilbageblikket er domineret af fjeldene på 
dalens modsatte sider, med Gárddenčohk-
ka overfor hytterne, og tæt på Ážiks stejle 
markante side lidt fremme mod sydvest.
Efter broen fortsætter stien og fører nu 
atter ned mod Aliseatnu, men følger ellers 

Alisjávri-hytterne:
Koordinater 
SWEREF 99 TN: 
N 7562015, E 641846

WGS84 dec: 
N 68.13755°, E 18.41497°

Čeakča-hytten:
Koordinater SWEREF 99 TM: 
N 7552179, E 635146

WGS84 dec: 
N 68.05039°, E 18.23851°

Afstand: 13 km.
4 - 5 timer
Højdeforskel: Alisjávri: 780 moh. - Čeak-
ča-hytten: 1000 moh. = +220 meter.
Butik i Alisjávrihytterne
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strækning, kan man stadig vandre ad den 
gamle Kungsleden.
Man fortsætter så ad Aliseatnus vestlige 
bredder, frem til det sted, hvor man på 
den anden bred kan se renvogterhytten. 

Her kan Aliseatnu vades på en stræk-
ning, hvor den breder sig ud og er ganske 
lavvandet. Terrænet herovre er lige så 
letvandret, som på den nye strækning, og 
der er masser af teltmuligheder.

Teltmuligheder på etapen
Fra Alisjávrihytterne og frem til hvor man 
krydser Šielmmájohka, er der masser af 
teltmuligheder. Efter vandløbet bliver det 
sparsomt.

Dagsture
Čeakča-hytten ligger højt, men da den 
lodrette fjeldside, der stiger op over 
hytten, skygger for solen, kan man ikke 
se midnatssol herfra. Stedet er imidlertid 
perfekt, hvis man bestiger Lulip Muorahi-
sčohkka (1413 moh). 
Fjeldet er let at bestige, idet man blot går 

op bagom hytten. En tur frem og tilbage 
tager cirka to timer og er på gode dage en 
fin aftentur.

Čeakčačohkka
Der er flere gode dagtursmuligheder, men 
specielt Čeakčačohkka (1820 moh) kan an-
befales. Den bestiges lettest via nordryg-
gen, og opstigningen er ikke vanskelig. 
Udsigten heroppe byder på et panorama 
ind over hele Kebnekaisemassivet.
Fjeldet har to toppe og den nærmeste er 
lettest at nå.

Man vandrer blot over broen og derfra ret 
op imod toppen (1677 moh). Det er som at 
vandre op ad en stejl bakke, så det er let 
bortset fra stigningen.

Den anden top derimod er det lidt vanske-
ligere at nå. Du går frem mod gletsjeren 
og drejer lidt mod syd. Det giver sig selv, 

Alisjávri-hytterne set fra samevisten
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men derfra går det noget stejlere op til 
toppen (1820 moh).

Når du er oppe, har du en storslået ud-
sigt, ikke blot over imod Čeakča-hytten, 
men også over til Nállu og bagved den 
Šielmmačohkka og bagved den Bossosčo-
hkka.

Afstand: 12 km. t/r.
Højdeforskel: + - 900 m.
Tid: 6 timer.

Lulip Muorahisčohkka
Lulip Muorahisčohkka (1413 moh) er fjeldet 
lige bagved hytten. Fjeldet bestiges let 
ved blot at gå bagom hytten og op ad 
fjeldet. 

Man kan gøre stigningen mindre stejl ved 
at krydse lidt frem og tilbage på det første 
stejle stykke. Derefter kan det betale sig at 
vandre lidt mod nord og så tage en bløde-
re stigning op til toppen.

Afstand: 2 km. t/r.
Højdeforskel: + - 400 m.
Tid: 2 timer.

Rivgojiehkki
En anden mulighed er en dagstur ind til 
den norske grænse, til gletsjeren Rivgujie-
hkki på Rivgučohkkas østside syv kilome-
ter fra Čeakča-hytten.

Fra hytten går man nordpå på samme 
side af vandløbet, som hytten ligger på, 
runder fjeldet og vandrer ind til søerne 
Luoktejávrrit. 

Fortsæt mod vest indtil et egnet over-
gangssted findes og fortsæt mod nord-
vest mod gletsjeren, der tydeligt ses fra 
vandløbet. Hold retning mod punktet 1190 

moh. Herfra kan man vandre direkte over 
mod punktet 1355 og nyde udsigten over 
gletsjeren.

Alternativt kan du fortsætte fra punkt 
1190 moh og direkte til riksrøsen 260Aa og 
derfra direkte nordvest mod toppen 1582 
moh.

I fint vejr er det en fin tur, der også giver 
et godt indtryk af fjeldmiljøet herinde ved 
grænsen.

Hele strækningen er lang og bør kun fore-
tages ved god sigt.

Afstand: 20 - 30 km. t/r.
Højdeforskel: + - 500 m.
Tid: 10 - 14 timer.

Čeakča-hytten (Tjäktja-hytten)
Čeakča-hytten ligger et par kilometer før 
Čeakča-passet i 1000 moh, når man kom-
mer nordfra. Passet, der er det højeste på 
hele Kungsleden, ligger i 1150 moh.

På pladsen findes én gæstehytte, samt 
en værtshytte, hvori der også er et sikker-
hedsrum og nødtelefon.

Gæstehytten har 20 sengepladser fordelt 
på et 8-sengsrum, samt tre 4-sengsrum 
og i enden findes et stort fælles køkken og 
opholdsrum. Der findes også et tørrerum, 
og i et af de mindre rum er det tilladt at 
have hund med.

Der er ingen mobildækning ved hytten, 
men hytteværten har en satellittelefon. 
Der er ingen butik.
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Fjeldvandring er populært også blandt danskere og et af områderne, som mange 
foretrækker at vandre i, er fjeldene omkring Kebnekaise.

Kebnekaisefjeldene er en komplet guide til det unikke fjeldområde, der 
omgiver Sveriges højeste fjeld Kebnekaise.

Bogen indeholder, foruden klassikeren Kungsleden, beskrivelser af mere 
end 50 andre markerede og umarkerede ruter. Bogen er til dato 
den eneste veludbyggede guide til dette enestående fjeldområde, der 
strækker sig ind i Narvikfjeldene i Norge. Rutemulighederne i 
Narvikfjeldene er således også medtaget.

Bogens ruter er nøje beskrevet og illustreret med kort, med 
tydelige rutemarkeringer, som du uden videre kan overføre 
til dit eget fjeldkort.

Bogen er velegnet både til dig, der blot vil vandre 
Kungsleden, men også til dig, der er mere hardcore og
gerne vandrer uden for stierne, hvor du har fjeldet helt 
for dig selv.

Foruden ruterne får du, i bogen, en gennemgang af 
fjeldets geologi, samisk kultur og andet, der kan være med til at 
berige din fjeldtur.


