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Verslagen  >  Trektocht in de achtertuin van Bodø

Trektocht in de achtertuin van Bodø

In de schaduw van de Lurfjelltinden

Tijdens de zomer van 2010 trokken we opnieuw naar Noorwegen en verkenden er de ruime

omgeving van Bodø. Eerst toefden we vier dagen rondom het massief van de Børvasstindan en de

Lurfjelltinden. Daarna ging het richting Sulitjelma, waar we haasje-over speelden met de Noors-

Zweedse grens. Tot slot trokken we vanuit het Beiardalen richting Glomfjord, waar we een prachtig

zicht hadden over de Svartisengletsjer. Dit verslag is de weergave van de eerste vier wandeldagen in

de omgeving van de Lurfjelltinden.

Verslag van kenneth, 18 december 2010.

Donderdag 15 juli

Start: Valnesvatnet
Eindpunt: Falkflåget
Aantal mensen: 0
Aantal uren op pad: 2

Na een tussenstop in Oslo landen we om vijf uur in de namiddag in Bodø. De zon schijnt uitbundig en de stad baadt
in een zomerse sfeer. We zetten meteen koers naar het ‘Glazen Huis’, een overdekt winkelcentrum in het hart van
Bodø, want er moeten nog inkopen worden gedaan.
In de Intersport kopen we gasbidonnetjes en in de supermarkt halen we brood en beleg.

Omdat het ’s nachts toch niet donker wordt, zullen we vanavond nog de bus nemen richting het Valnesvatnet, het
vertrekpunt van onze eerste trektocht. Vandaar loopt een route omhoog het Falkflågdalen in. Vandaar kunnen we dan
verder oostwaarts richting het massief van de Lurfjelltinden.
Aangezien de bus naar Halsa pas om 21u in Bodø vertrekt, hebben we alle tijd. We slenteren wat aan de kade en
bestellen aan een kraampje een vettige kebab. De volgende dagen zullen we culinair minder aan onze trekken
komen, vandaar. 
We hebben pas een paar happen achter de kiezen wanneer een wat oudere Noor dichterbij schuift. Hij informeert
naar onze plannen en maakt ons warm voor de pracht van de Noorse natuur. Zelf is hij afkomstig van de streek rond
Sulitjelma, vlakbij de Zweedse grens. Hoewel hij duidelijk beschonken is, kraamt hij niet enkel wartaal uit. Hij
heeft bewondering voor onze plannen en geeft ons de tip om vooral ’s nachts op pad te gaan, met als voornaamste
argumenten de kleurenpracht van de ondergaande zon en de afwezigheid van muggen.

Hoewel de zon nog steeds van de partij is, zien we vanuit het zuiden een storing geleidelijk naderbij komen. De
regen die we vanmiddag in Oslo te verduren kregen, schuift langzaam op naar het noorden. We kunnen alleen maar
hopen dat we het vanavond tijdens het stappen nog enigszins droog houden.

Zoals we van de Noren gewoon zijn, vertrekt de bus om klokslag negen uur. Via Løding en de Saltraumen gaat het
zuidwaarts, waarna het indrukwekkende Børvasstindan-massief voor ons opdoemt. Voorbij het dorpje Fjell zetten we
ons schrap om de buschauffeur bij het Valnesvatnet te doen stoppen.
Van hier loopt een gemarkeerde wandelroute westwaarts richting de hutten Egnarbua en Gjælentunet. Wij laten dit
pad links liggen en trekken oostwaarts langs het Valnesvatnet. De rode T-markering wijst ons de juiste weg. De
eerste honderden meters passeren we nog een aantal huisjes, maar even verderop laten we de beschaving achter
ons. De zon van daarnet heeft trouwens plaats moeten ruimen voor wolken en een strakke wind.

Beschrijving
Een dertigtal kilometer ten zuiden van Bodø, in
de Noorse provincie Nordland.

