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Verslagen  >  Trektocht langs de gletsjers van Sulitjelma

Trektocht langs de gletsjers van Sulitjelma

Flirten met de Noors-Zweedse grens

Tijdens de zomer van 2010 verkenden we de ruime omgeving van Bodø. Eerst toefden we vier dagen

rond 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 neerslag van een zesdaagse lus vanuit Sulitjelma.

Verslag van kenneth, 19 december 2010.

Dinsdag 20 juli

Start: kerk van Sulitjelma
Eindpunt: Hut Ny Sulitjelma
Aantal mensen: 0
Uren op pad: 2

Vandaag gaan we vanuit Bodø met de bus richting Sulitjelma, een voormalige mijnbouwnederzetting niet ver van de
Zweedse grens. De enige verbinding met de buitenwereld bestond vroeger uit een spoorlijn, maar de bouw van een
aantal tunnels heeft die geïsoleerde ligging ietwat gemilderd.

Het is onze bedoeling om vanuit Sulitjelma in uurwijzerzin een meerdaagse lus te maken langs volgende hutten: de
Noorse hutten Ny Sulitjelma en Sorjushytta, de Zweedse Sårjåsjaurestugan, Staddajåkkå en Pieskehaure (Zweden) en
tot slot de Noorse Lomihytta. In een vijftal dagen lopen we zo rond het Sulitjelma-massief heen.

In Fauske stappen we over op een bus die ons alsmaar dieper in Noorwegen brengt. Tussen de tunnels door zien we
een aantal kleine dorpjes aan de boorden van het Øvrevatnet, zoals Solvik en Storvika. Vervolgens gaat het in
gestrekte draf verder oostwaarts tot aan het Langvatnet. Helemaal op het einde van dit meer ligt Sulitjelma. Bij de
kerk vragen we de buschauffeur te stoppen. Alsof het de voorbije dagen nog niet genoeg geregend heeft, begint het
alweer te druppelen. We laten ons niet kennen en beginnen meteen te stappen in de richting van Ny Sulitjelma, al
lopen we eerst nog een eindje verkeerd.

Ny Sulitjelma is een onbemande hut van de SOT (Sulitjelma og Omegn Turistforening) en is ‘s zomers per auto te
bereiken via een grindweg. We achten de kans dan ook klein dat er niemand in de hut is.

We laten de kerk van Sulitjelma achter ons en winnen snel hoogte. De regen van daarnet maakt na een half uurtje
plaats voor mist. Toch kunnen we af en toe nog een glimp opvangen van het Langvatnet.

Na een aantal haarspeldbochten duikt links van ons een mast op. Volgens de kaart zitten we nu al op zo’n 600 meter
hoogte. Ver kan het niet meer zijn. Aan een splitsing even verderop moeten we linksaf. Het grindpad dat hier
rechtdoor loopt leidt naar de Lomihytta en het gelijknamige Lomivatnet, dat we ten vroegste over een vijftal dagen
zullen bereiken.

Zowat anderhalf uur na het verlaten van de bus bereiken we rond zeven uur ‘s avonds de twee hutten van Ny
Sulitjelma. De eerste is meer dan 100 jaar oud en staat er wat verweesd bij in de schaduw van de nieuwe. Voor de
deur staan twee Zweedse auto’s geparkeerd. We nemen een kijkje in beide hutten (onze DNT-sleutel komt meteen
van pas!) en stellen vast dat er hier een vijftal mensen moeten zijn. Op de twee mannen na die we daarnet op de
flank van een berg zagen lopen, is er echter niemand te bespeuren. Tot onze verbazing heeft de hut stromend en

Beschrijving
Het voormalige mijnstadje Sulitjelma ligt zo’n
75 km ten oosten van Bodø, in de Noorse
provincie Nordland.

Kaarten
Det Store Saltfjellkartet (BOT, 1:60000)
Fjällkarta BD9 Padjelanta – Sulitjelma
(Landmäteriet, 1:100000)

GPS coordinaten vertrekpunt
67.1330286 (lat), 16.0765577 (lng)

Deelnemers
Kenneth Gijsel & Anneleen De Greve

Reisdatum 
van 20 juli tot 25 juli 2010

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.

NIEUWS KNOWHOW VERSLAGEN FORUM

Kaartgegevens ©2011 Google -

 

Wie bent u?

