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Verslagen  >  Dwars doorheen Svartisen-Saltfjellet

Dwars doorheen Svartisen-Saltfjellet

Cross-country in no man's land

Na een drietal eerdere tochten in Scandinavië voelde ik me eindelijk ongeveer klaar voor lange,

zware solotocht in het Hoge Noorden, die dan nog voor het overgrote deel cross-country zou gaan

verlopen. Mijn oog was niet gevallen op de ‘klassieke’ bestemming Sarek, maar op nog veel minder

bezochte streken langs de Noors-Zweedse grens: Svartisen-Saltfjellet, Junkerdalen, Padjelanta,

Sulitjelma en Rago. Ik tekende met veel zorg een tocht in lijn uit waar ik zowat 24 dagen voor nodig

zou hebben en koos voor de maand september om de herfstkleuren te bewonderen, maar ook om

meer bewegingsvrijheid te hebben met de lage stand van de meeste rivieren die ik onderweg zou

moeten doorwaden. Het was een tocht waar ik vooraf heel veel tijd in had gestoken. Echter, aan de

vooravond van mijn vertrek gebeurde iets waardoor de focus, broodnodig bij een exploot van deze

omvang, plots helemaal weg was…

Verslag van Willem, 10 september 2009.

Dag 0/1: 24/08/2009 – 25/08/2009: Gent – Oslo – Fisktjonna – Glomdalsvatnet

Start: 16u40
Finish: 18u20
Wandeltijd: 1u30
Afstand: 5km
Klimmen: 330m
Dalen: 300m
Mensen: 0 vanaf Fisktjonna
Terrein: pad

Inademen…
Aan de vooravond van wat de langste, zwaarste en eenzaamste solotrekking tot nu toe in m’n leven zou gaan worden
gebeurde iets wat een zeer diepe impact zou krijgen op de tocht en gewoon ook op m’n leven. Sinds nauwelijks 40
uur voor vertrek had ik een vriendin. Die 40 uur was wel een heel kort tijdsvenster en voor het besef goed en wel
was doorgedrongen kwam al het afscheid. Met veel pijn in het hart, maar ook met fysieke en mentale kracht
waarvan ik vroeger het bestaan niet eens afwist. Maar de vraag of dit wel het juiste moment was om zo’n
monstertocht te gaan ondernemen, bleef…

De heenreis verliep zo goed als vlekkeloos. In Oslo sprong ik goed een uur nadat het vliegtuig was geland al op een
nachttrein naar Trondheim. Goed slapen deed ik daarop uiteraard niet. Het bleef bij enkele korte hazenslaapjes en
met kleine oogjes stapte ik rond 6u40 van de trein in Noorwegen’s derde stad. In het station besloot ik als ontbijt
een belegd broodje te kopen, om al meteen geconfronteerd te worden met de harde noordelijke prijs-realiteit: 47
kroon, of omgerekend zowat 6€! Gelukkig had ik al m’n eten voor de hele tocht in België ingekocht. Nu vertrok ik
met een voorraad voor 10 dagen in de rugzak (die bij vertrek zowat 24kg woog), het eten voor het tweede
tochtgedeelte van 15 dagen had ik met de post vooruitgestuurd.

M’n trein van Trondheim naar eindbestemming Mo I Rana vertrok rond om 7u40. Tussen haakjes, voor het hele
treintraject van 16 uur en 1200km had ik met een Minipris-ticket slechts 25€ neergeteld. De trein naar het hoge
noorden was een waar stukje antiek. Ik had een plekje in wagon 2, maar wandelend over het perron vond ik enkel
een wagon 1, 3, 4 en 5 terug. Ik vroeg aan de conducteur waar m’n plekje was. Hij keek eventjes naar de trein, en
riep toen lachend uit “aaah, in fact number 1 is number 2. You didn’t realise that?”, en hij liep naar wagon 1,
draaide het metalen plaatje met het nummer om en maakte er zo wagon 2 van. Naar Noorse gewoonte stipt op tijd
bolde onze trein het station uit. De rit was mooi, maar ook niet uitzonderlijk. Vooral de uitzichten op het Borgefjell
vielen me wat tegen. Het laatste stukje reden we dan langs de Ranafjord en doemden aan de horizon de gletsjers
van Svartisen op onder een stralend blauwe hemel. Het was een prachtige zomerdag hier aan de poolcircel.

Aangekomen in Mo I Rana, een industriestadje met vooral staalindustrie, trok ik naar de G-sport-winkel waarnaar ik
vooraf een telefoontje had gedaan in verband met gaspatronen. Mijn bestelling stond reeds klaar zodat deze
tussenstop er snel op zat. Ik had nu al m’n materiaal bijeen en had enkel nog een 40-tal kilometer liften voor de
boeg tot in het Glomdalen, het startpunt van mijn tocht. Ik wandelde eerst Mo I Rana uit om langs de hoofdweg te
gaan liften. Blijkbaar zag m’n rugzak er vrij indrukwekkend uit, want al na enkele honderden meters stopte een
auto naast me en bood me een spontane lift aan. Op die manier geraakte ik 10km verder tot de luchthaven van
Rossvoll. Deze man vertoonde, net als de verkoper in de G-Sport, veel te veel respect wanneer ik vertelde wat m’n
plannen voor de komende weken zo ongeveer waren en vertelden me vlakaf dat zo’n ambitieuze cross-country-tocht
hier zelden tot nooit werd ondernomen.

Vandaar had ik meteen een nieuwe lift te pakken die me over een veel kleinere weg met weinig verkeer het
Rovassdalen doorvoerde naar het noorden. Bij de splitsing van de weg naar Melfjorden scheidden onze wegen. Op
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deze weg was quasi geen verkeer. Het was na zowat een half uur de vierde wagen die me oppikte, een rendierboer
van een jaar of 30. De oppervlakte waarop z’n dieren graasden bedroeg zowat 100km². Deze vriendelijke kerel
bracht met helemaal tot in Fisktjonna, het verste met de auto bereikbare punt in het Glomdalen. Op het gedroomd
vroege uur 16u40 kon ik aan m’n tocht beginnen.

Ik begon maar meteen te wandelen. De eerste kilometers verliepen over een soms modderig bospad met de nodige
hoogteverschillen. Al na een kwartiertje bereikte ik een splitsing naar de geologische rariteit Marmorslottet. Ik liet
m’n rugzak achter en liep snel heen en terug naar deze plaats waar de wilde Glomaga-rivier zich doorheen grillig
uitgepolierde kalksteenbanken wringt. Best wel mooi, maar ervoor naar de poolcircel rijden, dat zou ik nu ook weer
niet doen. Wat verder kreeg ik nog een mooie doorkijk op het Glomdalen met in de verte de vergletsjerde toppen
aan de zuidwestrand van Svartisen, met onder meer Svartisheia (1469m).

Na goed een uur stappen bereikte ik dan de zuidpunt van het Glomdalsvatnet (126m). Het pad leek hier te splitsen
in een route die langs de oostelijke oever van het meer richting Austerdalen liep, en een pad dat verder de
westoever volgde naar de twee vakantiehuisjes aan de noordwestpunt van het meer. Hoewel ik morgen het
Austerdalen moest doortrekken besloot ik toch de westoever te volgen. Van hieruit leek het niet zo moeilijk om
morgen dan cross-country langs de noordoever verder te trekken. Het was nog een dik kwartier wandelen tot de
vakantiehuisjes. Toen ik er aankwam was het 18u20 en ik besloot op een mooi stukje gras langs het water te
bivakkeren. Ik maakte spaghetti en at chocomousse als dessert. Allemaal in t-shirt, want het was een heldere,
windstille en zachte avond (16°C), een luxe die me tijdens deze tocht misschien niet mee zou overkomen. Rond
20u30 kroop ik de tent in.