Kaarten
Turkart Bodø (1:75000)
Det Store Saltfjellkartet (BOT, 1:60000))

GPS coordinaten vertrekpunt
67.1147213 (lat), 14.7433219 (lng)

Deelnemers
Kenneth Gijsel & Anneleen De Greve

Reisdatum 
van 15 juli tot 18 juli 2010

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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Ter hoogte van het Ørnlidalen moeten we voor het eerst onze klimmersbenen aanspreken. We stijgen een kleine
honderd meter boven het Valnesvatnet uit en krijgen een mooi zicht op het massief van de Småtinden in het zuiden.
Het licht is nu werkelijk prachtig. De zon is tot net boven de horizon gezakt en zet met haar laatste stralen alles in
vuur en vlam. Zalig toch, die lange Noorse avonden!

We laten het Valnesvatnet achter ons en trekken verder oostwaarts. Het kleine paadje van daarnet wordt geleidelijk
breder naarmate we het minigehucht Falkflåget naderen, nauwelijks een viertal huisjes rijk. Aan een brugje bij het
Falkflågvatnet krijgen we voor het eerst een volledig zicht over het Falkflågdalen, met links de indrukwekkende,
licht overhangende piek van de Spisstind.

Het is intussen al na middernacht en de vermoeidheid begint stilaan toe te slaan. Omdat de wind nog aan kracht
heeft gewonnen, gaan we op zoek naar een plek die toch wat beschutting biedt. Uiteindelijk vinden we die tussen
wat bomen in de nabijheid van een zomerhuisje.

Vrijdag 16 juli

Start: Falkflåget 
Eindpunt: Lurfjellhytta
Aantal mensen: 0
Uren op pad: 8

De hevige winstoten zorgden voor een zeer onstuimige nacht. Ik heb het gevoel geen oog te hebben dichtgedaan.
Vooral het geluid van de wind in de bomen was bij momenten bijzonder hevig.
Rond een uur of zeven word ik gewekt door wat regendruppels op de tent, exact conform de voorspellingen van
gisterenavond. Als alles volgens plan verloopt, zou de zon er vanmiddag alweer moeten door komen. We doen het
rustig aan en nemen onze tijd; eerst rustig ontbijten en dan op ’t gemak alles opkramen.
Om tien uur gaan we op pad. Het is onze bedoeling om vandaag in oostelijke richting tot de Lurfjellhytta te
stappen, met daags daarop dan een eventuele beklimming van de Lurfjelltinden (1284m), de hoogste top in de
nabije omgeving.

Een mooi pad leidt ons via verschillende meertjes almaar verder het Falkflågdalen in. Geleidelijk wordt het
landschap ruwer. De berkenbosjes verdwijnen en maken plaats voor stenen en gruis. De spitse top van de 1143
meter hoge Spisstind steelt intussen links van ons de show. En tot onze vreugde komt ook de zon meer en meer te
voorschijn.

Ik slaag erin om alle rivieren makkelijk springend over te steken, maar Anneleen heeft het bij één rivier wat
moeilijker. Ze besluit het zekere voor het onzekere te nemen en de watersandalen aan te binden. Maar haar poging
om haar wandelschoenen met een krachtige worp naar de overkant te gooien, loopt faliekant af. Via een metershoge
boog belandt de schoen natuurlijk pal in het water… Gelukkig kan ik hem snel uit het water vissen. Aan een van de
hoge uitlopers van het Dalsvatnan houden we een pauze, ideaal om de schoen wat te laten drogen.

Na een eerste knik richting het Kjerkesteinvatnet, waar we mooi kunnen terugkijken op het reeds afgelegde traject,
begint het wat steiler bergop te lopen. We naderen nu de pashoogte tussen de Spisstind en de Sandvasstinden.
Omdat de afdaling naar het Store Sandvatnet echter te steil is vanaf de pas, moeten we nog wat verder omhoog in
zuidelijke richting, tot op een hoogte van 775 meter. Voor ons ontvouwt zich nu een mooi panorama, met onder ons
het Store Sandvatnet en pal voor ons de Lurfjelltinden.

