
LOKATIE

STEEKKAART

FOTOALBUM

!http://lh6.ggpht.com/_fNV-
nV4eRkw/TKtBGnF8qAI/AAAAAAAADTg/3v4V0l6Nrok/s720/lapland_route.jpg!
!http://lh3.ggpht.com/_fNV-
nV4eRkw/TFFlYddU2tI/AAAAAAAADIE/QWRxwlxNiMg/DSC_3350.JPG!
!http://lh6.ggpht.com/_fNV-
nV4eRkw/TFFlbsfiRnI/AAAAAAAADI0/vxMgJEygb3w/DSC_3477.JPG!
!http://lh3.ggpht.com/_fNV-
nV4eRkw/TFFlbM59PyI/AAAAAAAADIs/FKA3KLLAN6k/DSC_3460.JPG!
!http://lh4.ggpht.com/_fNV-
nV4eRkw/TFFld2SPMZI/AAAAAAAADJU/6vw2PWJ9710/DSC_3511.JPG!
!http://lh4.ggpht.com/_fNV-
nV4eRkw/TFFlemlsUeI/AAAAAAAADJc/3O_2M7HPFfY/Sarek_2010_3.jpg!
!http://lh4.ggpht.com/_fNV-
nV4eRkw/TKtBHW7bWpI/AAAAAAAADTs/k8p9yYfboS4/s1152/Sarek_2010_10.jpg!

Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Verslagen  >  Een eerste exploratie van Sarek

Een eerste exploratie van Sarek

9 dagen Lapland

Het verslag hieronder is maar een kleine weerslag van de gehele tocht. Lang niet elk detail is erin

opgenomen, en dat was ook de niet de bedoeling. Een korte beschrijving van onze toch en kleine

reflectie omtrent het belangrijkste ‘materiaal’ leken mij genoeg om de tocht samen te vatten.

Verslag van Dees, 05 oktober 2010.

2 juli

Gisteren afgereisd naar Stockholm Arlanda en in het eerste-het-beste hotel aan de luchthaven overnacht. Deze
morgen vertrok namelijk onze vlucht naar het noorden, naar Kiruna. Eenmaal in Kiruna aangekomen wachten we op de
bus om ons te brengen naar het centrum. Daar nemen we een trein naar Gallivare om daar een bus te nemen naar
Suorva. Het duurt even vooraleer de bus aanzet, en tijdens het rijden maken we ons ongerust of we onze trein al dan
niet nog zullen halen. We vragen op voorhand aan de chauffeur de weg naar het station, maar dat blijkt niet nodig,
gezien onze haast maakt de buschauffeur een kleine omweg naar het station. Vriendelijke man. We komen nipt aan,
maar zien dat de trein net 20 minuten vertraging heeft opgelopen. Dat betekent dat we minder speling in Gallivare
hebben; een 10 à 15 minuten om gas te kopen. Eenmaal daar aangekomen, spurt ik naar de lokale Intersport (niet
makkelijk, het was marktdag) terwijl mijn reisgezel bij de bushalte wacht. Zwetend kom ik (succesvol met gas)
terug….geen bus. Uiteindelijk komt de bus toch toe, om 18u in plaats van de geplande 15u15. Onderweg hebben we
opnieuw wat pech: de spoorwegovergang is defect en de slagbomen zijn toe. Meer dan anderhalf uur staan we stil,
wachtend op de technische dienst. Hier doen we tevens onze eerste muggenbeten op. Om 21u uiteindelijk zijn we in
Suorva.

We lopen naar wat de hoofdingang van de dam blijkt te zijn. Zowel het hekken als de deur zijn op slot. Volgende
‘ingang’, hetzelfde liedje. We kijken op de kaart en zien dat we eigenlijk de lagere toegangsweg moeten hebben, we
gaan erheen, maar zien het al aankomen: weer hetzelfde hekken, zal wel weer op slot zijn. Mijn gezel loopt even
rond en kijkt of we er ergens anders over kunnen. Ondertussen blijf ik daar. Er komt een auto aanzetten met een
heel gezin erin. Ze leggen uit dat zij een speciale badge hebben om het hek open te doen, maar dat ze geen andere
mensen daarvan gebruik mogen laten maken. Iemand op de achterbank maakt echter de opmerking dat de deur naast
het hek zelf wel altijd open is. Ik kijk…inderdaad! Bij de andere ingangen waren deze gesloten, waardoor we deze
niet van dichtbij hadden bekeken. Dag 1, stommiteit 1.