Aanmelden | Registreren

http://picasaweb.google.com/kennethgijsel/Juli2010BodSulitjelmaSvartisen#
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/verslagen/trektocht_langs_de_gletsjers_van_sulitjelma/
http://www.hiking-info.net/member/214/
http://picasaweb.google.com/lh/photo/KTluRSlPcWN2C7QHYBS3sw?feat=embedwebsite
http://www.hiking-info.net/
http://www.hiking-info.net/knowhow/
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/forum/
http://www.hiking-info.net/forum/member/signin/
http://www.hiking-info.net/forum/member/register/


warm water, wat ons meteen tot een kleine wasbeurt verleidt.

De rest van de avond blijft het mistig en koud, maar binnen in de hut is het best gezellig.

Woensdag 21 juli

Start: hut Ny Sulitjelma
Eindpunt: Sårjåsjaurestugan
Aantal mensen: 16
Uren op pad: 8

Bij het opstaan ziet het weer er al stukken beter uit. Er plakt nog wel wat lage bewolking aan de bergen, maar de
brede stukken blauwe lucht zijn veelbelovend. Erg lang talmen we dan ook niet om ons klaar te maken. Een portie
Havregryn (Noorse havermout) moet ons de nodige energie geven.

Om klokslag 9 uur laten we de hut achter ons. We verlaten de grindweg en volgen een smal bergpaadje dat langs de
flank van de Teverrfjellet omhoog klimt. De zon is nu voortdurend in een hevige strijd verwikkeld met de
mistslierten, en het lijkt erop dat deze laatste het voorlopig halen. 
Na een kwartiertje komen we opnieuw bij de grindweg terecht, die hier een scherpe haarspeldbocht naar links
maakt. Het gaat nu wat steiler bergop en we zien nauwelijks twintig meter voor ons uit. Plots zien we doorheen de
mist een groep rendieren opduiken. Ze lijken vredig te grazen en hebben ons niet meteen in het vizier. We
proberen stilletjes dichterbij te sluipen en merken opeens het prachtige silhouet op van een imposant mannetje. Het
donkere gewei rijst indrukwekkend boven de bergflank uit. Wanneer ze ons uiteindelijk opmerken, groeperen ze zich
en volgen ze gedwee de stappen van hun leider.

Op een hoogte van 800 meter komen we nog een laatste maal bij de grindweg. Van hier gaat het de wildernis in. We
volgen nu een klein riviertje en stappen recht op de Stortoppen (1822m) af, de op één na hoogste berg van het
Sulitjelma-massief (alleen de Suliskongen is nog een kleine honderd meter hoger). De mist lijkt nu even op te lossen
en we krijgen de Stortoppen heel even in vol ornaat te zien. We klimmen voorbij een kleine heuvelrug en dalen
vervolgens langs een sneeuwveld af in de richting van het Storelvvatnan. 
De regio waar we nu doorheen wandelen, is hoogalpien. De schrale begroeiing bestaat uit niets meer dan wat
korstmossen en de grijze lucht maakt alles nog extra onherbergzaam.

Na het doorsteken van een rivier gaat het opnieuw bergop. Op de bergflank komen we een jong koppel Zweden
tegen. Ze komen van de Sorjushytta en hebben er een aantal kletsnatte dagen op zitten. Het gezicht van het meisje
laat aan duidelijkheid niets te wensen over; hoe sneller deze helletocht voor haar voorbij is, hoe beter. Ongerust
vragen ze ons naar het waterpeil van de brede rivier die we daarnet doorwaad hebben. Ze vertellen ons dat die
gisteren zodanig gezwollen was dat het water tot romphoogte kwam! Verbazingwekkend, want wij konden gewoon
van steen tot steen springen, vertellen we hen. Opgelucht zien we ze vervolgens verder afdalen.

Op een hoogte van zo’n 1000 meter krijgen we een volgend meer in het vizier, het Bajep Srjåsjåvrasj. Het is even
zoeken om een geschikte route omlaag te vinden, maar de steenmannetjes leiden ons uiteindelijk de weg. Aan de
uitloop van het meer komen we een groepje enthousiaste oudere Zweden tegen. Tot de Sorjushytta is het nog
anderhalf uur wandelen, weten ze ons te melden.

