
 

Kahekesi isaga Põhja-Rootsis mägimatkal 

 

Meie reisi põhimõte oli vallutada Põhja-Rootsis asuv 2111 m kõrgune Kebnekaise tipp. Isa 

pakkis juba nädal aega varem asju ja tuletas endale pidevalt meelde kaarti. See oli minu jaoks 

üldse esimene välisreis ja matk. Isa on varem käinud kaaslastega mägimatkadel ja vallutanud 

näiteks Euroopa kõige kõrgema tipu.  

Seekord läksime ainult mina ja isa. 7. juunil 2008 aastal hakkasimegi kodust oma autoga 

sõitma. Plaanisime minna laevaga Soome. Nii tegimegi. Ekslesime tükk aega Helsingi linnas. 

Linnast välja jõudes tegime peatuse ja sõitsime siis pikalt edasi. Ööbisime kaasavõetud telgis 

Pühajärve ääres. Seljataga 447 km sõitu alates Helsingist.   

Järgmisel päeval uudistasime tee peale jäävaid vaatamisväärsusi. Peatuseid tegime umbes iga 

200 km järel. Rootsis läbisime polaarjoone. Lõpuks jõudsime kohale! Väljas oli 7 soojakraadi 

ja sõidetud oli 1178 km. Magasime taas telgis.  

Kolmanda reisipäeva ja meie esimese matkapäeva hommikul oli juunikuus lumi maas! Edasi 

tuli meil minna kaks päeva jalgsi. Lumesaju tõttu mõtlesime kas tasub matka alustada just 

nüüd. Otsustasime, et läheme ikka matkale ja liigume 6 km. Kui lõunasöögi aeg saabus, olime 

kõndimisest päris väsinud, sest meil olid rasked seljakotid seljas. Isal oli suurem kott, kuhu 

mahtus palju kraami, kaasaarvatud telk ja priimus. Kaevasime endale platsi ja tegime 

priimusel süüa. Liikusime edasi. Õhtuks oli mul väga külm, sest jalad said märjaks. Panime 

telgi püsti. Isa sai minu märjad riided kuivaks nii, et pani need öiseks magamiseks enda riiete 

alla keha vastu.   

Hommikul sulas lumi kiiresti. Pesime nõud järves puhtaks, isa pani telgi kokku ja hakkasime 

liikuma. Kui olime kõndinud 5 km tegime puhkepausi ja läksime siis edasi. Teel oli väga 

palju taksitusi, kive ja liustikke. Eemal laiusid lumemäed. Lõunapausil sõime nuudleid ja 

jõime termosest sooja teed. Ja nüüd ma vaatasin, et lume alt jookseb oja. Ojale oli lumekiht 

peale tekkinud. Taas algas kilomeeter kilomeetri järel vantsimist. Isa näitas kaugel eemal 

olevaid maju, kus pidi olema meie järgmine ööbimispaik. Sealt, Kebnekaise mägibaasist, 

stardivad inimesed tipu poole. Me ei pidanud seekord telkima vaid saime toas magada.  

Tipupäeva hommikul kell 7.00 Rootsi aja järgi asusime Kebnekaise poole teele. Kuna telki ja 

liigseid asju polnud vaja kaasa võtta, siis oli meil kahepeale ainult üks seljakott ja seda kandis 

isa. Kõndisime mitu tundi aga ainult mäed ja mäed. Nüüd läks põnevaks, sest kõndisime 

väikesel rajal. Kui oleks libastunud, siis halvemal juhul võinuks 100 m allapoole libiseda. 

Korraga nägime ülijärsku kuru. See oli lõppematult suur! Hakkasime üles rudima. Isa oli 

raske ja vajus kogu aeg puusadeni lume sisse. Mina vajusin vähem. Isa pani räätsad alla. Ma 

jõudsin pärast pooletunnilist rudimist üles. Isa polnud enam näha ja ma kartsin jubedalt. 

Lõpuks ilmus isa nähtavale ja meie ees oli suur mägi. Aga see ei olnud Kebnekaise vaid mingi 

teine, väga kivine mägi. Ääretult palju kive! Kivi kivis kinni. Liikusime edasi ja tegime poole 



peal peatuse. Kurvastasin kui kuulsin isalt, et me ei jõua minna soovitud tipule. Isa tegi 

ettepaneku maha istuda ja teed juua. Ta ütles: „Tipus käimise juures on oluline ja tähtis ka 

tagasi jõuda. Aga siin on veel teisigi tippe. Lähme sinna!“ Liikusime edasi. Me ei jõudnud 

ajapuuduse tõttu küll Kebnekaisele, vaid mäele nimega Vierramvare 1711 m. Meil oli 

seljataga üle 1000 m tõusu. Tippu jõudes pidin peaaegu infarkti saama, sest sealt nägi 

kõikjale. Igal pool oli tuhandeid mägesid. Ma ei tahtnudki alla minna, sest see oli nii võrratu. 

Asetasime fotoka kivile ja nii saimegi omale tipupildi: isa ja poeg! Alla mägibaasi poole 

minnes hakkas külm, sest  lahtistel libedatel kividel oli raske kõndida ja sai vähe liigutada. 

Kui tuli hakata lumeliustikult alla minema, siis lasksime istuli, isa ees ja mina järel. See oli 

lõbus aga õiget hoogu ei tulnud. Alla jõudes tegime lõunapausi. Pärast pausi olin väga 

väsinud. Tuli tahtmine kätega vehkida, et helikopter alla tuleks. Hakkasime edasi minema. 

Lõpuks mägibaasi jõudes olin nii uhke enda üle. Tipuretk kestis kokku 10 tundi. 

Hommikul sadas jälle lörtsi. Autoni oli minna 20 km. Plaanisime kõndida sellest üle poole. 

Tee peal nägime põhjapõtru. Lõunapausi ajal nägin umbes 30 m kõrgust kaljut, kust vesi alla 

nirises. Nüüd arvas isa, et jääme telki ööbima nagu tegime minekul. Mina aga võtsin vastu 

raske otsuse, et kõnnime homse päevateekonna ära. Arvasin, et auto juures saab piimaputru. 

Olin toitunud nuudlitest, veega tehtud putrudest ja üldse olid need matkatoidud juba ära 

tüüdanud. Läksime siis veel viimased 6 km edasi. Auto juures jõudes oli tarvis telk püsti 

saada, aga maapind oli nii kivine, et isa kasutas vaiade asemel kive. Seljataga 20 km käimist! 

Magama minnes mõtlesin hommikusele pudrule. 

Järgmisel hommikul oli põhjust endaga pahandada: isal polnudki piima! Pärast 

hommikusööki hakkasime autoga tagasi Eesti poole sõitma. Isa oli sunnitud auto kinni 

pidama, sest teedel olid põhjapõdrad. Edasi sõitis isa ülimalt ettevaatlikult. Kuna olime ühe 

päeva vähem kõndinud, siis saime ööbida kohas, kus oli hubasust.  

Reisi viimasel päeval sõitsime pikalt, enne kui sadamasse jõudime. Kokku olime sõitnud 

umbes 2400 km. Laevale minnes mõtlesin, et kodus saab voodis magada. Eestis olles tundusid 

liiklusmärgid imelikud! Jäin reisiga väga rahule. Plaan on minna aastal 2012 Norrasse 

mägimatkale.  

 

 

 



 

 

 

 