Rustig stappen we over de dam, en bij het laatste stukje komt een luid blaffende hond ons tegemoet. Net wanneer hij
naast me loopt, wordt hij teruggefloten. Bij het hutje staat hetzelfde gezin dat ik daarnet met de auto ben
tegengekomen, en ze vragen ons mee naar binnen. Vader (semi-nuchter), moeder (nuchter), 2 kinderen (slapend),
jonge broer van de vader (stomdronken), vader van de moeder (stomdronken). We krijgen pinten, verse vis, wodka, en
rendiervlees aangeboden. We krijgen ook een flesje djungleoil (of iets in die aard, de exacte naam ontglipt. Vrij
populair onder de Zweden, op basis van teer) tegen de muggen. We hebben al een antimuggen middel met 50% Deet,
maar dit lijkt een interessante aanvulling. We blijven nog tot 2u ’s nachts praten, maar besluiten dat het toch echt
wel eens tijd wordt om te gaan slapen. Morgen staat de eerste echte stapdag voor de boeg. We zoeken een goed
plekje aan de oever van het meer. Jammer genoeg zijn die muggen echte smeerlapkes, en we hopen dat het niet
constant zo erg zal zijn.

3 juli

Opgestaan om 8u30. Het opstaan en opruimen gaat tergend traag. Tevens worden we zowat opgegeten door de
muggen. Slecht gezind vertrekken we zonder ontbijten, de muggen zijn té irritant. We volgen een paadje en komen in
een dicht berkenbos terecht. Vermoeidheid van gisterenavond, al die muggen, nog niet gegeten, we gaan even op
automatische piloot…. We klimmen, even boven de boomgrens, en merken dat we helemaal verkeerd zitten. We
bevinden ons op een klein bergje (694 meter) en zien ons mikpunt (waterval). Niets aan te doen, weer naar beneden
en omhoog in rechtendoortocht-stijl. Stappen met tegenslag en zonder iets gegeten te hebben, het doet pijn. Om 12u
zijn we bij de waterval en bevinden we ons boven de boomgrens: meer wind, minder muggen! Eindelijk doen we onze
rugzak af om de eerste maaltijd van de dag te nuttigen. Na het eten blijven we even rustig zitten, en dan
vervolledigen we de klim naar boven. Na een uurtje zijn we eindelijk in de vallei die we moesten hebben, de
Vuosskelvágge. Het weer is ondertussen verbeterd en onder een mooi zonnetje genieten we van het uitzicht terwijl we
rustig verder stappen. Aan het eerste meertje houden we halt voor een pauze; schitterend helder water, stralende
zon, en een beker fris water. Fantastisch moment! We besluiten om toch nog wat kilometers te doen vandaag.
Omstreeks 5u wordt het zwaar, het terrein krijgt veel meer blokken. Soms kunnen we er rond, maar frequent moeten
we erover. We gaan hierdoor plotseling veel trager vooruit. Omstreeks 17u30 komen we in een klein dipje terecht,
maar gelukkig vinden we net een mooi effen stukje gras,vlakbij het meer Vuosskeljávvre. Een rustige avond in de zon
bij het meer…schitterend einde van de eerste dag!