Dag 2: 26/08/2009: Glomdalsvatnet – Austerdalsisen

Start: 8u30
Finish: 13u50
Wandeltijd: 3u50 + 2u00
Afstand: 11km + 5km
Klimmen: 350m + 450m
Dalen: 280m + 450m
Mensen: 0
Terrein: cross-country

In tegenstelling tot wat het weerbericht me thuis bij vertrek had verteld, was het die ochtend opnieuw prachtig
weer. Slechts enkele cirrusslierten hoog aan de hemel werden gereflecteerd in het rimpelloze wateroppervlak van
het meer. Ik pakte snel in en begon rond 8u30 in t-shirt te wandelen. Vandaag begon het eerste cross-country
gedeelte van m’n tocht en zeker het gedeelte onder de boomgrens doorheen het Austerdalen beloofde lastig te gaan
worden.

Het ronden van het Austerdalsvatnet lang de noordoever was erg genietbaar. Zoveel mogelijk probeerde ik over
kleine zandstrandjes en makkelijke blokkenvelden vlak langs en soms door het water te lopen om geworstel tussen
de bomen te vermijden. Op die manier schoot ik erg vlot op. Het zicht was prachtig, met enkele steenblokken die
uit het water priemden langs de oever, die soms bezet was met een brede rietkraag. De mooie, steile oostwand van
Storvasstinden (941m) werd perfect gereflecteerd op de waterspiegel.

Snel bereikte ik de bedding van de Glomdalselva, de beek die vanuit het Austerdalen kwam gestroomd en uitmondde
in de oostpunt van het Glomdalsvatnet. Vanwege omstandigheden de verband houden met de dynamiek van de
gletsjers van het Svartisen en die ik wat verder in dit verhaal nog uit de doeken doe, stroomt er nu zowat 50x
minder water door dit dal dan een eeuw geleden, waardoor de erg brede en stenige bedding grotendeels droog
stond en hier laag in het dal een makkelijke route vormde voor de cross-country wandelaar. Zo kon ik nog een
kilometer vlot vorderen in oostelijke richting. Dan werd het verval op de river groter. Net voor een waterval moest ik
de bedding verlaten en was het gedaan met mijn makkelijke zondagswandeling.
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De helling van de gesteentelagen zorgde ervoor dat het dal hier over z’n volledige breedte doorsneden was door
rotsbanden, die ik één voor één moest overklauteren. Meestal waren ze zo’n 5 à 10 meter hoog en quasi verticaal.
Doorheen spleten of me omhoog sleurend aan bomen en struiken klom ik ze allemaal over, om de 50m opnieuw. Het
was zeer hard labeur en ik zweette verschrikkelijk. Gelukkig dat ik dit niet in de regen moest doen. Na een goed
half uur zat het ergste erop en besloot ik even te pauzeren.

Vervolgens besloot ik wat hoger op de noordelijke valleiflank te gaan lopen om meer rotspartijen te vermijden. Hier
moest ik dikwijls doorheen kleine veenmoerassen ploeteren. Maar ook hier waren er gevaren: terwijl ik even rond
me keek zakte ik plots met een been tot aan m’n heup weg in een geul vol prut die door het lange gras verborgen
was. Verraderlijk was het hier wel onder de boomgrens. Uiteindelijk werd het terrein wat makkelijker en kon ik
door het bos afdalen naar een grote alluviale vlakte onderin het dal op zowat 220m. Die doorkruiste ik makkelijk in
oostelijke richting. Van hieruit was het nog zowat een kilometer tot de col naar het Austerdalsvatnet. Er diende zich
echter nog een moeilijk stuk aan waar de rivier weer meer verval begon te maken. Ik klauterde steil omhoog over
rotsblokken in de bedding en dan verder linksop doorheen het bos. Nog een laatste steile rotsband over en dan
bereikte ik rond 10u45 het zadel met een mooie veenplas. Het lastige Austerdalen zat erop en tevreden blikte ik
vanop een klein heuveltje (punt 302m op de kaart) terug op het uitzicht en de geleverde arbeid. Aan de andere
zijde lonkte een veel makkelijker dal met aan de noordzijde enkele gigantische oude moreneruggen en heel in de
verte reeds het blinkende ijs van Austerdalsisen.

Ik pauzeerde een half uurtje in bloot bovenlijf (het was inmiddels meer dan 20 graden geworden) en begon daarna
aan de rustige afdaling. Ik bleef hierbij steeds rechts van de beek en liep zo doorheen de rivierbedding onder enkele
rotswanden door tot deze finaal in het water uitliepen. Vrij eenvoudig stak ik de beek over. Vroeg in de zomer zal
dat wel een stuk moeilijker zijn. Langs de noordelijke oever liep ik nu verder tot in de enorme alluviale vlakte
bereikte aan de westzijde van het Austerdalsvatnet. Hier was het geweldig lopen over een open grasvlakte,
doorheen verzandde oude riviergeulen en over oude oeverwallen. Tientallen rendieren stonden hier te grazen, met
op de achtergrond de ijzig blauwe gletsjertong van Austerdalsisen. De warme middagzon nodigde me uit om nog
eens een lange pauze te nemen aan de westpunt van het meer. Jongens, was me dat hier genieten!

Vervolgens begon ik langs de Z-oever van het meer verder te trekken. Aanvankelijk was dit nog eenvoudig
toendraterrein, maar al snel moest ik me voorbewegen op steenplaten die steeds steiler in het meer begonnen uit te
lopen. In de regen een stuk om je benen te breken of een nat pak te krijgen door het meer in te glijden, nu was
het enkel goed opletten op de plaatsen waar kleine beekjes over de rotsen stroomden. Op een bepaald moment
passeerde ik dan een plaats waar langs de oever van het meer het water via 2 enorme gaten met enorm debiet
gewoon de aarde indonderde. Deze gaten zijn niet natuurlijk en houden ook verband met de dynamiek van de
gletsjers in de buurt en het Austerdalsisen, die geweldige ijsmassa aan de overkant van het meer waar ik de hele
middag op uitkeek, in het bijzonder.

Alle gletsjers van het Svartisen gaan al een eeuw bijzonder snel achteruit. Austerdalsisen was aan het einde van de
19e eeuw nog zodanig groot, dat het twee afzondelijke takken had: eentje die in oostelijke richting tot in het
Svartisvatnet uitstroomde, en een die in westelijke richting het huidige Austerdalsvatnet helemaal bedekte en tot
over de col die ik daarnet was overgetrokken reikte om zo haar smeltwater te lossen in het Austerdalen. Vandaar dat
de rivier die ik vanmorgen volgde ook zo’n indrukwekkende bedding had. De gletsjer was toen dus niet minder dan
6km langer dan heden te dage! De achteruitgang van de gletsjer zorgde uiteindelijk voor een belangrijke
hydrografische ommeslag in het jaar 1941: het smeltwater kon niet meer weg via de vrijgekomen col in het westen,
stapelde zich op onder de ijsmassa om tenslotte tijdens een catastrofaal event allemaal tegelijk in oostelijke richting
uit te breken en voor enorme overstromingen en verwoestingen te zorgen in het Rovassdalen. Dit scenario herhaalde
zich elke zomer opnieuw tot in het jaar 1959. Toen werd een tunnel afgewerkt die het water gecontroleerd afvoert
van het Austerdalsvatnet naar het Svartisdalen. Het was het uiteinde van deze tunnel die ik nu kon bewonderen. Het
Austerdalsisen is zich sedertdien verder blijven terugtrekken en heeft zo het meer Austerdalsvatnet vrijgegeven. Nu
raakte de gletsjer nog maar op enkele punten net het wateroppervlak en het zou best kunnen dat ik één van de
laatste mensen ben geweest die nog ijsbergen op het meer heeft zich dobberen.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Uiteindelijk bereikte ik rond 13u50 de oostzijde van het meer. Ik wou perse bivakkeren met zicht op de gletsjer en
nam daarom vrede met een erg rotsachtig plekje zo’n 20m boven de waterspiegel van het meer. Het was nog vroeg
op de dag maar toch hield ik het hier al voor bekeken voor vandaag. Op de eerste dag forceer ik nooit en ik wilde
bovendien nog een wandeling zonder rugzak ondernemen op de hellingen ten zuiden van het meer. Het was zowat
14u30 toen ik daaraan begon. Ik liep frontaal omhoog en al snel openden zich mooie uitzichten op het meer en de
gletsjer, maar ook op het Austerdalen, dat duidelijk de littekens droeg van die lange glaciale geschiedenis, en op de
toppen rond Svartisheia (1469m). Eenmaal boven op punt 626m kwamen ook meren op het plateau in het zuiden in
zicht, zoals het Jonasvatnan en het Mangholmvatnet. Ik ontmoette ook nog een kudde rendieren. Tevereden stond ik
goed twee uur later terug aan de tent. Ik ging ook nog eventjes een kijkje nemen vlak aan de snuit van de gletsjer.
Ik maakte nog eens spahetti, hield m’n dagboek bij en schreef een brief naar het thuisfront, en kroop dan rond 21u
onder de wol. In het westen naderde reeds een cirrusscherm, maar ik besloot toch mijn wekker te zetten om
vannacht eens uit te kijken voor noorderlicht.

