Veteraner i ABISKO 04.-07. september
Fjellområdet rundt Abisko, ved Tårnetresk, er svenskenes svar på Jotunheimen. Dype daler og høye
fjell med et nettverk av stier og turistforeningshytter, en unik fjellvandreren.
Tidlig på dagen 04.september kjørte 5 biler ut fra Tromsø med Abisko i sverige som mål. 20 lystige
veteraner skal være 2 og en halv dag i den nordsvenske fjellheimen, Abisko nasjonalpark.
Etter ankomst gikk vi en liten tur i området ved hotellet. Det ble og tid til å nyte ettermiddagssola før
vi spiste middagmed med deilig dessert.

dessert
Neste dag la vi i vei på ‘’Kungsleden’’. En av Sveriges mest besøkte og opparbeidede vandringsruter.
Stien starter ved Abisko fjellstasjon og går sørover gjennom Abisko nasjonalpark og mot Sveriges
høyeste fjell Kebnekaise. Stien går gjennom Nord-Sverige, og utgjør nærmere 440 km gjennom et av
Europas største gjenværende villmarksområder svenskenes hovedled gjennom landet. Stien var
veldig steinete og slitt ned i terrenget. Det vandret mennesker hele tiden etter leden og etter at
toget gjorde et stopp kom en pulje på et førtitalls personer.

Ikke langt sørover på Kungsleden gikk på denne!! Kan dette være noe for oss i Troms Tulag?

Neste dag var Rallarkirkegården i Tornehamn, eller på svensk: Tornehamns kyrkogård, målet.
Kirkegården ble tatt i bruk i 1899.
Jentene på hotellet medte vi burde kjøre til Bjørkliden og gå rallarvegen derfra til Tornehamn. Som
en av de sa: ‘’ det blir for langt for dere å gå herfra hotellet’’. Hun skulle bare vist hvor flinke vi er til å
gå.

Klar for avgang fra Bjørkliden.
Rallarvegen var virkelig lett og fin å gå, ingen steiner eller ulumskheter.

Kirkegården lå idyllisk til i et lunt skogholt. Alle korsene var under restaurering og det så ut til at dette
arbeidet snar var ferdig. Det var veldig stemningsfullt og vakkert med alle de nymalte, kvite korsene.
Kapellet/bårehuset ble bygd i 1899 og flyttet til sitt nåværende sted i 1936.

Svarta Bjørn, eller som det står på korset: ‘’Anna fra Norge’’. Dette var en av få graver som hadde
blonster.
Anleggskokka Svarta Bjørn, Anna Rebecka Hofstad, døde 19. september 1900 og ble begravet på
rallarkirkegården. Denne graven regnes av noen som Svarta Bjørns siste hvilested.
Er du i område Abisko og har anledning, ta deg en tur på denne kirkegården, den er spesiell!