4 juli

7u10, iets vroeger als gisteren, gelukkig. De dag begint bewolkt. Rustig ontbijten wanneer de eerste regenwolken van
de dag ons bereiken. Snel al het gerief opruimen zodat alles (min of meer) droog blijft! Het blokkenterrein blijft
aanhouden, en doordat alle stenen kletsnat en glad zijn, moeten we traag en voorzichtig gaan. Dit is niet de plek om
een enkel te verstuiken. Tussen de Alep Skálariehppe en de Unna Átjek ligt een naamloze berg die we langs link
passeren. Plots probleem… de wolken zitten ongelooflijk laag waardoor we niet verder dan 15 meter voor ons kunnen
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kijken. Die gps hebben we dan toch voor iets mee, hij wijst ons de weg naar een waypoint dat wat verder op onze
route ligt. Met al die mist kunnen we niet zien hoe daar best te geraken, dus kunnen we niets anders doen dan
gewoon in rechte lijn ons naar het punt te begeven. Constant over-en-af kleine (ca. 10 meter) heuvelruggetjes gevuld
met blokken. Ongelooflijk irritant en vermoeiend. Wanneer we de afronding van de Tjievrra vervolledigd hebben, trekt
de hemel open en hebben we opnieuw oriëntatiepunten. We bevinden ons net ten zuiden van het meertje Nuortap
Tjievrajávvre en hier steken we de rivier over. We besluiten het te proberen met onze stapschoenen. Voor mij is het
heel nipt, maar mijn gezel heeft iets lagere schoenen, en Sarek eist direct bij het binnentreden zijn eerste natte
voeten. We gaan nog even door (tot 18u30 uiteindelijk), de blokken zijn verdwenen en plots stapt het terrein vlotjes.
Uiteindelijk overnachten we bij één van de meertjes op de noordelijke flank van de Lulep Gássavarasj.

5 juli

Vandaag belooft een eerder makkelijke dag te worden, weinig hoogteverschillen. Rustig stappen we naar het westen,
richting Nijak. De vele riviertjes die we tegenkomen vertragen ons echter aanzienlijk. Uiteindelijk stappen we het
Ruohtesvágge dal binnen, langs de noordoostelijke kant van de rivier. Hier ontmoeten we de Nijákvágge, een woest
riviertje. Door erosie heeft de rivier enkele geulen gemaakt, allemaal volledig bezaaid met rotsblokken. Enkele geulen
staan droog, maar 7 doorwadingen onmiddellijk na elkaar staan ons te wachten. Vrij diep (bijna tot heup soms), vrij
wild, maar niet ondoenbaar. Het pijnlijkste moment blijkt om elke keer uit het water te komen voor een halve minuut
om er dan onmiddellijk weer in te gaan. Na deze rivier kunnen we echter rustig doorstappen, het enige hinderlijke is
het weer. Het begint zwaar te regenen en te hagelen, maar gelukkig komt af en toe de zon er toch eens door. De
vallei zelf is prachtig, en de rendieren zijn een lust voor het oog. Omstreeks 18u30 vinden we de ideale
kampeerplaats na een half uurtje zoeken. Eindelijk. In de verte zien we nog een groepje wandelaars, aan de andere
oever van de rivier. Zij blijken nog even door te stappen.

6 juli

Mooi weer, schitterend! We gaan door en wanneer we het meertje Ruohtesjavrásj passeren gaan we een beetje
richting zuiden, richt het ongemarkeerde pad dat op de kaart aangeduid staat. Na een half uurtje komen we de groep
van gisterenavond tegen, 3 Zweedse dames die zich ook aan Sarek wagen. We praten even over ervaringen, routes,
maar laten hun al snel achter ons. Nu, onder een stralende hemel, komt de pracht van de vallei volledig tot uiting, en
de grote kudden rendieren maken het beeldje compleet. Bij de eerste grote rivieroversteek komen we een eenzame
Zweed tegen (die tevens vandaag jarig is), met een minimum aan materiaal: 2 weken eten, tent, en heel de
battaklan in een rugzak van 50 liter. Daarbovenop heeft hij gewone stapschoenen (A-niveau) die niet eens van leder
zijn. Om de woorden van de man te quoten “I gave up on being irritated by wet feet”, waarna hij zijn broek afritst,
schoenen aanhoud, en gewoon door de rivier stapt. 
Nog twee grote rivieroversteken en ca. 10 km later staan we aan de noodhut van Sarek. Spijtig genoeg is het afvalkot
verdwenen, dat wordt dus wachten tot in Aktse om onze afvalzak te ledigen. We gaan nog verder en 3
rivieroversteken later bij de rivier Bielajahka vinden we een kampeerplaats. Na een smakelijk avondmaal maken we
nog een klein tochtje naar Bielavárásj, een klein bergje, maar met een schitterend uitzicht!