Dag 3: 27/08/2009: Austerdalsvatnet – Blakkadalshytta

Vertrek: 7u20
Aankomst: 17u30
Wandeltijd: 7u35
Afstand: 26km
Klimmen: 700m
Dalen: 350m
Mensen: 5 langs het asfalt, voor de rest 0
Terrein: vaag pad langs Svartisvatnet, asfalt tot Stor Rovatnet, vage DNT-route tot Blakkadalshytta

Mijn wekker ging om middernacht en om 2u. Er was geen noorderlicht. In feite werd het zelfs nog niet helemaal
pikdonker in deze tijd van het jaar. Het zou echter niet lang meer duren voor dat wel het geval was, door de
noordelijke ligging werden de dagen elke dag goed 10 minuten korter. Nu had ik nog 17 uur daglicht, tegen het eind
van m’n tocht zouden daar nog goed 12 uur van overblijven.

Rond 6u30 werd ik wakker. Het was nog steeds mooi weer en onder het motto ‘dat zal wel niet blijven duren’
begon ik snel in te pakken. Rond 7u20 was ik op pad met de gedachte er een lange dag van te maken. Ik begon me
een weg te banen over de steenplaten en bereikte zo al snel de met rode vlaggetjes gemarkeerde route tussen het
Svartisvatnet en Austerdalsisen. Al snel kwam dan het Svartisvatnet in zicht, of toch de plaats waar het te zien zou
moeten zijn, want het lag verborgen onder een dun tapijtje ochtendnevel. Het was een prachtig zicht. Ik probeerde
enkele foto’s te nemen met de kolkende rivier (die zich hier wild uit het andere uiteinde van de tunnel stortte) die
in de nevel uit het zicht verdween. Na zowat drie kwartier verdween ik dan zelf uit het zicht toen ik het meer
bereikte en dus de mist indaalde.

Slechts weinige mensen die het Austerdalsisen bezoeken wandelen langs het Svartisvatnet. In de zomer vaart er 4x
per dag een bootje over het meer. Ik was voor dat bootje natuurlijk veel te vroeg op de dag en ik wist ook niet of
het zo laat op het seizoen nog wel zou uitvaren. Ik begon dus langsheen de oever van het meer te stappen, een
wandeling van zowat 4km over een zeer smal pad door het bos en lang gras. Met al dat ochtendvocht werden mijn
benen hier goed nat van. Gelukkig had ik getten mee, zodat ik geen water in m’n schoenen kreeg. Het schoot echter
wel vrij goed op en na 1u15 had ik het meer omtrokken, terwijl het ochtendgrijs inmiddels was opgelost.

De huisjes aan de oostzijde van Svartisvatnet zijn met de auto bereikbaar. Het plaatselijke toeristenkot met café en
restaurant was al gesloten, het seizoen zat er blijkbaar op. Er vaarden dus ook geen bootjes meer over het meer.
Het nadeel was dat er dus ook geen postbus was om mijn brief naar België te sturen. Ik nam een pauze om wat te
eten. Na een kwartiertje kwam dan een man in een pickup aangereden om de vuilniszakken die nog aan het gebouw
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stonden mee te nemen. Ik gaf ‘m 12 kroon mee en vroeg m’n brief ermee op de post te doen. 4 dagen later kwam
een brief aan in België, de brave man had zich goed van z’n taak gekweten.

Om 10u ging ik opnieuw op pad. De saaiste kilometers van de tocht stonden op het programma: 7,5km over het
asfalt, eerst het Svartisdalen door en dan naar Stor Rovatnet, waar ik de DNT-route naar Blakkadalshytta zou
oppikken. Onderweg kwam ik maar 1 auto tegen, maar asfalt blijft asfalt en ik was blij toen het er rond 11u30
opzat. Ik nam opnieuw een pauze aan het begin van de DNT-route. Ik had gehoopt hier eens naar huis te kunnen
bellen maar ontvangst was er niet. Na een praatje met een Duitser die Scandinavië doorreed met de caravan trok ik
rond 12u05 weer verder. De rest van z’n gezin was blijkbaar niet zo happig voor een babbeltje.

Wat hoger op de helling kreeg ik dan tocht gsm-ontvangst en stopte ik opnieuw een poos. Ik kreeg ook een
weerbericht, en dat zag er alles behalve rooskleurig uit voor de komende week, met veel regen. Plots hoorde ik een
luide knal langs het pad. Bleek dat er een geofysicus bezig was met een sondering doorheen het dal (met
bijbehorende explosies van telkens 50g TNT) met oog op de bouw van een stuwdam in het Blakkadalen. Het
gebeurde allemaal vlak langs de rand van het nationale park. Toen ik op de kaart keek viel het me plots op dat de
grens van het Svartisen-Saltfjellet nationale park een lange vingervormige instulping vertoonde langsheen de
Blakkaga-rivier. Bij het intekenen van het park in de jaren ’70 werd er blijkbaar al rekening gehouden met de bouw
van een stuwdam en de vorming van een stuwmeer. Het wat vooruitziend intekenen van de grens zal milieuactivisten
de komende jaren ongetwijfeld de wind uit de zeilen halen…

De eerste kilometer van de DNT-route verliep nog op een jeepspoor, maar de voortgang werd bemoeilijkt omdat
heel wat berkenbomen langs de route waren omgehakt en nu dwars over de baan lagen. Al snel ging het over in een
smal bospad. Het eerste anderhalf uur tot de meander aan Storfjellenden was het hard labeur. Veel sneller dan
2km/h ging ik niet meer. Deze route werd duidelijk zelden belopen, de markering was vaak gebrekkig en het terrein
zwaar, met steeds veel boomwortels, puinwaaiers, veenmoerassen, en miserie om met een hoge rugzak tussen de
boomtakken heen te worstelen. Ik werkte me opnieuw flink in het zweet. Op Storfjellenden nam ik een lange pauze
om wat energie te tanken. Het volgende stuk langs de Blakkaga viel beter mee. Langs de rivier zijn hier ook enkele
mooie bivakplekjes in lang gras (voor de rest is er van Stor Rovatnet tot aan Lapphytta quasi geen
bivakmogelijkheid). Wat verder begon dan de klim naar Lappsteinen, een vooruitgeschoven bergrug. Ik vond na een
reeds lange dag toch nog genoeg kracht om deze helling vrij vlot te nemen. Intussen openden zich mooie uitzichten
op het lage Blakkadalen, met aan de overzijde van het dal het Bjelladalen en hoog op de hellingen de uitlopers van
de plateaugletsjer Svartisen.