Tijdens de afdaling naar het ronde meer kruist een kudde schapen ons pad. Om aan de bloeddorstige muggen te
ontsnappen, zoeken ze massaal hun toevlucht op de nog resterende sneeuwvelden. Dat ze daar alle reden toe
hebben, worden we pas echt gewaar aan de boorden van het Store Sandvatnet; miljoenen muggen voelen zich hier
duidelijk in hun sas…

Om de frisheid van weleer terug te vinden, nemen we een duik in het meer. Op het moment zelf altijd wat
doorbijten, maar achteraf o zo verkwikkend! Omdat de muggen een naakt lijf natuurlijk best weten te pruimen,
trekken we in een hels tempo opnieuw onze kleren aan. We wapenen ons met regenkledij en trekken een
muskietennet rond ons hoofd. Laat ze nu maar komen, die kleine gluiperds.

Na een korte broodmaaltijd gooien we onze rugzak opnieuw op de schouders en trekken we verder in oostelijke
richting. Het landschap wordt hier weidser en de ondergrond zompiger. Na een halfuurtje komt links van ons het
machtige Åselidalen in zicht, dat zowel links als rechts wordt omzoomd door een reeks markante toppen. We laten
de splitsing naar het dal evenwel links liggen en bereiken ten slotte via een paar knikjes de Lurfjellhytta.

De onbemande Lurfjellhytta blijkt uit twee hutten te bestaan; de oudere hut telt acht bedden, de nieuwe twaalf.
Beiden beschikken zowel over een zitgedeelte als een kookhoek. Bij aankomst treffen we in de hoofdhut een Noors
koppel aan van onze leeftijd. Ze zijn hier vannacht rond twee uur aangekomen en stonden een paar uur geleden op
de top van de Lurfjelltinden. Nu staan ze op het punt om opnieuw huiswaarts te trekken.

In de hut maken we havermout klaar en genieten we van de prachtige ligging. Hoewel de zon nu uitbundig schijnt,
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zorgen de muggen ervoor dat we binnen blijven. Maar na een slechte nacht en een hele dag stappen is het hier best
aangenaam toeven.
Niet ver van de hutten vinden we een mooie kampeerplek met een schitterend uitzicht op het Børvasstindan-
massief. We zetten ons tentje op, maar keren voor het avondmaal (pasta met ham en kaas) opnieuw terug naar de
hut. Tot onze verbazing – het weekend staat voor de deur – zijn we er nog steeds alleen, wat de pret er alleen
maar groter op maakt. De aanwezige lectuur, met o.m. kaarten en boekjes van DNT, dikt de gezelligheid nog aan.

Omdat ik vannacht graag eens als een os zou slapen, probeer ik Anneleen te overtuigen om in de hut te blijven en
de tent te laten voor wat ze is. Het vooruitzicht op een zachte matras doet haar uiteindelijk overstag gaan. Rond
middernacht schuiven we de gordijntjes dicht.

Zaterdag 17 juli

Start: Lurfjellhytta
Eindpunt: Øvre Åselivatnet 
Aantal mensen: 0
Uren op pad: 9

Bij het opstaan staat de zon al hoog aan de hemel. We maken warme havermoutpap klaar en eten die op bij het
bankje naast de hut. De zon staat nu pal tegenover het Åselidalen, waardoor de bergen rondom deze vallei nog
indrukwekkender lijken dan gisteren.

Het mooie weer zorgt voor ideale omstandigheden om vandaag de Lurfjelltinden te beklimmen, een klim van een
drietal uur. We nemen een dagrugzak mee en banen ons een weg omhoog. Van een pad is geen sprake, maar de
route wijst zichzelf uit. We passeren wat lage berkenbomen en moeten af en toe een zompige strook overbruggen.