We laten het meer achter ons en klimmen naar het hoogste punt van vandaag (1040m). Hier gooien we de rugzakken
van de schouders om het kleine topje dat westelijk van ons ligt (1048m) te beklimmen. Van op dat topje zien we in
de diepte het Vuolep Sårjåsjavrasj liggen, dat nog van een ijslaag is voorzien en waarboven zich de bolvormige
gletsjer Blåmannsisen verheft. In het noorden zien we de Sorjushytta al staan. Lang blijven we hier niet staan, want
de combinatie van de koude lucht en het zweet doet ons algauw afkoelen. In het zuiden zien we trouwens alweer
dichtere bewolking naderen.
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We dalen een aantal sneeuwvelden af en passeren vervolgens de oostelijke oever van een smal meer. Waar op de
kaart een gevaarsdriehoekje staat, komen we plots drie oudere heren tegen. Ze maken een praatje en reageren
verrast als ze horen dat we uit België komen. Het toeval wil immers dat ze net op dat moment aan een Belg
dachten. Ze komen van de Sorjushytta en lazen daar het verhaal van een Belg van 71 jaar die hier een paar jaar
geleden is overleden. Wat er toen precies is gebeurd (een val, een hartaanval,…?) was hen niet duidelijk, maar ze
raden ons aan het huttenboek te lezen. Ietwat uit hun lood geslagen door zoveel toeval zwaaien ze ons uit en
trekken verder.

Aan de twee houten hutten is geen spoor van leven te bekennen. De recente Sorjushytta heeft net als zijn oude
broer 8 bedden en straalt één en al gezelligheid uit. De netheid van de hut wekt echt wel verbazing. Omdat het
intussen toch beginnen regenen is, genieten we binnen van een kopje koffie en wat lekkers. Als het weer enigszins
beter wordt, sluiten we niet uit dat we nog verder trekken. Zoniet blijven we hier en maken we vanavond nog een
tochtje in de richting van de Blåmannsisen. Binnen is er gelukkig interessant leesvoer.
Uit het huttenboek blijkt dat hier gisteren toch een 15-tal man heeft overnacht. Vanavond zullen dat er hoe dan ook
minder zijn. Van de mensen die we in Ny Sulitjelma ontmoetten, was er alvast niemand die vandaag deze kant uit
ging. Of ’t zou moeten zijn dat er een (begeleide) groep vanuit Zweden langskomt. Maar ook die kans lijkt me vrij
klein.

De hele namiddag blijft het zwaar bewolkt met en af en toe een stevige regenbui. Toch besluiten we rond 6u ’s
avonds verder te trekken. We zitten nu al vier uur stil en de benen beginnen alweer te kriebelen. Bovendien ligt de
Zweedse Sårjåsjaurestugan (met 8 bedden) slechts een drietal uurtjes hiervandaan, zodat we sowieso het
vooruitzicht van een droge nacht hebben.

We pikken opnieuw het pad op en volgen de zuidoever van het Sorjosjavri. Ondanks de hevige regen van de voorbije
dagen is het hier makkelijk stappen. We hopen maar dat de zompige stroken binnen de perken blijven. Onderweg
komen we eerst twee wandelaars tegen en vervolgens opnieuw een kudde rendieren. Wanneer de dieren ons in de
gaten krijgen, klimmen ze eerst wat hogerop om even later een mooi spurtje te trekken langs de boorden van het
meer. Een jong kalfje kan maar net het hoge tempo van de groep aan. 
Na zowat anderhalf uur stappen bereiken we de Zweedse broer van het Sorjosjavri. We blijven aan de zuidelijke
oever en staan ter hoogte van de rivier voor een keuze: ofwel gaan we recht doorheen de brede delta, ofwel nemen
we de brug die een kleine kilometer landinwaarts ligt. Omdat we in dit weertje weinig zin hebben om de schoenen
uit te doen, kiezen we voor de tweede optie. De brug is naar Noorse gewoonte een houten hangbrug en overspant
een kolkende rivier. Best spannend om erover te lopen!

Een twintigtal minuten later passeren we een bord dat de Noors-Zweedse grens aanduidt. Jammer genoeg laat
Zweden zich direct van haar minder goede kant zien: het begint opnieuw harder te regenen en de ondergrond wordt
bijzonder drassig. De houten planken die we langs de Kungsleden bij bosjes aantroffen, laten zich hier niet zien. Om
niet volledig weg te zakken, proberen we een iets hogere koers aan te houden.

Rond negen uur ’s avonds arriveren we dan eindelijk bij de Zweedse Sårjåsjaurestugan, een oude open hut met
twee afzonderlijke compartimenten met telkens 4 bedden. We nemen een kijkje en treffen in het linkse deel een
Duitser aan. Zelf installeren we ons in het kleinere rechtse compartiment. De poging van Anneleen om de kachel aan
te steken om onze kleren te drogen, draait jammer genoeg op niets uit. Om het opnieuw warm te krijgen, neem ik
buiten een warme douche met enkele kommen opgewarmd water. Geen beter aperitief denkbaar.

