
Forord 
 
I foråret 1963 var 1. Viborg 

Trop i gang med at arrangere 

en skovmandstur til Lapland. 

Man kunne imidlertid kun 

mønstre 7 deltagere. De 

Svenske Jernbaner krævede 

minimum 10 deltagere for at 

opnå grupperabat og 1. Viborg 

rettede derfor henvendelse 

til 1. Silkeborg med invitation 

til troppens skovmænd om at 

kunne deltage i turen. 

Dagbog fra Lapland 1963 

 
 

af Poul Henning Sejthen, DDS 1. Silkeborg 

Vi var tre: Bo Elling Nielsen, Lars Milter Christensen og mig selv, som takkede ja og som det første 

deltog i et introduktionsmøde i Viborg. 1. Viborgs tropsfører Jørn Sonne var ”bagmanden” og det viste 

sig hurtigt, at man havde arbejdet meget seriøst med projektet vinteren igennem. Udover 

informationer om selve rejsen, udrustning og tidspunkter m.v. fik vi et foredrag om ernæring, baseret 

på militærets viden og erfaring: Al proviant skulle medbringes hjemmefra og bestod fortrinsvis af 

diverse tørkostprodukter. Det var nøje tilrettelagt således, at man med lavest mulig vægt kunne 

transportere den nødvendige energimængde til 10 personer i 10 dage. 

 

Vi drog af sted den lørdag, d. 22. juni om eftermiddagen. Forældrekørsel via Viborg til Frederikshavn, 

færge til Göteborg, omstigning til tog, skift i Gävle og ankomst til Gällivare sent søndag aften. Vores 

oppakning, som, foruden provianten og en smule personlig udrustning, bestod af almindeligt lejrudstyr, 

herunder 2 stk 6 -mands spejdertelte med træstænger, underlag og pløgge, økser, spader og kogegrej, 

vejede omkring 28 kilo. Vi var 9 personer i alt, 6 fra Viborg og 3 fra Silkeborg. Efter overnatning på 

græsplænen bag stationsbygningen i Gällivare begyndte selve turen mandag formiddag. Beretningen er 

baseret mine dagbogsnotater, som jeg skrev under turen og som i det store og hele kun er rettet for 

sproglige fejl og mangler. Jeg har dog tilføjet enkelte afsnit for forståelsens skyld.          
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Mandag, den 24. juni 1963 

En times kørsel med skinnebus 

bringer os til Luspebryggan, hvor vi 

stiger ombord på båden, som skal 

bringe os op ad Stora Lulåvatten. 

Sejlturen er fantastisk flot, men 

det er koldt. Ved Lille Sjøfallet går 

alle i land. Et tipvognstog bringer 

bagagen om på den anden side af 

vandfaldet, hvor en anden båd 

venter. Fjeldene bliver større og 

der er sne på toppen af de højeste. 

Ved aftenstide er vi nået til 

Saltuloukta, hvor der er en 

fjeldstation og hvor vi overnatter. 

Der er nye danske kartofler til 

aften. 

Tirsdag, den 25. juni 1963 

Vi skal videre. Vi sejler med båden 

det sidste stykke til Stora 

Sjøfallet, hvor vi bruger lidt tid på 

at nyde synet af det fantastiske 

vandfald. Vi besøger nogle samer i 

deres ”kåtan”. Efter frokosten, som 

består af røget fisk, indkøbt hos 

samerne, starter vandringen. Det er 

varmt (25 gr C), oppakningen er 

tung og vi skal op ad fjeldsiden, en 

45 graders stigning. Herefter skal 

vi passere en elv. Vi vil ikke have 

våde fødder, så vi tager støvler og 

bukser af inden passagen af elven. 

Vellev glemte sin spejderhat på den 

anden side og måtte tage en ekstra 

tur. Bukser og støvler på igen og 

videre. Ny elv. Samme procedure. 

Videre. Ny elv. Nu tager vi kun 

støvler og strømper af. Videre. Ny 

elv. Nu beholder vi også støvlerne 

på. De er alligevel blevet våde. 

Jernbanestationen 
på 

Polarcirklen 

Jällivare Station 

Jällivare by 

Luspabryggan 

Stora Sjøfallet 

Lille Sjøfallet Tipvogne ved Lille Sjøfallet 

Saltuluokta Søen ved Saltuluokta 
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Onsdag, den 26. juni 1963 

Vi vågner kl. 10. Morgenmad 

(øllebrød) inden afgangen kl. 11. 

Først en ret stejl stigning gennem 

et pas, men ellers en ret let rute. 

Der er en fantastisk udsigt fra 

toppen af passet. På vejen ned 

finder vi de første rensdyrgevirer. 