7 juli

Voor het eerst staan we op onder een stralende hemel. Onze tocht begint rustig, maar wordt snel wat lastiger,
constant 3 meter stijgen, 2 meter dalen, om zo heel geleidelijk aan te stijgen tot aan Spokstenen. Daar begint de
steile klim, ca. 250 m stijgen waarbij we som onze handen moeten gebruiken om over blokken te klauteren. Als we
boven zijn, is het 11u en nemen we een rustpauze. Niets zo leuk als even relaxen in de zon, en om wat calorieën op
te doen, in Snicker-formaat!
We vervolgen onze weg langsheen het Snavvájávvre meer (langs de oostkant). Eenmaal we het dal bijna uit zijn, komt
er nog een kleine stijging in het terrein. Eenmaal boven worden we getrakteerd op een prachtig uitzicht van de
Rapadalen. Op onze weg naar beneden komen we een riviertje tegen, ideaal, want het is al 12u30 en de maag knort.

Omstreeks 14u bereiken we opnieuw de boomgrens. Eigenlijk houdt onze planning voor vandaag op, maar gezien het
uur besluiten we nog een stuk door te stappen. Het pad wordt slecht zichtbaar en soms lopen we op gevoel, hetgeen
niet ideaal is in een dicht bos. Uiteindelijk maakt het pad een tweesprong: één dat noordelijk van de 4 meertjes gaat,
en één ten zuiden daarvan. Wij kiezen voor het eerste: slecht idee! Met veel moeite banen we ons een weg door het
dichtbegroeide bos, tot wanneer de doortocht zo goed als onmogelijk wordt. We zien het padje ten zuiden van de
meren lopen, en proberen door te steken met onze waadschoenen tussen 2 meertjes door. Helaas, eerder moeras dan
land. Een eland houdt ons vanop de andere oever in de gaten. Slecht gezind door het irritante kreupelhout en de
muggen vervolgen we onze weg tot wanneer we weer voor de meertjes zitten en het zuidelijke pad nemen.
Uiteindelijk nog 1 geluk bij het terugkeren: 2 elanden op 10 meter afstand. Af en toe een oversteek (bijna altijd net
iets te diep voor schoenen), en dan komen we terug in irritanter gebied: een wetland-achtige regio met af en toe een
hoger gelegen stukje bos. Het pad is hier onbestaande. Vanuit tegenovergestelde richting zien we een eenzame hiker,
en stappen op hem af. Hij lijkt ons echter niet te zien (of hij ontwijkt ons) maar ik roep hem aan. Wanneer we
vragen (al roepend) naar het pad, wijst hij wat met zijn wandelstok. Niet bepaald een sympathieke vent.
Om 19u30 komen we een mooi kampeerplekje tegen, een drietal kilometer verwijderd van de Alep Spádnek. Op de
hoger gelegen bosrijke stukjes vindt je om de 10 minuten mooie platte stukje met kampvuurcirkeltjes, en dit is er
eentje van.

8 juli

Het heeft vannacht zwaar geregend, het gehele bos is kleddernat. We vertrekken, en reeds 5 minuten na ons vertrek
komt al het vocht door onze broek. Constant met gezicht en lijf door het natte woud. De getten helpen niet echt
veel. Na 2 uur moeten ook de Gote-Tex van mijn schoenen eraan geloven, en worden mijn sokken kletsnat…aaaargh.
Rond de middag begint het ook te regenen, en het houdt de hele dag niet op. We besluiten gewoon door te stappen
naar Nammasj, om daar met de walkie-talkie de boot naar Aktse te bestellen, ipv via de Skierffe te gaan. Om 4u
komen we aan de zuidoostelijke kant van Nammasj, de plek met de walkie-talkie, althans…..”There are no boats in
july to Aktse. You can try phoning, but very little chance, especially in the beginning of july”. Het telefoonnummer
geeft niets, behalve dan de verbazing dat we toch een klein beetje gsm-bereik hebben. Dan maar een stukje
terugkeren, over de westelijke flank van Nammasj, terug het dal binnen en een kampeerplaats zoeken. Dat valt tegen,
nergens een mooi plaatsje, dus stappen we door met in het achterhoofd het idee dat we wel zullen doorgaan tot net
boven de boomgrens. Eenmaal het dal gepasseerd passeert, begint het eerst te hagelen, dan te onweren, en blijft het
pijpestelen regenen. De beklimming is zwaar: heel steil, en met al die regen is de ondergrond veranderd in een
modderpoel. Eenmaal boven de boomgrens vinden we heel snel een geschikte kampeerplaats. Snel tent rechtzetten,
natte kleren open leggen in de voortent, slaapzak binnen.….. en dan houdt het op met regenen. Maar de moed om
onze slaapzak uit te komen kunnen we niet opbrengen.