Hoewel de toppen van de bergen in de wolken schuilgaan, is het een droomlocatie. De hut bevindt zich aan de
uiterste oostzijde van het meer en oogt bijzonder nietig in deze ruige bergwereld. De woeste rivier die vlak naast de
hut loopt, past hier wonderwel.
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Voldaan vallen we rond een uur of elf in slaap.

Donderdag 22 juli

Start: Sårjåsjaurestugan
Eindpunt: Stadda
Aantal mensen: 5
Uren op pad: 2

Het is somber en regenachtig als we opstaan. Nu en dan hangt de bewolking zelfs zo laag dat we nauwelijks vijftig
meter voor ons uitzien. De kans dat we de bergen vandaag in vol ornaat te zien krijgen, lijkt me bijzonder klein. Als
het weer zo blijft, gaan we vandaag wellicht niet verder dan Stadda, nauwelijks twee uur hiervandaan. Een rustdag
met andere woorden. Het lijkt ons niet echt zinvol om het panoramische traject van Stadda tot Piesekehaure in
slecht weer af te leggen.
Gelukkig laten de rendieren zich niet uit hun lood slaan. Vanuit de hut kunnen we ze goed bespieden.

Ook onze Duitse metgezel wacht niet op beter weer en vertrekt rond een uur of tien in de richting van Noorwegen.
Omdat zijn kamer duidelijk groter is dan de onze – en bovendien twee ramen telt – verhuizen we voor het ontbijt
daarheen. De kamer voelt vreemd genoeg ook warmer aan. We doen het rustig aan en rekken ons ontbijt, in de
hoop dat de wind straks de wolken zal verdrijven.

Pal op de middag vinden we het welletjes geweest en trekken we de deur van de hut achter ons dicht. We klimmen
een heuvelrug op en dalen vervolgens af tot op een soort plateau. In de verte zien we een groep wandelaars, een
man of zes schatten we. Ze staan bij een grote steenman en houden een pauze. We gaan erop af en het blijken
Noren te zijn. Ze vertellen ons dat het eigenlijk hun bedoeling was om net als ons richting Pieskehaure te stappen,
maar het slechte weer boycot hun plannen. In de plaats daarvan keren ze terug op hun stappen richting Ny
Sulitjelma. Vanavond hopen ze alvast de knusse Sorjushytta te bereiken. Als ik zou moeten kiezen tussen deze
Noorse hut en haar Zweedse broer, zou de keuze snel gemaakt zijn. Het bonte gezelschap blijkt vooral onder de
indruk van de kledij van Anneleen, en dan vooral haar combinatie van rok en gamaschen. Een bezienswaardigheid
waar ze absoluut foto’s van willen maken…

Langs de rechter oever van de Sårjåsjåhkå gaan we verder in oostelijke richting. Een korte afdaling doet ons nu
volledig in de mist belanden. We bevinden ons nu in een brede vallei met hier en daar een kleine verhoging. Het pad
loopt over deze molshopen en zou mooie zichten moeten bieden over het meer met de moeilijke naam
‘Gahpesluoppal’. Die afstand valt vandaag visueel niet te overbruggen, maar als compensatie vangen we af en toe
een glimp op van een kudde rendieren onder ons. Op een enkele uithaal van een goudplevier na is het hier trouwens
oorverdovend stil.

Anderhalf uur na het verlaten van de hut komen we bij de brug over de rivier Staddajåhkå. Langs een sterk
uitgesleten paadje, met hier en daar wat houten planken om de meest zompige passages te omzeilen, bereiken we
kort daarop de hutten van Stadda. De waardin heeft ons duidelijk zien komen en roept ons meteen binnen. Ze is blij
om opnieuw gasten te kunnen verwelkomen, want voorlopig zijn we de enige gasten vandaag. Op haar vraag of we
hier vannacht willen slapen kunnen we niet meteen een antwoord geven. Alles hangt af van de evolutie van het
weer.