Vi passerer en elv og spiser frokost 

i kanten af sneen. Ved 5-tiden når vi 

Nantokåtan, som er én af 

turistforeningens kåter, som kan 

anvendes af turister. Efter et kort 

hvil fortsætter vi og må passere en 

del små vandløb. Ved Kuggesvægge 

ser vi en flok rener på den anden 

side af elven. Passagen over elven er 

meget vanskelig. Der er rivende 

strøm. Vi skal passe på områder med 

kviksand. Vi bliver meget våde og 

meget kolde.  

Vi slår lejr og den sammenbiksede 

aftensmad får navn efter stedet: 

Sluga. Kaffe og optimistbrød i 

midnatssolens skær. Jeg har skåret 

foden på en sten. Myggene har 

indfundet sig. Dagens distance: ca. 

6 km. 

Myg. Vi havde medbragt masser af 

myggespray, troede vi. Efter et par 

dages forløb havde vi brugt 90 % af 

beholdningen og det stod det klart, 

at der måtte rationeres. Herefter 

brugte vi kun myggespray på armene 

og i ansigtet og kun om natten. De 

af os, der gik i korte bukser, blev 

særlig ramt. Efter nogle dages 

forløb var det ikke muligt at sætte 

en finger på benene, uden at der var 

et myggestik.  

Stora Sjøfallet 

Pause Elven ved Sluga 

Elven ved Sluga Terrænet ved Sluga 
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Torsdag, den 27. juni 1963 

Vi vågner kl. 9. Det er meget varmt. 

Vi bliver vasket !! Morgenmad kl. 

10.30. Havregrød, som vi spiser med 

velbehag. Afgang kl. 12. Terrænet 

er let fremkommeligt og vi når frem 

til Rapadalen ved frokosttid. Vi er 

næsten færdige med frokosten, da 

vi får ”besøg” af to svenskere, som 

kommer oppe fra Skårjakåtan. De 

får en kop kaffe med og begynder 

af slå deres telt op. Letvægtstelt 

med alu-stænger og alu-pløgge. 

Vægt. ca. 1 kg ! Det kan nok være, vi 

er misundelige. 

Rapadalen og Rapaelven er et meget 

flot syn. Vi bevæger os hen ad 

fjeldsiden, som er meget skrå. Der 

er løse sten og mange vandløb, som 

med tiden har skåret sig ind i 

fjeldet. Det kan være svært at 

passere disse vandløb. Nogle gange 

må vi langt ned i dalen for at komme 

over. Vi slår lejr og får aftensmad 

kl 1. (Oksekødsuppe og 

kartoffelmos). Te og i sang kl. 2.45. 

Dagens distance: ca. 22 km. 

Ved 22-tiden er alle ovre. Vi slår 

lejr og laver mad. Vandrisengrød – 

dejligt måltid. Det er temmelig 

koldt. Aftenkaffe kl. 1. Dagens 

distance: ca. 12 km. 

Fredag, den 28. juni 1963 

Vågner kl. 9. Det er varmt. For 

varmt til at fortsætte, så vi venter 

til kl. 16. Vi skal videre ad 

Rapadalens nordlige fjeldside. Det 

er en meget, meget vanskelig rute: 

stejle skråninger med løse sten, 

vandløb, sumpe og meget  

Pause ved turristkåtan 

Lars på spring 

Letvægtstelt 

Rapadalen 
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andet. Efter sigende er der et 

svensk ordsprog: ”Man går én gang i 

sit liv gennem Rapadalen, siden 

aldrig mere”. Det lyder særdeles 

fornuftigt. Vi finder en afsats midt 

på fjeldet, hvor vi slår teltene op. 

Det blæser koldt fra øst. Vi fryser, 

men vinden holder myggene borte. 

Middag kl. 2.30. Magaroni med 

skinke og frugtsuppe. I seng kl. 3. Vi 

er meget trætte.  

Dagsmarch: 7 km – tid: 9 timer.  

På dette tidspunkt af turen har vi 

vendt om på nat og dag. Det er 

meget varmt og dagen og om natten 

er myggene ikke så aktive. Man skal 

huske på, at det er lyst døgnet 

rundt.   

Lørdag, den 29. juni 1963  

Vi vågner kl. 11.20. Morgenmad kl. 

12.30 – en dejlig havregrød – og 

afgang kl. 14. Vi skal de sidste 3 km 

ad Rapadalen, over en elv og op 

gennem et pas. Vi vinker farvel til 

Rapadalen og ønsker aldrig at se den 

igen. Terrænet er nu mere fladt. Og 

goldt. Kun sten og sne.  Vi vil springe 

frokosten over af mangel på 

rugbrød og i stedet slå lejr og få 

varm mad når vi når frem til 

Situojaura-søen.  Vi når først frem 

kl. 24. Bager pandekager og drikker 

kaffe til kl. 5.  