De DNT-markering was vrij rudimentair en aangezien hier niet veel volk kwam was ook het spoor niet makkelijk te
volgen. Dikwijls begon ik dus mijn eigen weg te kiezen wanneer ik hoog op de oosthellingen van de vallei verder in
noordelijke richting vorderde. Ik ging zo nog een heel lang stuk door tot rond half zes de onbemande DNT-hut
Blakkadalshytta in zicht kwam. Ik zette de tent dicht tegen de hut op en ging ’s avonds binnen een kijkje nemen.
Zoals bij de meeste hutten in het Saltfjellet was de deur niet op slot. Uit het logboek bleek dat ik slechts de 23e
bezoeker van het jaar was! En dat voor een poepsjieke berghut met keuken, wc-gebouwtje, zelfs elektriciteit met
een batterij op zonne-energie. Er was elektrisch licht en een radio. Er was een “fjellbibliotek” (“bergbibliotheek”).
Er was een houtkachel. Alle luxe, en dat voor slechts een handvol bezoekers per jaar. De DNT moet toch wel
serieuze subsidies krijgen!

Intussen was de hemel helemaal dichtgetrokken, de wind aangetrokken en de regen begon voor het eerst echt te
dreigen. In de hut hing bovendien een papiertje omhoog dat de zomerbrug over de Blakkaga wat hoger in het dal
door de lentevloed was weggespoeld en dat de rivier nu op eigen risico doorwaad moest worden. Iets voor morgen…

Dag 4: 28/08/2009: Blakkadalshytta – Doorwaadplaats Blakkaga 450m

Vertrek: 8u30
Aankomst: 15u40
Wandeltijd: 3u05 + 2u10
Afstand: 9km + 6km
Klimmen: 250m + 560m
Dalen: 290m + 560m
Bergtoppen: punt 1141m, punt 1099m
Mensen: 0
Terrein: Vage DNT-route, cross-country zijsprong

Het had ’s nachts niet geregend. Het weerbeeld was ongewijzigd in vergelijking met gisteravond: betrokken met een
forse zuidoostenwind. Voorlopig bleef het nog aangenaam zacht en al na een kwartiertje stappen was ik opnieuw in
t-shirt op pad. Door het betrokken weer moest ik wel een eerste hoge route die in mijn planning was opgenomen,
laten schieten. Normaal zou ik vanaf de Blakkadalshytta in zuidoostelijke richting zijn vertrokken om zo steil te
klimmen naar de kam en daar over een aaneenschakeling van toppen van 1100-1200m naar het noordoosten te
trekken en later op de dag eventueel nog Stormdalsfjellet (1488m) te beklimmen. De wolkenbasis hing nu echter op
zowat 1100m waardoor ik een groot deel van de tijd niets gezien zou hebben. Daarom besloot ik nog even de DNT-
route te blijven volgen.
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De DNT-route was hier wat beter gemarkeerd dan gisteren en zonder veel moeite kon ik de rood geverfde stenen
volgen. Na zowat een half uur lopen doemde voor mij plots een soort van houten triomfboog op. Toen ik er
aankwam bleek dat het de oversteek van de poolcircel markeerde. Ik lachte luidop. Dat was ik al helemaal vergeten!
Ik nam een foto en trok dan maar meteen verder.

Voor de rest schoot de wandeling vanochtend goed op. Al snel passeerde ik het vooruitgeschoven topje van
Storhaugen (635m) en niet veel verder besloot ik om van het pad af te gaan en naar de meertjes langs
Litldalsbekken op zowat 710m toe te klimmen. Het was zowat 11u toen ik daar aankwam. Ik nam eerst een pauze en
besloot vervolgens om vanaf de meertjes een lus te lopen zonder rugzak en daarbij punt 1141m en punt 1099m te
beklimmen. De wolkenbasis was intussen een beetje opgetrokken zodat ik tijdens deze wandeling normaal niet in de
mist zou terechtkomen.

Vrij eenvoudig klom ik quasi frontaal naar de top van punt 1141m toe. Achteromkijkend zag ik een dier rondlopen
nabij mijn rugzak. Van hier kon ik niet uitmaken wat het was. Ik vreesde een poolvos die het eten in m’n rugzak
rook, maar besloot toch om verder te lopen. Tijdens de klim openden zich nu ronduit machtige uitzichten op het
Blakkadalen en vooral de zijvalleien aan de overzijde van het dal. Onder meer de lange, bijna kaarsrechte gletsjer
Fingerbreen werd zo zichtbaar. De Lappbreen had zich inmiddels als zo ver teruggetrokken in haar dal dat ze niet
meer zichtbaar was. Het is echt treurig om te zien hoe veel deze gletsjers de laatste tijd zijn verkort. Op de
hellingen van het dal is door moreneruggen en het gebrek aan vegetatie duidelijk te zien dat de ijsmassa’s slechts
enkele decennia tot eeuwen geleden kilometers langer en hecometers dikker moeten zijn geweest.

Terwijl ik verder de kam volgde naar punt 1099m wist nu en dan een bundel zonlicht doorheen het zware wolkendek
een deel van het dal te verlichten, wat enkele mooie foto’s opleverde. Het stuk tussen de twee toppen was
overigens best ruig te noemen met blokkenvelden en enkele sneeuwveld-oversteken. Verder werd het opnieuw
makkelijker. Vanop punt 1099m keek ik nu quasi frontaal uit op de indrukwekkende Fingerbreen. Het Blakkadalen
deed me steeds meer denken aan Utledalen in Jotunheimen, maar dan met een veel grotere dimensie. Een diep
ingesneden en beboste benedenloop met naar boven toe een zich langzaam openend dal, en de U-dalen en gletsjers
van Hurrungane in Jotunheimen die hier werden vervangen door die van Svartisen.

Rond 13u20 stond ik terug beneden. Het niet-geïdentificeerde dier bleek gelukkig geen schade te hebben aangericht
aan m’n rugzak. Ik nam een pauze om wat te eten en drinken en daalde dan weer naar de DNT-route toe. Na deze
een kilometertje in noordelijke richting te hebben gevolgd zag ik achter me plots hoe een hevige regenbui verder
naar het zuiden het Blakkadalen begon door te trekken. Even overwoog ik ernstig om snel de tent recht te zetten,
maar er stond hier een verschrikkelijke wind en die beslissing zou ik me ongetwijfeld snel beklaagd hebben. Ik zocht
en vond dan maar een rotsblok waar ik tijdelijk beschut kon zitten voor de regen. De bui trok uiteindelijk rakelings
voorlangs en na een half uur kon ik weer verder. Aan de overzijde van het dal blonken de bergwanden nu van het
verse hemelwater.

De route begon hier nu terug af te dalen naar de Blakkaga, die ik vandaag nog wou doorwaden om dan ergens aan
de overkant van de rivier te bivakkeren. Dalen betekende ook dat de vegetatie stilaan weer weelderiger was en al
snel zat ik opnieuw te wroeten en vloeken in en op de kleine wilg- en berkstruikjes met hun overdreven groot
aantal takken net boven het oppervlak. Uiteindelijk bereikte ik dan de doorwaadplaats. Eerst moest ik echter nog
Nedre Fossbekken over, een riviertje dat ook al voor de nodige moeilijkheden zorgde. Pas na een tiental minuten
vond ik vlak boven een waterval een plaats waar ik met droge voeten net de overkant haalde. Enkele keren moest ik
echt op de toppen van mijn tenen op de stenen gaan staan of het water liep langs de bovenkant van m’n schoenen
naar binnen. 100m verder moest dan de Blakkaga zelf eraan geloven. De rivier leek in het niets meer op wat ik
gisteren laag in het dal had gezien. Het debiet was slechts een fractie en de troebele kleur was verdwenen nu ik de
gletsjers van Svartisen voorbij was. Toch was de rivier nog krachtig genoeg om me te dwingen m’n waadspullen uit
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te halen. Op het diepste punt was het ongeveer kniediep, maar voor moeilijkheden zorgde deze doorwading toch
niet. Aan de overkant vond ik tussen de veenmoerassen een droog plekje met enorm veel bosbessen. Ik stelde de
tent recht en niet veel later begon het dan finaal toch te regenen.