De sympathieke waardin blijkt zowaar van Italiaanse origine en biedt ons – weliswaar tegen betaling – zelf gebakken
brood en koekjes aan. Daar zeggen we uiteraard geen neen tegen. De hut die ze ons toewijst, is ruim, heeft
verwarming en beschikt zelfs over een droogkot. Vanuit de hut hebben we trouwens een mooi zicht over het ons
omringende merengebied. Er zijn slechtere locaties denkbaar in dit hondenweer.

http://picasaweb.google.com/lh/photo/oWYmVo3NBaR9wEcZFTy-Dg?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6z4dnCfjzljA9Vb_MNEuPQ?feat=embedwebsite


Na herhaaldelijk de horizon te hebben afgespeurd met de verrekijker, zie ik in de late namiddag plots een vreemd
silhouet aan de overkant van de rivier. Het lijkt wel een paard met lange benen. Ik kijk nog eens goed en pas
wanneer ik het zeker ben, roep ik het uit: een eland! Eindelijk, want na vijf Noorwegen-reizen zaten we nog altijd
zonder. Het mocht dus wel eens. We verbazen ons erover dat een eland zich hier op de toendra vertoont. Normaal
gezien houden die zich toch vooral in berkenbosjes op. 
’s Avonds maakt de echtgenoot van de waardin zijn opwachting. Hij blijkt een echte Saam te zijn die elke zomer
terugkeert naar zijn heimat. Wanneer Anneleen aan de waardin vertelt dat we een eland hebben gezien, kan ze haar
ontgoocheling om deze gemiste kans nauwelijks verbergen. Ze verblijft hier nu al drie weken onafgebroken, maar
heeft er nog geen enkele te zien gekregen.

Rond een uur of zes hakken we de knoop door: we blijven hier vannacht slapen en gaan vanavond nog een
avondwandeling maken. De verhoopte weersverbetering blijft jammer genoeg achterwege. Tijdens de wandeling
worden we voortdurend op de hielen gezeten door twee rendieren (of zou het andersom zijn)? De snijdende wind
doet de gevoelstemperatuur tot onder het vriespunt zakken. ’t Zou ons niet verwonderen mocht er vannacht wat
sneeuw vallen.

Vrijdag 23 juli

Start: Stadda
Eindpunt: Pieskehaure
Aantal mensen: 3
Uren op pad: 11

Na een heerlijke nacht in de hut – die we alweer volledig voor ons alleen hadden – stellen we met genoegen vast dat
het weer is omgeslagen. De loodzware lucht van gisteren heeft plaats gemaakt voor een mengelmoes van zon en
wolken, al zitten er ook nog stevige buien tussen. Die buien hebben trouwens hun sporen achtergelaten, want op de
bergen rondom ons zien we een dun sneeuwlaagje blinken. In combinatie met de zon een uiterst fotogeniek
gebeuren!

We zwaaien moeder en kind uit en vatten de lange tocht naar Pieskehaure aan, afhankelijk van de bron een trip van
29 dan wel 32 km. Een lange etappe dus, zij het dat de hoogteverschillen binnen de perken blijven.

Langs de brullende rivier Staddajåhkå gaat het meteen flink bergop. We volgen een grassig paadje en genieten met
volle teugen van de zon op ons gezicht. Een heerlijk gevoel na de koude en de regen van de voorbije dagen. Ten
oosten van ons schittert intussen de besneeuwde helling van de Jiegnaffo (1836m), een langgerekte bergrug van
waarop men prachtige vergezichten moet hebben. De waardin vertelde ons gisteren nog over een oudere vrouw die
hier de afgelopen week zwaar in de problemen kwam. De wind blies zodanig fel dat ze niet meer van de bergrug af
geraakte. Maar uiteindelijk kwam alles goed.
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Na een uurtje stappen worden we getrakteerd op een felle sneeuwbui, maar enkele minuten later schijnt alweer de
zon. Kortom, karakterweer dat er best mag zijn.

Naarmate we de vallei dieper intrekken, zien we links van ons steeds meer sporen van de zware regenval van de
voorbije dagen. De riviertjes die nu rustig de berghelling afrollen, moeten minstens vijf keer zo breed geweest zijn,
zo leert ons het vele puin.

Ter hoogte van de links van ons gelegen heuvel Hadditvarre komt een wandelaar ons tegemoet vanuit de
tegenovergestelde richting. Hij heeft een brede glimlach en aast duidelijk op een babbel. Na een barkoude nacht
aan de boorden van het Hadditjavrre en na de regen en wind van de voorbije dagen is het voor hem genieten
geblazen om eens de zon te voelen. Het is ook al een paar dagen geleden dat hij nog een levende ziel te zien
kreeg. Het slechte weer heeft duidelijk veel wandelaars afgeschrikt.

Vanaf hier wordt het landschap weidser en groener. Ten westen van ons ontvouwt zich nu een breed merengebied
met groene grasvelden waarop talrijke kuddes rendieren grazen. Verder naar het zuiden verliezen de heuvels hoogte
om uiteindelijk uit te komen bij het uitgestrekte Pieskehaure-meer. Het is intussen al drie uur in de namiddag, niets
te vroeg voor een wat langere pauze.