9 juli

De weergoden van Sarek hebben onze gebeden verhoord, we staan op onder een stralende hemel. Alles is echter nog
nat van gisteren. We leggen alles te drogen op een rots terwijl we rustig gaan ontbijten. Uiteindelijk zijn we rond 10u



weer gepakt en gezakt om het laatste stukje SKierffe te doen. Toegegeven, het blijkt lastiger dan gedacht en pas
anderhalf uur later staan we op de top. “De hele miserie van gisteren was dit uitzicht wel waard”, is de bedenking
die we ons maken. Na een overwinnings-Snickers (zijn er andere?) proberen we het pad naar beneden, naar Aktse, te
volgen. Helaas zijn we het relatief snel kwijt en lopen we een beetje de richting uit, tot wanneer we in de verte
stenen mannetjes, en een eenzame wandelaarster met haar hond zien. Iets later installeren we ons in een hut in
Aktse, op een bed, met een fris pintje.

Iets later komen 2 Rambo-achtige figuren de hut binnen. Elk met een aantal rendier-geweien, en één met een
elandengewei, aan de rugzak bevestigd. Alsook opvallend is de grootte van de dolk aan de riem van één van hun, en
de immense tas met fotomateriaal. Heel stoer vertellen ze dat ze 2 weken door Sarek zijn getrokken, de wildernis,…
Wanneer we vragen naar hun route, blijkt dat zij op 2 weken minder hebben gedaan dan wij in 7 dagen. We lachen
binnensmonds.

10 juli

Ze hadden er ons gisteren voor gewaarschuwd, en er is weldegelijk geen motorboot naar Laitaure. We lopen vol
spanning naar de aanlegsteiger, en gelukkig vinden we 2 roeiboten. Gelukkig dat er geen motorboot was, de roeitocht
is ontspannen en best mooi. Enkel een miezerige regen verstoort de pret wat. 
Op volwassen tempo beginnen we de Kungsleden te volgen. Het verschil met Sarek is immens, voor elk klein riviertje
ligt hier een brug, houten planken als het ook maar ietwat drassig wordt. Ergens halverwege de dagetappe stoppen we
even aan een onbemande hut. Het heeft de hele voormiddag geregend (en zal dat in de namiddag blijven doen) en we
zijn weer eens goed nat. Een warme thee binnenin de hut zal deugd doen. Binnenin ontmoeten we een jong Canadees
koppel dat van plan is de hele Kungsleden af te stappen. We kletsen wat, en na een half uurtje poetsen we weer de
plaat. 
Uiteindelijk komen we aan in Partestugan, een ware broeihaard van muggen. Achja, even opwarmen aan de haard,
koffietje drinken, en de tent binnen.

11 juli

Ca. 9u30 beginnen we met de laatste etappe van onze tocht. In tegenstelling tot gisteren straalt de zon. Rond 11u
passeren we Stuor Dáhtá, en we kunnen het niet laten om ons even af te leggen aan dit mooie meertje. Even laat
gaan we door, en later op de middag bereiken we Kvikkjokk, het einddoel.

Conclusie
Ondanks redelijk wat tegenvallers met het weer (niet elke regenbui is opgenomen in dit verslag), was

het gebied echt schitterend te noemen. Ik heb al een aantal tochten gedaan, allemaal mooi via paadjes,

maar de vrijheid die je hier hebt is echt ongelooflijk. Ongetwijfeld wil ik hier nogmaals terugkomen.

Toch 2 mindere passages: de Rapadalen zelf. Althans, het gedeelte onder de boomgrens. Na de

uitgestrekte valleien en prachtige zichten, vertoef je je hier plotseling in een bos, met bijna geen

zichtbaarheid. Af en toe een eland spotten is wel leuk, moet ik eraan toevoegen.