Dagsmarch: 20 km – tid: 10 timer   

Søndag, den 30. juni 1963 

Vågner kl. 13. Det er koldt og 

blæsende. Øllebrød kl. 14.30 og 

afgang kl. 16 

Rygsæk-kastning 

Spring over elv 

Morgenpakning 

file:///C:/Dokumenter/Spejder/Billeder/Lappland/Lap130.jpg
file:///C:/Dokumenter/Spejder/Billeder/Lappland/Lap129.jpg
file:///C:/Dokumenter/Spejder/Billeder/Lappland/Lap128.jpg
file:///C:/Dokumenter/Spejder/Billeder/Lappland/Lap127.jpg
file:///C:/Dokumenter/Spejder/Billeder/Lappland/Lap126.jpg


De første 3 km er besværlig, 

klippefyldt bjergskråning. Derefter 

ned under skovgrænsen: birkeskov 

og sump.  

Frokost kl. 19.30. Det er stadig 

koldt, men resten af turen forløber 

uden besvær og vi når frem til 

færgestedet kl. 23. Vi vinker lappen 

– med motorbåd – tilbage. Han har 2 

passagerer med. Sten tager med 

over og vi andre venter 1 time, 

hvorefter lappen kommer tilbage, 

denne gang med en båd på slæb. I 

Situvjaura har Sten rejst telt og 

tændt bål. Middagen består af løse 

ris med kødboller og frugtsuppe. 

Efter te, i seng kl. 2.30. 

Dagsmarch: 12 km – Tid: 7 timer 

Mandag, den 1. juli 1963 

Vi vågner kl. 9.30. Vi skal gå det 

sidste stykke ad Kungsledan tilbage 

til Saltoloukta, så vi kan få en dag i 

Gällivare, men finder ud af, at vi har 

en dag i ”overskud”. Vi holder 

hviledag. Bager pandekager, fisker – 

Bo fanger 2 fisk, som smager 

herligt – bager snobrød og spiller 

kort. I seng ved 1-tiden. 

Tirsdag, den 2. juli 1963 

Vi står tidligt op kl. 8.30 og efter 

morgenmaden – øllebrød – begiver vi 

os på den 26 km lange tur ad 

Kungsledan, som er en 300 km lang , 

afmærket vandresti. Vi når frem til 

Saltoloukta kl. 16.30, slår telt op og 

laver mad. Kartoffelmos med flæsk 

og løg. På Sjöfallsstugan kan vi købe 

postkort, karameller, læskedrik og 

frisk landbrød.  

Næsten hele holdet 

Opbrud Afsejling 

Sten og stoffer Omstigning 

Pandekager Hviledag 
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Torsdag, den 4. juli 1963  

Vi vågner kl. 13. Dagen går med at 

spise og proviantere til hjemturen. 

Vi beundrer midnatssolen en sidste 

gang inden toget afgår kl. 1.45.        

Her serveres også kaffe (1,40 kr.), 

ostemad (1,1o kr.) og kage (0,50 kr.) 

Te og kortspil til kl. 1.  

Onsdag, den 3. juli 1963 

Vi vågner kl. 12 og spiser øllebrød og 

landbrød. Vi bliver vasket ! Og 

sejler kl. 15. I Jaurekaska har vi et 

ophold på 1½ time. Det blæser og er 

koldt og vi fryser. Vi når 

Luspabryggan kl. 21.35. Toget til 

Gällivare afgår kl. 22.37, så vi kan 

lige nå at tænde bål, lave maggaroni 

og spise inden toget går.  Vi møder 

2 københavnere, som er ”skredet” 

fra en tur (skoletur – 36 mand – 200 

km – 6 dage – ½ krus sukker pr. dag) 

Vi lader dem køre med på P. Lilholts 

billet. (den ene har været spejder 

og har et grønt tørklæde). I 

Gällivare går vi tur i byen. Ser på 

butikker og køber pølser. Kl. 0.30 

går vi over banen til vor gamle plads, 

slår telt op og går i seng. 

Efterskrift 

 

Jeg husker hjemrejsen som meget lang.  Den indkøbte proviant bestod mest af brød – vi havde jo 

ikke fået rugbrød i lang tid – og blev hurtigt kedelig. Ved hjemkomsten spurgte min mor, om vi da 

ikke havde fået noget at spise på turen. Vi havde jo nok tabt et par kilo. Efter et par ugers ihærdig 

indsats var det dog indhentet igen. Såret på min fod begyndte at hele og myggestikkene forsvandt 

efter en uges tid.  

Laplandsturen var – trods de fysiske udfordringer – en fantastisk oplevelse, nok den største jeg 

havde i min spejdertid. 

Sten 

Luspebryggan Hovedgaden i Gällivare 

Spejdertelte Erik 

Gällivare 
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