Op een hoogte van zo’n 700 meter komen we in een dalkom terecht, waar we een mooi uitzicht hebben op het
groene Skjellingsdalen onder ons en het Store Sandvatnet in het westen. Van hieruit bereiken we vrij snel het
Kjerringvatnet, een van de twee grote meren in de schaduw van de Lurfjelltinden. De drijvende ijsblokken in het
meer getuigen van een streng voorjaar. Het fonkelende meer contrasteert fel met de steeds dreigender wordende
bewolking die vanuit het zuiden komt binnendrijven. We besluiten hier even te pauzeren in de hoop dat deze
weersverslechtering maar van tijdelijke aard is.

De klim zelf lijkt een makkie: een brede bergrug leidt in een min of meer rechte lijn naar de top. Toch wil ik liever
niet verder. De wolkenbasis is aan het zakken en we vrezen dat de top weldra niet meer zichtbaar zal zijn. Wanneer
we na een uurtje terug bij de hut staan, is de hemel opnieuw volledig uitgeklaard en is het zelfs behoorlijk warm.
Een gemiste kans, beseffen we…

Bij de hut is een man intussen volop aan het werken aan een nieuw toilet. Het oude toilet, dat er zonder raam en
verluchting maar zielig bijstond, wil hij zo snel mogelijk vervangen. De Noorse vijftiger vertelt me dat hij al een
paar weekends hier komt werken en weet ons te vertellen dat er morgen veel regen op komst is. Het is dus zaak om
er vandaag van te profiteren.

Tijdens de afdaling speelde ik al met de gedachte om vandaag al het Åselidalen in te trekken, om dan morgen nog
een kleine afstand af te leggen tot de bushalte aan de rijksweg. De weersvooruitzichten nemen alle twijfel weg. Het
zou zonde zijn om het Åselidalen bij slecht weer te doorkruisen.

We halen de tent opnieuw naar beneden, pakken ons boeltje samen en trekken onder een stralende zon in
westelijke richting. Na een halfuurtje bereiken we een splitsing, waar we het pad volgen dat in noordwestelijke
richting omhoog leidt naar het Skardvatnet. We passeren een aantal uitgestrekte sneeuwvelden en krijgen op de pas
een mooi zicht op het nauwe Åselidalen en de steile flanken van de omringende bergen.

Tot onze verbazing blijkt het dal geen zee van steen en puin te zijn, maar een groene oase. De rivier slingert als
een slang doorheen de vallei en vormt hier en daar mooie waterbekkens. Aan de boorden groeien dan weer
kleurrijke bloemen. De combinatie van het lieflijke groen en de spectaculaire bergen rondom maken het plaatje
compleet. Rechts in de verte doemt de stoere piek van de Børtinden op, een haalbare klim vanuit de andere vallei.
Wildkampeerders vinden hier wel honderd potentiële droomplekjes (we zien er eentje staan), maar zelf vinden we
het nog wat te vroeg om de tent al neer te poten.

We passeren het meer ‘381’ en staan opeens voor een steile afgrond. De rivier stort zich hier met brute kracht naar
beneden en in de diepte gaapt het Øvre Åselivatnet. We laten de waterval links van ons en dalen af via een steil
pad. Hier en daar hangen touwen en kettingen die ons behoeden voor een slippartij. Beneden komen we in een hoog
berkenbos terecht waar de bodem begroeid is met hoge grassen. Jammer genoeg zijn ook hier de muggen heer en
meester… We stappen nog even door en vinden ten slotte aan de zuidelijke oever van het Øvre Åselivatnet een
ideale kampeerplek. Restanten van houtvuurtjes getuigen van vroegere passanten. Een 200-tal meter verderop zien
we nog een andere tent staan, die aan de grootte te zien makkelijk plaats biedt aan vijf personen. Een rookpluim
verraadt dat ook zij laste hebben van muggen.
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Vooraleer we aan het kokkerellen slaan, nemen we nog gauw een verkwikkende plons in het meer. De vreemde
blikken van een aantal vissers wat verderop nemen we er maar bij. Omdat we zelf geen zin meer hebben om nog
tijd en energie te steken in het maken van een kampvuur – donker wordt het toch niet – eten we onze chili con
carne op in de tent. Met zicht op het meer dommelen we langzaam in.