Het einde van de tocht, de 2 dagen Kungsleden om naar Kvikkjokk te geraken, is ook een afknapper na

een week de wildernis van Sarek. Volgende keer zou ik toch proberen vermijden om deze passage te

gebruiken.

Overigens: de foto’s op de website zijn maar een greep uit het assortiment, later zullen er nog foto’s

aan toegevoegd worden.

ER GERAKEN…
Wij zijn op 2 dagen reizen geraakt aan het beginpunt van onze reist, Suorva. Op 1 juli het vliegtuig genomen in Stockholm (‘s
avonds), op de luchthaven blijven slapen, en ‘s anderendaags een vlucht naar Kiruna, gevolgd door trein naar Gallivarre,
gevolgd door bus.
De terugreis is iets anders verlopen, dan hebben we vanuit Kvikkjokk een bus genomen naar Jokkmokk. Daar overnacht, en
vervolgens de bus (naar Gallivarre) en trein(naar Kiruna) genomen. In Kiruna overnacht, en ‘s anderendaags vlucht terug naar
Stockholm.

MATERIAAL
Een belangrijke vraag die ik me stel voor elke tocht, “wat neem ik allemaal mee”, en vaak kan ik hier niet goed op
antwoorden. Vandaar een klein beetje info over alles wat ik mee had, en een kleine reflectie hierover. Als het toekomstige
Sarek-trekkers kan helpen, dan heeft het zijn doel bereikt. Ik heb niet alles opgenomen (zo leek het vernoemen van
tandenborstel en wc-papier mij nutteloos), maar de belangrijkste dingen.

Kledij:
Merinowol t-shirt 
Fjall Raven G1000 broek
Mammut lichte fleece
Aigle zware fleece
Northface Packlite regenjas
Ik heb altijd gewandeld in dezelfde broek en t-shirt (shirt wel een keer of 2 snel gewassen in water). Ik had een reservebroek
en t-shirt bij voor die natte momenten, en wanneer we terug in de bewoonde wereld waren. De lichte fleece heb ik meestal
gedragen tijdens het stappen zelf, de zware voor ’s avonds. De regenjas heeft het goed gehouden, maar vertoont toch wat
slijtage aan de schouders van de rugzak. Hij heeft me wel mooi droog gehouden. Al bij al had ik graag toch een softshell gehad
om te stappen. Altijd redelijk veel wind gehad, en het enige wat dat tegen hield was mijn regenjas.

Ik ben nooit zo’n grote fan geweest van een regenbroek. De G1000 broeken van FjallRaven drogen vrij snel op (toch als je ze
aan hebt). Bovendien hebben de broeken ook het grote voordeel dat muggen er niet doorheen steken.

Eten
Altijd pakjesvoedsel als maaltijden gegeten. Voor elke dag een Snickers of Lion (voor ofwel de moeilijke momenten, ofwel de
overwinning), wat zwarte chocolade, koffie en thee. Alles gekookt op gas: MSR Superfly, en we hadden 2 grote blikken Primus
gas bij, gekocht in de Intersport in Gallivarre.

Schoeisel
Meindl Island Pro (B/C) voor te wandelen, en voor ’s avonds en rivierwadingen ‘surfsletskes’ (licht, droogt heel snel, veel grip)
van 6 euro uit de Sports Direct. Drie paar sokken voor de gehele tocht. Af en toe een paar gewassen. Een paar getten (merk
herinner ik me niet, doet er ook niet zoveel toe).



Allerlei
Alpkit Pipedream 400 (comforttemperatuur -3°C): altijd warm gehad, vaak met de rits open geslapen. Dus meer dan genoeg
marge.
Thermarest Prolite 3

Deet 50%: ok, het is chemisch, maar de kleine smeerlapjes blijven dan toch een paar uur van je lijf.

Schaak/damspel: voor de eenzame nachten

Rugzak: Osprey Aether. 70 liter, niet te groot, niet te klein. Het was mijn eerste tocht met de rugzak, en hij heeft de tocht
met glans doorstaan.

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

 Onthou mijn gegevens

 Hou me op de hoogte van verdere reacties?
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