Dag 5: 29/08/2009: Doorwaadplaats Blakkaga 450m – Blakkadalen 830m

Start: 12u20
Aankomst: 18u50
Wandeltijd: 3u10 + 2u00
Afstand: 12km + 6km
Klimmen: 500m + 500m
Dalen: 100m + 500m
Bergtoppen: Nedre Staupatinden (1293m)
Mensen: 0
Terrein: cross-country

’s Nachts ging de luchtdruk stilaan in duikvlucht en viel er nu en dan regen. Ook ’s ochtends regende het soms nog
matig door. Ik bleef wat liggen in mijn slaapzak en moest er enkel 3x uit omdat ik wat diarree had door gisteravond
veel te veel bosbessen te eten. Rond 11u30 bemerkte ik dan tientallen kilometers naar het zuiden een groot gat
blauwe lucht: het front was voorbij! Ik pakte rustig in terwijl de regen stilaan uitstierf. Rond 12u15 was ik
vertrekkensklaar. Niet veel later zou ook bij mij de zon doorbreken en een heerlijke namiddag aanbreken, al bleef
de wind stevig doorwaaien.

Ik volgde eerst nog een klein stukje de DNT-route tot ik na een klim van een half uurtje de uitvloei van het
Bogvatnet bereikte. Hier verliet ik dan definitief de DNT-route. Ik had een plan tot hoge route via de zuidgraat van
het Ovre Bogfjellet, maar die bestond grotendeels uit een klim over vrij steile steenplaten. Ik zag ze nog blinken in
de zon door al die nattigheid en had geen zin om een uur te wachten tot alles droog zou liggen. Ik begon dan maar
meteen op zo’n 700m te traverseren langs de westzijde van het Blakkadalen met het idee later op de middag nog
een bergtopje te beklimmen.

Dit stuk cross-country verliep zeer voorspoedig en zonder veel moeite te doen ontwikkelde ik een snelheid die hoger
lag dan op de standaard DNT-route. Tegen 4km/h vorderde ik naar het noorden. 700 tot 900m is in deze streek
zowat het ‘gouden interval’ voor de cross-country-wandelaar: toendra met lage begroeiing, maar ook nog geen ruige
bedoening met veel blootliggende stenen. Het was een prachtige wandeling. De Blakkaga had zich hier zelf
ingesneden in een kleine canyon. Pas een stuk hogerop kabbelde ze dan weer gezapig door het zich steeds verder
openende dal. Rond 14u30 bereikte ik de stroom die vanuit de brede kom tussen het Ovre Bogfjellet en Nedre
Staupatinden naar beneden kwam.

Ik verschoot toch even van de dimensies van dit riviertje. Rekening houdend met de relatief kleine oppervlakte van
haar afwateringsbekken was het debiet ervan opmerkelijk te noemen. Dat had natuurlijk ook veel te maken met
recente regen en met de warme middagzon die voor veel smeltwater zorgde van de Bogfjellbreen. Een hele poos
zocht ik naar de beste plaats om de rivier over te steken. Ik besloot om het er toch opnieuw op te wagen met
schoenen aan. Dicht tegen de monding in de Blakkaga werd de rivier zowat 50m breed en splitste zich op in een 6-
tal afzonderlijke kanalen. Ik besloot het daar te proberen. Het koste me misschien wel een kwartier, maar opnieuw
slaagde ik erin geen druppel water in mijn schoenen te krijgen. Ik besefte maar al te goed dat ik op deze manier
vroeg of laat eens met natte voeten zou eindigen, maar de luiheid om mijn waadspullen boven te halen haalde het
toch telkens weer.

Aan de overzijde van de rivier nam ik genietend van het zonnetje een lange pauze. Vervolgens trok ik verder
stroomopwaarts langs de Blakkaga tot ik opnieuw een zijdalletje bereikte aan de Stauparyggen (954m). Het was
zowat 16u toen ik daar aankwam en ik besloot de tent recht te zetten op een winderig maar zonnig terras zo’n 10m
boven een klein meertje en vervolgens Nedre Staupatinden (1293m) te gaan beklimmen. Bij het opstellen van de
tent kwam ik tot de onaangename vaststelling dat 1 van de hoekspanlijntjes nog maar met een paar vezels aan
elkaar hing. Ik bevestigde een reservetouwtje voor moest het gaan begeven. Waarschijnlijk werd het euvel
veroorzaakt door de combinatie van wind en stenen die ik op de hoekpiketten (en tegen de spanlijntjes) leg. De
wrijving moet het touw zowat hebben doorgesneden.

Om 16u35 vertrok ik naar de top van Nedre Staupatinden. Ik volgde min of meer de brede oostkam en bleef zo
boven de gletsjers in de steile nissen aan de noordoostflank van de berg. De klim was vrij eenvoudig en verliep
grotendeels over puin en rotsbanden. Rond 1200m bereikte ik dan een zeer uitgestrekt topplateau met regelmatig
grote sneeuwvelden. In totaal had ik goed een uur nodig om de top te bereiken.

Het uitzicht was betoverend. De zon stond reeds laag in het zuidwesten en deed de gletsjers van Svartisen baden in
een gele gloed. Hier en daar staken nunataks uit boven al dat ijs. In het zuiden en zuidoosten keek ik uit over de
hellingen aan de oostzijde van het Blakkadalen, met nog tal van gletsjerrestanten in het Stormdalsfjellet. De
valleibodem bleef vanwege het erg vlakke karakter van de top verborgen. Het valleihoofd met onder meer de
gletsjers op de zuidflank van Hengfjellet was goed te overschouwen. Maar het mooiste vanop Nedre Staupatinden
was zonder twijfel de aanblik van de toppen en gletsjers aan de overzijde van het Beiardalen, met onder meer
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Skjelatinden (1637m) en Stormyrtinden (1546m). Ik kreeg verdomme veel spijt dat ik daarnet niet wat meer geduld
had getoond en heel die hoge route had gelopen!

Het enige nadeel aan deze top was dat de wind me er zowat uit m’n kleren blies. Langer dan een tiental minuten
bleef ik dus niet boven. Ook tijdens het eerste deel van de afdaling moest ik soms nog zoeken naar m’n evenwicht
omdat te wind erg hard uithaalde. Ik daalde via min of meer dezelfde route weer af en bereikte rond 18u50 de
tent. Het was een hele mooie dag geweest, samen met de dag langs het Austerdalsvatnet de mooiste van de tocht
tot nu toe. Het weer bleef voorlopig goed, maar met een luchtdruk van slechts 997hPa durfde ik er niet veel op
verwedden dat dat ook zo zou blijven. Toch zette ik mijn wekker nog eens voor noorderlicht.

Dag 6: 30/08/2009: Blakkadalen 830m – Tollaga 870m

Start: 9u40
Finish: 14u30
Wandeltijd: 4u10
Afstand: 14km
Klimmen: 550m
Dalen: 510m
Bergtoppen: Skavelfjellet punt 1239m
Mensen: 0
Terrein: cross-country

Om 23u was er geen noorderlicht, maar kon ik wel opmerken dat de bewolking reeds fors was toegenomen. Om 24u
tikte de regen zachtjes op het tentzeil en waren verdere blikken naar buiten meteen zinloos geworden. Ik sliep als
een blok door tot 8u. Het was zwaar bewolkt met enkele marginale gaatjes blauwe lucht en nu en dan een lichte
regenbui. De wind was iets minder dan gisteravond maar bleef toch flink doorwaaien uit het zuiden. Ik schoot maar
traag in gang en was om 9u40 vertrekkensklaar.

De eerste opdracht van vandaag was om voor een laatste keer de Blakkaga over te steken. Na 3 dagen zou ik het
Blakkadalen vandaag vaarwel zeggen om in oostelijke richting het kerngebied van Saltfjellet binnen te trekken. Naar
slechte gewoonte probeerde ik het opnieuw met schoenen aan. Na tien minuten was ik er op één of andere manier
alweer in geslaagd om droog de overkant van de 40m brede rivier te halen. Vervolgens begon ik in zuidoostelijke
richting te klimmen naar een col waarvan ik dacht (met de nadruk op denken, want op internet was over dit gebied
geen letter informatie te vinden) dat ze me zou toelaten om de steile oosthellingen van het Skavelfjellet veilig af te
dalen. Het was een goed uur klimmen op naar boven toe zeer schaars begroeide toendrabodem.