Zondag 18 juli

Start: Øvre Åselivatnet
Eindpunt: parking rijksweg 17
Aantal mensen: 0
Uren op pad: 2

Vannacht werden we betoverd door een prachtig lichtspel! De zon zat net onder de horizon en strooide prachtige
tinten de lucht in. Zouden we niet beter ’s nachts wandelen, vroegen we ons af.

’s Morgens is er van al dat moois niet veel meer te merken. De lucht is loodgrijs en zwanger van regenwolken.
Omdat de bus pas rond een uur of vier deze middag aan de rijksweg passeert, en de wandeltijd daarheen hooguit
twee uurtjes bedraagt, blijven we in de tent liggen. Van een zeldzaam droog intermezzo profiteren we om te
ontbijten, tot de donkere wolken ons opnieuw de tent doen invluchten.

Die donkere wolken brengen niet enkel regen mee, maar blijken de voorbode van een heus onweer. We horen een
donderdagslag en zijn verrast door de snelle lichtflits die erop volgt. Ik prijs me gelukkig dat we hier beneden staan
in het midden van een bos en niet boven in het Åselidalen, maar helemaal gerust ben ik er toch niet in. Het zware
onweer dat ons vorige zomer in de Schladminger Tauern te beurt viel, zit nog te vers in het geheugen. Gelukkig
blijkt het deze keer allemaal mee te vallen en ebt het onweer vrij snel weg.

Wanneer we de tent uitkruipen, zien we onze buren al opkramen. We besluiten hun voorbeeld te volgen en zijn een
half uurtje later al op pad. De route loopt nu kronkelend langs de oostelijke oever van het meer en het is oppassen
geblazen om niet uit te glijden op de vele natte boomwortels. We laten het Øvre Åselivatnet snel achter ons en
banen ons nu een weg door de mist. Gelukkig is de markering met rode bollen goed zichtbaar, waardoor het ons
weinig moeite kost om het juiste spoor vast te houden.

Bij het bereiken van de rijksweg begint het opnieuw te miezeren. Omdat we veel te vroeg zijn voor de bus beginnen
we meteen te liften. En we hebben geluk: net op het moment dat er een nieuw onweer in alle hevigheid losbarst,
kunnen we mee met een sympathieke Noor uit Glomfjord. De man werkt op een boorplatform in de Noorse Zee – wat
hem voor twee weken werk vier lucratieve weken verlof oplevert! – en brengt ons feilloos tot in Bodø.

In de gezellige brasserie Paviljongen slaan we een lekkere maaltijd achter de kiezen, vergezeld van een goed
biertje. Met een gevulde maag gaat het vervolgens richting de camping van Bodøsjøen, waar voor de prijs van 250
NOK nog een hutje vrij is.

Na de bakken regen van de afgelopen uren komt de zon ’s avonds nog eens piepen. Een mooie afsluiter van een
prachtige vierdaagse.

Conclusie
Een korte maar krachtige trektocht met als hoogtepunten het ruige Falkflågdalen, de idyllisch gelegen

Lurfjellhytta en het machtige Åselidalen.

Bodø is makkelijk per vliegtuig te bereiken vanuit Oslo (info: http://www.wideroe.no/english/). Een ecologischer alternatief
is een (lange) treinrit. 
Alle info ivm treinen in Noorwegen vind je op http://www.nsb.no/home/

De regio rond Bodø is goed voorzien van bussen. Alle info op http://www.177nordland.no/?ac_id=1&ac_parent=1

Overnachten kan in de onbemande Lurfjellhytta. Deze telt 20 bedden en is afgesloten met de standaard DNT-sleutel. De
sleutel is te verkrijgen in het kantoor van de wandelvereniging BOT, gelegen in het centrum van Bodø (lidmaatschap
verplicht + waarborg voor de sleutel).
Kamperen kan uiteraard overal en de mogelijkheden hiertoe zijn eindeloos.

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.
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