Ten zuiden van ons zien we boven op een heuvel een Samenhut prijken. Maar voor we die bereiken, moeten we nog
tweemaal de watersandalen ombinden; een eerste keer om de behoorlijk diepe Hadditjåhkå te doorwaden – we
moeten ons zelfs even schrap zetten om geen grip te verliezen – en kort daarop om de Gallojåhkå over te steken.
Door de vele riviertjes is de ondergrond hier ook heel wat zompiger dan tijdens het eerste deel van de etappe.

Na een poosje komen we volgens de kaart bij een splitsing, maar het pad dat hier richting Varvek zou moeten
lopen, is nauwelijks zichtbaar. We buigen af in zuidwestelijke richting en om de vijfhonderd meter duikt nu een
grote steenman op. Rechts voor ons baadt de brede gletsjer Stuorrajiegna in de namiddagzon. Bij de eerste van drie
bruggen zien we een handvol rendieren gracieus de rivier oversteken.

De ene heuvel na de andere brengt ons het volgende uur langs evenzoveel meertjes. Pas wanneer rechts van ons de
berg Labba opduikt, begint het pad eindelijk bergaf te lopen in de richting van het Pieskehaure-meer. We zijn al
meer dan tien uur op pad en de vermoeidheid begint nu toch stilaan toe te slaan. Het vooruitzicht naar een
saunasessie werkt echter bijzonder motiverend.

Helemaal beneden ontvouwt zich een brede delta die gevoed wordt door drie rivieren. Dat het hier zompig is, hoeft
dan ook niet te verbazen. Gelukkig zijn de meest heikele passages met houten planken overspannen en blijft het
ploeterwerk binnen de perken. 
Een ijzeren brug over de Varvvekjåhkå brengt ons finaal bij de hutten van Pieskehaure. Net als in Stadda worden we
meteen begroet door de waard, een krasse Zweed van een jaar of 65. Enigszins tot onze verbazing blijkt hij serieus
onder de indruk van onze prestatie van vandaag. Blijkbaar leggen de meeste wandelaars deze etappe in twee dagen
af, vaak met een overnachting in de hut van Varvek.

Hoewel we opnieuw de enige gasten zijn, stelt hij ons meteen de vraag of we vanavond in de sauna willen. Het
verbaast hem niet als we enthousiast op zijn voorstel reageren. Maar voor we de sauna induiken laten we ons nog
even gaan in het winkeltje. 
Terwijl we in de sauna op stoom komen, trekken de laatste buien weg naar het oosten. De hemel kleurt nu rozerood
en het avondlicht doet de gletsjers van Sulitjelma prachtig oplichten. Werkelijk een droomlocatie!

http://picasaweb.google.com/lh/photo/IJPMOlCxzvHDvaz2l2eN2Q?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/va_uCUxMzXMNiAfI235xSQ?feat=embedwebsite


Zaterdag 24 juli

Start: Pieskehaure
Eindpunt: bivak hoog boven het Lomivatnet
Aantal mensen: 0
Uren op pad: 9

De nacht heeft alle wolken definitief verdreven, zo lijkt het wel. We ontbijten buiten in het zonnetje en er valt
zowaar geen mug te bespeuren. Zo hebben we ’t graag.

Op tafel ligt een briefje van de waard: hij wil vandaag van het mooie weer profiteren en is op pad naar de
Muorkihytta, juist over de Noorse grens. Deze route volgt de rand van het meer en biedt enkel op het einde wat
klimwerk.

De heldere hemel zorgt ervoor dat we de bergen nu eindelijk in vol ornaat te zien krijgen. In het zuidwesten valt de
dubbele top van de Nuort-Saulo op, de hoogste grenstop van Noorwegen (1768m), maar het is toch vooral het
Sulitjelma-massief dat de show steelt.

Wij volgen aanvankelijk hetzelfde pad als gisteren en banen ons opnieuw een weg doorheen de delta. We merken
meteen waarom de muggen ons daarnet met rust lieten… Opeens hoor ik het geluid van een vogel die we nog niet
eerder hadden opgemerkt. Het blijkt een wulp te zijn, die keer op keer in een boogje om ons heen vliegt.