Eenmaal boven werd ik meteen overvallen door het grandiose uitzicht op het wilde Stormdalen waar de
Stormdalsaga zich met een verwilderde loop doorheen slingerde. Ik klom snel in noordelijke richting naar de top van
punt 1239m en het uitzicht werd nog grootser. Ook in noordoostelijke richting kwam nu een verwilderd rivierstelsel
in zicht, de Tollaga op de vlaktes van Tollasanden. Voor de rest blonk het uitzicht naar het oosten uit in een
leegheid en desolaatheid die een enorme indruk op me maakten. De hellingen werden zachter, voor me lagen de
eindeloze golvingen van het Saltfjellet. Een sensationeel gevoel van eenzaamheid overviel me hier. Misschien was er
in een straal van 15km wel geen enkele andere mens aanwezig. Misschien was deze top al jaren niet meer
beklommen… Duizelingwekkend.

Intussen had ik ook mijn verhoopte afdaalroute te pakken. Vrij eenvoudig daalde ik over een knik in de oosthelling in
zuidelijke richting naar de valleibodem van het Storstormdalen toe. Wanneer ik deze flank later van verder weg zag,
dan leek het mij dat de col die ik nam de enige mogelijkheid is om deze kam over te trekken over een afstand van
tenminste 20km. Voor de rest zijn er enkel veel te steile rotsplaten en gletsjernissen.
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In de valleibodem stak ik de rivier over en nam een langere pauze om wat te eten en eventjes neer te zitten op een
rotsblok. Vervolgens ging ik op de kaart en m’n eigen oriëntatiegevoel af om in een landschap zonder uitgesproken
reliëfelementen min of meer in noordoostelijke richting verder te trekken met als doel om uiteindelijk langs de
zuidoever van de Tollaga terecht te komen. Intussen was het weer ook aan het verslechteren. Regelmatig vielen nu
lichte regenbuien, maar nog niet erg genoeg om er de brui aan te geven voor vandaag. Na opnieuw een klein uur
stappen kwam dan tot mijn verbazing een kleine hut in zicht boven op de eigelijke col tussen het Storstormdalen en
het Tollagadalen. Vermoedelijk was het een zomerverblijfje van een rendierhoeder. De deur was natuurlijk op slot,
maar het gaf me wel de kans om uit de wind de erdoor voortgejaagde regen nog iets te eten. Rond 13u15 begon ik
dan weer verder te trekken.

Het terrein werd even redelijk rotsachtig toen ik langs de top van punt 969m verder naar het noordoosten trok, om
wat verder weer over te gaan in de klassieke toendra. Intussen werden de regenbuien intenser en vanaf zowat 14u30
begon het continu te regenen. Op een grote vlakte aan de bolle oever van de Tollaga (ten westen van het
vooruitgeschoven punt 949m op de kaart) had ik er genoeg van voor vandaag. Ik probeerde de tent op te stellen op
een wat hoger gelegen punt boven op een kleine rotsband, maar daar was de grond zodanig stenig dat ik moest
uitwijken naar de grasvlakte. Rond 15u zat ik droog in de tent en niet veel later begon het buiten pas echt door te
zeiken. Ik las wat in de bundel Russische kortverhalen die ik had meegenomen in afwachting van het avondeten.
Tegen 18u was het buiten echter zodanig slecht weer geworden dat ik m’n warme maaltijd maar gewoon oversloeg
en snel ging slapen, in de hoop dat het morgen beter werd.

Dag 7: 31/08/2009: Tollaga 870m – Saltfjellstua

Start: 9u30
Aankomst: 12u50
Wandeltijd: 3u20
Afstand: 10km
Klimmen: 150m
Dalen: 420m
Mensen: 0 onderweg, 1 in Saltfjellstua
Terrein: cross-country

Het regende de hele nacht stevig door, met slechts een korte adempauze rond 1u. Eerst stond er veel wind, daarna
werd het lange tijd windstil, tegen de ochtend begon het opnieuw goed te waaien uit het zuidwesten. De luchtdruk
bedroeg dan zo’n 991hPa. Enfin, het was wel duidelijk, er was een depressie recht over mijn kop getrokken. Zo rond
7u30 begon het iets zachter te regenen en ritste ik m’n binnentent open om te ontbijten. “What the fuck!?” riep ik
luid uit. Wat ik zag was helemaal niet mooi. In de luifel van de tent lag mijn rugzak in een centimeters diepe plas
water. Gelukkig was ik gisteren nog slim genoeg geweest om m’n regenhoes er langs de onderzijde over te trekken
zodat alles nog min of meer droog was. Ook het grondzeil van de Akto, dat nu los op het water dobberde, hield
miraculeus stand. 1 ding was wel duidelijk: ik moest hier weg, en nog snel ook. De hele mooie grasvlakte van
gisteravond was omgetoverd in een groot moeras en zolang het bleef regenen zou het water blijven stijgen. Aan de
hoeveelheid water in m’n tas, die ik buiten had laten staan, kon in trouwens zien dat er zo’n 40mm hemelwater was
gevallen vannacht.

Ik stak alles in m’n rugzak, legde die in de binnentent en wachtte daar nog bijna een uur op een moment dat het
iets minder hard zou beginnen regenen. Dat diende zich eindelijk aan iets na 9u. Zo snel ik kon brak ik de tent af en
ging op pad. Nauwelijks was ik daarmee klaar of de hemelsluizen gingen weer goed open staan. Het begin van een
verzopen wandeldag. Mijn eindbestemming voor vandaag stond al lang vast: ik zou gaan overnachten in de warme en
droge onbemande DNT-hut van Saltfjellstue. Ik schatte dat het zowat 4u stappen was.

Veel kan ik over de wandeldag niet vertellen. Al snel ontdekte ik in elk geval dat niet enkel mijn bivakplekje, maar
in feite heel Saltfjellet verzopen was tijdens de nacht. Uitzichten ontbraken meestal omdat het de hele tijd goed
bleef doorregenen. Ik trok langsheen de noordzijde van de moerassen van Riebivagge, waarboven nu en dan een
regenboog verscheen. Ver naar het noorden waren de onmiskenbare contouren van Tellingen (1246m) zichtbaar. Het
terrein bestond hoofdzakelijk uit eenvoudige toedra, met onder de 700m een dichtere struikjesbegroeiing. Het waren
vooral de oversteken van de stortbeken die uit het zuiden naar de moerasvlakte liepen die me kopzorgen baarden.
Door de hevige regen waren het stuk voor stuk serieuze riviertjes geworden. Aan Jamekjahka en vooral Losbekken
moest ik daardoor een tijdje zoeken naar een oversteekplaats. Met dit weer had ik uiteraard al helemaal geen zin
om mijn doorwaadspullen boven te halen. Wel was ik tevreden van mijn combinatie getten + regenbroek +
waterdichte schoenen. In Losbekken zocht ik in de kolkende beek soms steunpunten op stenen waarbij ik tot halfweg
m’n scheenbeen onder water zat, maar mijn voeten bleven droog.