Na een makkelijke doorwading moeten we tweemaal een stalen hangbrug over. De tweede overspant de Lajrrojahka,
een woeste gletsjerrivier die als een slang naar beneden rolt. Een locatie om U tegen te zeggen: achter de
witblauwe rivier rijst de imposante Suliskongen op, de hoogste top van het Sulitjelma-massief (1907m). De
zwartgrijze bedding en het mosgroene gras langs de oever zorgen voor een kleurrijk plaatje.

http://picasaweb.google.com/lh/photo/9mUX7pEpobG0u_AvTPFFig?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/kjdOiMRPIyd1PZ8ogl1FZA?feat=embedwebsite


We houden de rivier aan onze rechterkant en winnen gestaag hoogte. Aanvankelijk zien we ons nog omringd door tal
van bloemen, maar na goed twee uur wandelen maakt deze idylle stilaan plaats voor velden van steen en puin.
Opmerkelijk zijn de vele ronde rotsblokken die her en der verspreid liggen (het lijken wel kanonkogels), volledig
glad gepolijst door het gletsjerijs.

Waar de woeste gletsjerrivier afbuigt naar het noorden, gaan wij verder westwaarts, pal in de richting van
Noorwegen. Na wat klimwerk komen we bij een gebied dat op de kaart als moeras staat ingekleurd. Deze plek is
ronduit prachtig. We klimmen wat hogerop en gooien de rugzakken af. Onder ons vertakt de rivier zich in diverse
zijarmen, en tussen deze armen bevinden zich zandbanken met mospartijen, wat leuke kleurcontrasten oplevert.

Om zicht te krijgen op het gletsjermeer moeten we nog hogerop. De vlakbij gelegen Jeknavare (999m) lijkt ons de
ideale panoramaberg. Boven op de top, waar zich een grote steenman bevindt, ontvouwt zich een magistraal
panorama. De Suliskongen bevindt zich pal in het midden van het massief en wordt omringd door twee immense
gletsjers, waarvan de meest rechtse tong zich in het meer stort. Een waterval en de meanderende gletsjerrivier
zorgen voor de kers op de tart. Terwijl we onze ogen de kost geven, zien we een twintigtal meter lager een kudde
rendieren nietsvermoedend voorbijtrippelen. Een moment om in te kaderen!

Na een uurtje op de top dalen we opnieuw af. We steken de Noorse grens over en pikken snel het DNT-gemarkeerde
pad op. We wandelen nu in een wondere wereld van meertjes, sneeuw en ijs. Op bepaalde plekken ligt het
marmeren gesteente gewoon aan de oppervlakte te schitteren.

Na wat zoeken vinden we rond een uur of zes een mooi kampeerplekje met zicht op het Lomivatnet. Op wat
sluierbewolking in het oosten na is er nog steeds geen vuiltje aan de lucht. De heldere hemel zorgt er wel voor dat
eens de zon gaat zakken, de temperatuur een stevige duik neemt. We duffelen ons goed in en genieten in de

http://picasaweb.google.com/lh/photo/1nunMjROJLFWgS6Uf04xEA?feat=embedwebsite
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avondzon van een lekker stoofpotje.

Na een korte avondwandeling kruipen we in onze warme slaapzakken, een koude nacht tegemoet.

Zondag 25 juli

Start: bivak hoog boven het Lomivatnet
Eindpunt: Kerk Sulitjelma
Aantal mensen: 4
Uren op pad: 5

Rond een uur of zeven word ik gewekt door een kudde rendieren die vlak naast onze tent aan het grazen zijn.
Wanneer ik m’n hoofd door de tentopening steek, zie ik het laatste dier nog net weglopen.

Het mooie weer van gisteren is opnieuw van de partij, al zie ik vanuit het oosten wat sluierbewolking schoorvoetend
dichterbij schuiven. Toch verwacht ik niet dat we vandaag nog regen zullen krijgen.

Met zicht op een groepje rendieren nemen we een muesliontbijt. De dieren hebben zich alweer op een sneeuwveldje
gegroepeerd, waar ze met hun snuit in de sneeuw snuffelen. Ook rendieren weten een ijsje blijkbaar te appreciëren,
zelfs in de vroege uurtjes.

Het is pas half negen wanneer we de afdaling naar het Lomivatnet aanvatten. Beneden ons zien we een hangbrug
met daarachter een hutje. De houten brug ademt een zekere charme uit en overspant een smalle, vrij woeste rivier.

Eenmaal over de rivier volgen we een hele poos de noordelijke oever van het Lomivatnet, een langgerekt stuwmeer
dat de zuidelijke grens vormt van het Sulitjelma-massief. Ten zuiden van ons is het landschap beduidend minder
grillig, met slechts de top van de Nuort-Saulo als markante uitschieter.
De oevers van het Lomivatnet zagen er vanuit onze kampeerplek nogal kaal uit, maar nu we er langs lopen blijkt dit
gezichtsbedrog. Hier geen rotsig terrein vol keien en puin, maar zachte graspartijen met hier en daar wat varens en
bloemen. Het frisse groen contrasteert fel met het helblauwe water van het Lomivatnet.