Na uren stappen was ik de Riebivagge dan voorbij en zag ik links onder me het Stalogropvatnet liggen in een brede
moerasvlakte met prachtig meanderende riviertjes en diepe geulen met een zandige bedding. Ik zat hier slechts een
goeie halve kilometer van de DNT-route naar Saltfjellstue af, maar om die te bereiken moest ik de moerasvlakte
over en vooral die diepe geulen leken me zeer moeilijk over te steken. Daarom bleef ik nog een hele poos op zowat
700m in zuidelijke richting traverseren op de oostflank van Krukkinjunnje (940m) tot ik zowat pal ten westen van
Saltfjellstue zat. Hier kon ik door enkele veenstroken op mijn gevoel af in oostelijke richting doorsteken. Net langs
een diepe kloof trok ik de N-Z-gerichte heuvelruggetjes ten westen van de hut over. Het regende nog steeds goed
door en intussen was ook de wind zodanig aangetrokken dat ik hier bij momenten haast ondersteboven werd
geblazen. Uiteindelijk begon ik een beekje te volgen en kwam zo pardoes bij de hut uit. Dat was mooi geörienteerd!
Ik had geen enkele keer op de kaart gekeken vandaag. Ik had ook geen seconde gepauzeerd, geen druppel gedronken
en niets gegeten. Het enige wat me vandaag intresseerde was om zo snel mogelijk die warme hut te bereiken.
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Het was 12u50. Als een verzopen waterkieken viel ik de kleinste van de twee hutten binnen. Tot mijn verrassing was
ik er niet alleen. Een jonge Noorse gast van 19 verbleef hier samen met zijn hond. Zijn naam van Sjoa en het klikte
meteen. Hij was voor niet minder dan 3 maanden de bergen ingetrokken. Met eten voor slechts een paar dagen,
maar ook met een vislijn, into the wild achterna. Z’n rugzak woog niet minder dan 41kg (een-en-veertig!). Toen ik
vroeg hoe ie dat in godsnaam op z’n rug gehesen kreeg, gaf hij me een demonstratie: hij legde eerst z’n rugzak op
de grond, ging er bovenop liggen om de schouderriemen aan te doen, draaide vervolgens op z’n buik en kroop zo op
z’n knieën recht. Veel meer dan een paar kilometer per dag kon hij met z’n gedrocht op z’n rug uiteraard niet doen,
maar dat intresseerde hem niet. Hij leefde hier toch in een andere versnelling. Er zijn in je leven vrienden met wie
je jarenlang een redelijk oppervlakkige relatie onderhoudt, en er zijn mensen die je maar één keer ziet maar
waarmee je meteen over al je diepste ‘geheimen’ praat. Sjoa en ik waren zo’n mensen voor elkaar.

We stookten de hut, opnieuw een waar pareltje, op tot 33 graden. Voor het verblijf betaalde ik als -26 jarige
slechts 50 noorse kroon (zowat 6€). Tevreden zag ik al m’n kleren, m’n schoenen en m’n rugzak drogen naast het
kacheltje. Ik hield m’n dagboek bij, schreef een lange brief naar Elien, zag door het raampje hoe het in de namiddag
na zowat 28 uur onafgebroken regen eindelijk terug droog werd. Al gaf het weerbericht dat we via de radio konden
beluisteren ons weinig hoop voor de komende dagen. Slechts 2 woorden kwamen steeds terug: ‘regn’ en ‘vann’.

Dag 8: 01/09/2009: Saltfjellstua – Kjemavatnet

Start: 9u20
Aankomst: 15u40
Wandeltijd: 5u40
Afstand: 19km
Klimmen: 600m
Dalen: 570m
Mensen: 0
Terrein: DNT-route

Na het horen van het weerbericht gisteren had ik er eigelijk al voor de helft vrede mee genomen dat ik vandaag een
rustdag zou nemen in het oergezellige hutje. Ik zat toch een dag voor op schema. In de loop van de nacht werd ik
er enkel zekerder van wanneer ik regelmatig een felle regenbui hoorde vallen. Maar kijk, ’s morgens werd het plots
droog, de wind luwde, er verschenen zelfs enkele opklaringen. Ik begon in te pakken en nam rond 9u20 afscheid van
Sjoa. Hij zou vandaag een paar kilometer in zuidelijke richting doorheen het Bjolladalen trekken op zoek naar een
mooi plekje om te vissen.

Kort na de hut stak ik de Bjollaga over via een zomerbrug en begon dan in noordoostelijke richting te klimmen naar
het Sore Bjollavatnet. Onderweg kwam ik nog eens een grote rendierkudde tegen. Eenmaal aangekomen aan de
traverse boven het meer verschool ik me nog een kwartiertje achter een groot rotsblok terwijl een laatste regenbui
overtrok. Daarna werd het helemaal droog en werd het nog eens een redelijk zorgeloze wandeling. De DNT-route
hier in het Steindalen was ook duidelijk meer belopen dan die in het Blakkadalen een paar dagen geleden.

Aan de oversteek van de rivier die uit het Namnlausdalen kwam gestroomd had ik nog een hele kluif, maar dankzij
m’n getten bleven mijn voeten alweer droog. Daarna begon een langzame klim naar het Steindalen. Dit brede U-dal
snijdt midden tussen de hoogste toppen van het Saltfjellet door. Het werd al snel redelijk ruig met dikwijls lange
passages over eenvoudig blokkenterrein. Gelukkig lag het nu droog. Ik liep langs de noordzijde van het
Lonstindvatnet en onder de steile noordflank van Lonstinden door. De top ervan hield zich steeds net verscholen in
de wolken. Zo ging het nog een hele tijd door over dit stenige terrein tot uiteindelijk het Kjemadalen in zicht kwam.

Normaal gezien had ik hier de DNT-route verlaten om in noordelijke richting naar het Addjekjavrre af te buigen en
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van daaruit eventueel Olfjellet te beklimmen, met 1751m Saltfjellet’s hoogste top. Van hieruit zag het er een
uitdagende klim uit naar de machtige top, die me een beetje deed denken aan Kyrkja in Jotunheimen. Maar het was
het weer dat me nu alweer kopzorgen baarde. De blauwe lucht was alweer in Zweden teruggedrongen en met
toenemende hoge en middelhoge bewolking was het zo klaar als een klontje dat alweer een warmtefront klaarlag
om de oversteek te maken. Ik kon moeilijk inschatten hoeveel droge uren ik nog voor de boeg had, maar dat het er
te weinig zouden zijn om nog de top te halen, was wel duidelijk. Vorig jaar was me eens iets soortgelijks overkomen
op de flanken van Nautgardstind in Jotunheimen. Na een urenlange sprint kwam ik toen net 5 minuten te laat boven.
De top verdween toen in de mist toen ik nog 20m te klimmen had.

Ik besloot dus om gewoon de DNT-route verder te volgen in oostelijke richting en eventueel nog Addjektind (1444m)
te beklimmen. Al na een uurtje verdween Olfjellet in de wolken, dat was dus een goeie beslissing geweest. Ik
besloot ook de Addjektind over te slaan om nog zo ver mogelijk te kunnen opschieten nu het nog droog was.
Nauwelijks een kwartier later verdween ook de top van Addjektind in de wolken, alweer een goeie keuze gemaakt.
Toen ik deze berg rondde langs de zuidkant kwam plots een geweldig panorama tot ontplooiing. Doorheen het
Junkerdalen keek ik uit op golvende landschappen tot diep in Zweden. De bergen van het Junkerdalen Nasjonalpark,
waar ik de komende dagen doorheen wou trekken, maakten indruk. Het zag er erg wild en grauw uit met bijzonder
steile bergflanken. Wat ik ook zag was dat het verder naar het zuiden al goed aan het doorregenen was. Ik stak nog
een tandje bij, wandelde snel naar de beek Kjemabekken toe (die opnieuw niet zo makkelijk over te steken bleek)
en daalde daarna snel verder naar de zuidzijde van het grote meer Kjemavatnet. Hier moest ik heel wat erg
modderige veenstroken doorploeteren. Uiteindelijk vond ik toch een plekje voor de tent op een wat hoger gelegen
ruggetje in het berkenbos. Het was zowat 15u40 toen ik aankwam. Ik maakte al om 17u avondeten in de motregen
en niet veel later begon het alweer goed door te regenen.

Dag 9: 02/09/2009: Kjemavatnet – Lonsdal – Storjord

Vertrek: 9u50
Aankomst: 11u40
Wandeltijd: 1u10
Afstand: 4km
Klimmen: 60m
Dalen: 250m

Het regende alweer de hele nacht goed door. Intussen was het mij al lang duidelijk geworden dat de vraag van
helemaal in het begin van dit verslag met ‘nee’ kon worden beantwoord. Zolang het weer goed was lukte het
allemaal nog wel, maar met het slechte weer kon ik niet het verstand op nul zetten en gewoon wachten zoals dat
normaal wel lukt. Die ochtend aan het Kjemavatnet had ik er genoeg van. De mooie vooruitzichten van thuis hadden
het in m’n hoofd gewonnen. Ik besloot naar huis te trekken als de weersvoorspellingen slecht bleven.

Ik pakte weeral in in de regen en was rond 9u50 op pad. Veel moest ik vandaag gelukkig niet wandelen: slechts een
handvol kilometers tot in Lonsdal, vanwaar ik dan zou proberen liften naar het Saltdal Turistsenter in Storjord, een
paar kilometer naar het noorden. Daar was een camping, en het was tevens de locatie naar waar ik m’n
voedselpakket had opgestuurd. Ik trok een klein heuvelruggetje over en begon dan over nat- en gladgeregende
steenplaten af te dalen. Het was goed opletten om niet onderuit te gaan. Na een klein uur bereikte ik dan goed
natgeregend het stationnetje van Lonsdal. Ik ging binnen even schuilen en informeren of er nog minipris-treintickets
waren terug naar Oslo. Dat was niet het geval. Het goedkoopste ticket zou me 1300 kroon gaan kosten (160€). Dat
was wel een stuk teveel naar mijn goesting.
Na een tijdje begon het minder hard te regenen en wandelde ik over het asfalt verder tot de hoofdweg, waar ik snel
een lift te pakken had naar Storjord. Het eerste deel van m’n tocht zat erop, ik had het Svartisen-Saltfjellet
Nasjonalpark helemaal in west-oost-richting doorkruist.

Ik kon even op de computer in het Turistsenter. Het eerste waar ik naar keek was uiteraard het weerbericht.
Neerslaglijntjes dansten nog minstens een week vrolijk rond in de modeluitvoer. Ik ging m’n voedselpakket halen,
maar gooide m’n toerbroden meteen in de vuilbak om onder de 30kg te blijven die ik het vliegtuig zou opkrijgen. De
volgende morgen had ik al na 2 minuten een lift van 600km tot in Trondheim te pakken. Van daar nam ik een
nachtbus naar de luchthaven van Gardermoen. M’n Noors traject had me zo welgeteld 300 kroon gekost. Er restte
slechts het vliegtuig naar huis.

Conclusie
Ook al is de tocht uiteindelijk een heel stuk korter uitgevallen dan oorspronkelijk gepland, als een

mislukking heb ik ze uiteraard niet aangevoeld. Wat me vooral is bijgebleven is het onbeschrijfelijke

gevoel dat je kan overvallen wanneer je cross-country doorheen zo’n verlaten gebieden trekt, het

gevoel dat je dagenlang geen mensen ziet en ook niet kan zien (ook al zou je het op een ochtend zelf

willen), simpelweg omdat er geen zijn. Slechts enkelingen hebben het voorrecht gehad om dat gevoel

eens te ervaren. Het gebied blinkt uit door een grandeur, wildheid en ongereptheid die ik nog niet
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eerder had ervaren. Het zal niet lang duren voor ik het tweede tochtgedeelte ga lopen.

Noord-Scandinavië is geen gebied voor mietjes. Fysiek en mentaal moet je behoorlijk sterk zijn om

hier een trekking te ondernemen, zeker cross-country. Voor een bestemming als deze moet je klaar

zijn. Ik zeg dit niet om mezelf te bewierroken, maar als waarschuwing. Ben je er niet klaar voor en

slaat het weer wat tegen, dan ga je de verschrikkelijkste tijd van je leven tegemoet. Ben je er wel

klaar voor, twijfel dan niet en begin te plannen. Wanneer ben je er klaar voor? Dat is iets wat je zelf

wel aanvoelt.

BEREIKBAARHEID
Met het vliegtuig naar Oslo Gardermoen met SN Brussels Airlines, ik betaalde 125€ H/T. SAS vliegt enkel via Kopenhagen.
Van Oslo naar Mo I Rana zijn er verschillende opties: ikzelf reisde met de trein via Trondheim. Wie op tijd boekt (3 maand op
voorhand) kan gebruik maken van de Minipris-tickets en betaalt dan slechts 200 kroon (ongeveer 25€) voor het volledige
traject. Meer info en uren op www.nsb.no
Je kan ook een binnenlandse vlucht nemen van Oslo naar Mo I Rana. Reken op ongeveer 100€ enkele reis als je op tijd boekt.
Meer info op www.sas.com
In principe is de bus ook mogelijk, maar dan ben je wel zeer lang onderweg en is het reizen niet zo comfortabel. Meer info,
uren en prijzen op www.nor-way.no.

HET WEER
Svartisen-Saltfjellet staat niet bekend om z’n mooie weer. De jaarlijkse neerslaghoeveelheid varieert tussen plaatselijk
3000mm in het westen en 600mm in het oosten. De zomer biedt meestal toch één of twee periodes met mooie
omstandigheden. Eind juni kan men ook genieten van de middernachtzon, de dagen blijven erg lang (>20 uur) tot in de loop
van de maand augustus. De neerslag valt in de bergen hoofdzakelijk als sneeuw tussen oktober-november en mei. Pas in de
loop van juli wordt het mogelijk om bergtochten te ondernemen en dat tot in het najaar.

MUGGEN
Wie Noord-Scandinavië zegt, zegt muggen. De slechtste maanden zijn juni en juli. In augustus loopt het aantal muggen reeds
sterk terug en vanaf pakweg 20-25 augustus (een datum die uiteraard van jaar tot jaar wat varieert) is het Saltfjellet min of
meer muggen-vrij. Ik heb onderweg geen enkele beet gehad.

OVERNACHTING
Een tent is min of meer noodzakelijk om trektochten in het gebied te ondernemen, zeker cross-country. Vooral in het
oostelijke gedeelte van het nationale park staan ook enkele onbemande berghutten van de lokale DNT-afdelingen BOT en RT.
Voor sommige van deze hutten is een DNT-sleutel nodig waarvoor je lid moet zijn, andere zijn gewoon open.
Overnachtingsprijs is 200,- Kr voor niet-leden, 100,- Kr voor leden, 50,- Kr voor jongeren (-26 jaar). Deze hutten zijn erg
comfortabel. Meer info is te vinden op www.turistforenigen.no

BESTE PERIODE
De meeste valleien worden min of meer sneeuwvrij in de loop van de maand juli (sterk afhankelijk van de hoeveelheid
gevallen wintersneeuw en de weersomstandigheden in de vroege zomer). Voor cross-country-tochten zijn vooral de maanden
augustus en september intressant omdat het debiet van de rivieren dan veel lager ligt en doorwadingen minder gevaarlijk.

Reacties

kenneth op 10 september 2009 om 15:09

Inspirerende tocht. Onze blik was reeds naar dit gebied gericht voor volgend jaar, en de goesting is er
alleen maar groter op geworden! 
Dat het in die periode wisselvallig was in Noorwegen, hebben wij in Trollheimen ook aan den lijve
ondervonden.

den dzjow op 10 september 2009 om 19:10

Je hebt een erg herkenbare conclusie neergepend. Ook al kunnen zo’n tochten fysiek erg zwaar zijn,
vaak word je nog sterker uitgedaagd op mentaal vlak, zeker als het natste gebied van Noordelijk

Scandinavië zijn naam waar maakt. Ik wacht geduldig op het tweede deel. 

iMeel op 03 oktober 2009 om 22:49

Ik heb met veel plezier je verslag gelezen. Ik ben afgelopen juli in hetzelfde gebied geweest, ook solo.
Het was mijn eerste solohike, en het was een intense ervaring! Omdat het mijn eerste keer solo was,
ben ik er slechts 9 dagen geweest, maar inmiddels staat er een langere tocht in de planning.

FootTrail op 06 oktober 2009 om 12:05

Prachtige tocht en mooie ervaring.

U bent aan het woord
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