We doen het rustig aan en nemen af en toe een pauze met zicht op het meer. De zon en de bijna zomerse
temperaturen doen, zelfs na een prachtdag als gisteren, toch weer deugd.

Niet ver van de uiterste westpunt van het meer komen we voor een hindernis te staan. De brug over de rivier heeft
het begeven, maar gelukkig liggen er nog een aantal restanten die de oversteek mogelijk maken. We lopen nog een
tiental minuten langs de oever en bereiken ten slotte pal op de middag de idyllisch op een heuvel gelegen
Lomihytta. De wind blaast intussen stevig vanuit het oosten en doet de gevoeltemperatuur danig zakken. Het doet
dan ook deugd om in de luwte van de hut wat beschutting te vinden. De hut is op slot, maar onze DNT-sleutel
brengt soelaas. Binnen is het een gezellige boel, met een kleine keuken, een zitplaats en een slaapkamer met twee
stapelbedden. We lunchen op een bankje voor de hut en genieten van een warme kop koffie.

Na een tweetal uurtjes trekken we opnieuw de wandelschoenen aan voor de finale afsluiter richting Sulitjelma. We
nemen de wandelroute die langs de zuidflank van de Tverrfjellet loopt in de richting van de hut Ny Sulitjelma en

http://picasaweb.google.com/lh/photo/ZIIAOzFrfDHv9ilwR-oOFw?feat=embedwebsite
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vermijden zo de iets verderop gelegen grindweg. Na een onnodige oversteek van de hangbrug bij de Lomihytta
hebben we snel het juiste spoor te pakken. We lopen nu op een plateau en hebben zicht op de wijde omgeving ten
zuiden van Sulitjelma. We herkennen o.a. het fjellsenter Jakobsbakken en het Kjelvatnet.

Naarmate we Ny Sulitjelma naderen, treffen we meer en meer restanten aan van de mijnbouwnijverheid die de
regio een eeuwlang in haar greep hield. Verroeste kabels, overblijfselen van werktuigen en vervallen mijngangen
passeren de revue. Na een uurtje bereiken we de hut Ny Sulitjelma. Terwijl Anneleen het gastenboek erop naslaat,
neem ik in de badkamer een geïmproviseerde, doch warme douche. Achteraf geniet ik in de zetel na van de
bijzonder leuke vijfdaagse. Gestart in regen en mist, maar finaal beloond met de meest wonderlijke vergezichten.
Wat wil een mens nog meer? 
Plots zien we ook het Noorse vijftal wier pad we drie dagen geleden kruisten, de hut naderen. Ik maak een praatje
en verneem dat ze twee nachten in de Sorjushytta hebben doorgebracht alvorens tot hier door te stoten. Voor hen
zit de tocht er evenzeer op.

Rond vijf uur in de namiddag trekken we de deur achter ons dicht en volgen we de grintweg bergafwaarts. Met zicht
op het azuurblauwe Langvatnet zwaaien we Sulitjelma tevreden uit.

Conclusie
Deze zesdaagse lus rond het massief van Sulitjelma is er één om van te smullen. De combinatie van

imposante gletsjers, gezellige berghutten en de vele kuddes rendieren zorgden voor een grootse

ervaring.

Sulitjelma is makkelijk per bus te bereiken vanuit Bodø en Fauske (meerdere bussen per dag, alle info op
http://www.177nordland.no/?ac_id=1&ac_parent=1)

Het gebied is rijkelijk voorzien van (onbemande) berghutten van de SOT (Sulitjelma og Omegn Turistforening:
http://www.turistforeningen.no/sulitjelma/). Ook de Zweedse STF (Svenska Turistföreningen:
http://www.svenskaturistforeningen.se/en/Discover-Sweden/) heeft er twee hutten, waaronder deze van Pieskehaure (met
sauna: http://www.svenskaturistforeningen.se/en/Discover-Sweden/Facilities-and-activities/Lappland/Fjallstugor/STF-
Mountain-hut-Pieskehaure/)
Daarnaast zijn er ook een aantal hutten die door Samen worden beheerd, zoals deze van Stadda.

De Noorse hutten zijn afgesloten met de standaard DNT-sleutel. Deze is te verkrijgen in het kantoor van de BOT in het
centrum van Bodø (lidmaatschap + waarborg vereist).

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.
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