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Verslagen  >  Trektocht langs de Svartisen

Trektocht langs de Svartisen

De op één na grootste gletsjer van Noorwegen

Tijdens de zomer van 2010 verkenden we 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 neerslag van deze laatste vierdaagse tocht.

Verslag van kenneth, 19 december 2010.

Maandag 26 juli

Vertrekpunt bus: Fauske
Eindpunt: Beiarstua

Na een overnachting in een hutje op de camping van Fauske maken we ons alweer klaar voor een volgende tocht. De
gletsjer Svartisen spookt al jaren door mijn hoofd en nu is het eindelijk zover. We twijfelden gisteren nog een tijdje
over het vertrekpunt (Lonsdal of het Beiardalen), maar hakten finaal de knoop door: we vertrekken vanuit het
Beiardalen en zullen, als alles goed gaat, drie dagen later Glomfjord bereiken.

Vanuit Fauske gaat het met de bus richting Løding. Wegens een ongeval met een vrachtwagen vertrekken we daar
pas 45 minuten later dan gepland richting de Beiarstua, onze eindbestemming voor vandaag. In Storjord stappen we
over in een klein taxibusje. De vrouwelijke buschauffeur spreekt weliswaar geen Engels, maar slaagt er niettemin in
ons vlakbij onze bestemming te brengen.

We volgen het grindpad in noordelijke richting en bereiken na goed een kwartier stappen de Beiarstua. Tot onze
verrassing is het er stil en verlaten. Opmerkelijk, want de hut is makkelijk te bereiken en biedt plaats aan wel
dertig personen (hoofd- en bijhut opgeteld). We noteren onze namen in het gastenboek en kiezen ons meteen een
kamer uit. Omdat er toch geen andere gasten zijn, opteren we voor de gezellige hoofdhut.

Gelukkig is er geen stromend water in de hut en kan ik opnieuw de charme van het water halen ontdekken. Ik volg
het bordje ‘vatn’ en kom snel bij een open plek bij de rivier. De vlakbij gelegen waterval maakt de idylle compleet.
Een dijk van een plek!

Terug bij de hut maken we het gezellig bij een warme maaltijd. In het huttenboek treffen we de namen aan van vier
andere Belgen, ook uit het Gentse, die hier een kleine maand eerder hebben overnacht. Ook zij waren blijkbaar van
plan om via de Gråtådalstua richting Glomfjord te wandelen. Benieuwd of we de volgende dagen nog sporen van
hen terugvinden.

Net zoals in zoveel andere Noorse berghutten is ook hier voldoende lectuur te vinden om een barre winteravond door
te komen. Van winter is momenteel dan wel geen sprake, maar zomers kunnen we het weertype evenmin noemen;
wanneer we uit het raam kijken, ontwaren we alleen maar donkergrijze wolken.

Na het avondmaal maak ik als dessert nog een portie Rømmegrøt klaar, een typisch Noors gerecht bestaande uit wat
bloem, melk en room. Als afsluiter van de avond gooi ik nog een lauwe emmer water over me heen. Zalig!

Dinsdag 27 juli

Beschrijving
De gletsjer Svartisen ligt grofweg tussen Bodø
en Mo i Rana, in de Noorse provincie Nordland.

Kaarten
Det store Saltfjellkartet (BOT, 1:100000, zie
http://www.salten.no/content/view/1638/16/)

GPS coordinaten vertrekpunt
66.8574329 (lat), 14.690429 (lng)

Deelnemers
Kenneth Gijsel & Anneleen De Greve

Reisdatum 
van 26 juli tot 29 juli 2010

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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Vertrekpunt: Beiarstua
Eindpunt: Gråtådalstua
Aantal mensen: 0
Aantal uren op pad: 7

Bij het opstaan ziet het weer er veelbelovend uit. De donkere wolken die de regio gisteren teisterden, hebben nu
plaats gemaakt voor lichtere varianten met hier en daar een stukje blauw.

We ontbijten buiten in het flauwe zonnetje en vertrekken na het opruimen van de hut richting de asfaltweg waar we
gisteren door de buschauffeur werden gedropt. We volgen nog even de autoweg en moeten vervolgens links het bos
induiken. Sporen van recente houtkap zorgen er echter voor dat we niet meteen het juiste pad vinden. Gelukkig
weet een plaatselijke boer ons wat aanwijzingen toe te roepen en doet hij met handgebaren teken dat we hogerop
moeten.

Eens we het juiste spoor te pakken hebben, gaat het meteen flink bergop. Aanvankelijk komen we nog uitwerpselen
tegen van een eland, maar naarmate de klim steiler wordt, verdwijnt elk spoor van deze hoefachtige. Het zal dit
jaar wellicht bij die ene ontmoeting in Zweden blijven.

Het volgende half uur is het afzien geblazen. De zware rugzakken laten zich op deze steile helling echt wel
gevoelen. Het doet ons meteen beseffen dat we de afgelopen weken nog geen écht zware stroken te verduren
hebben gekregen. Bovendien zijn we deze ochtend wat al te zuinig geweest met onze watervoorraad. Net nu we
zo’n dorst hebben, blijkt er nergens een beekje te bespeuren…

Bij het overschrijden van de kaap van 500 meter vlakt de klim geleidelijk uit. Het duurt niet lang meer voor we de
bergkam bereiken die het Beiardalen van het Gråtådalen scheidt. Het dichte bos maakt nu stilaan plaats voor open
fjell, wat de vergezichten uiteraard ten goede komt. We lopen nu gestaag bergop in zuidelijke richting en krijgen
een steeds beter zicht op de gletsjertongen van het Simlebreen. Hoewel we aan de horizon een blauwe zone
bespeuren, slaagt die er jammer genoeg niet in de bewolking te verdrijven. Hierdoor krijgen we niet het verhoopte
kleurcontrast met het witte gletsjerijs.

Ter hoogte van het topje Roligholhammaren (775m) zwenkt het pad naar het westen. Verloren lopen is hier vrijwel
onmogelijk; als het pad even verdwijnt, nemen de talrijke steenmannetjes het wel over. Bij het naderen van het
sneeuwveld van de Kyskåfjellet horen we de belletjes van een kudde schapen. Ze schrikken eerst op maar poseren
vervolgens gewillig voor de lens.

Op het hoogste punt van de route (+-900m) houden we een welgekomen pauze met zicht op de gletsjertong
Skjellåfonna. Het zwaarste stuk is nu ongetwijfeld achter de rug en we genieten van de rust en het uitzicht. Ook
onze watervoorraad kunnen we opnieuw aanvullen, al nemen we het zekere voor het onzekere en doen we er een
zuiveringstablet bij. Een van de schapen die we daarnet te zien kregen zag er immers allesbehalve gezond uit.

Het vervolg van de route is een fluitje van een cent. Hoewel we af en toe nog eens onze kuiten moeten aanspreken,
gaat het hoofdzakelijk bergaf in de richting van de rivier Gråtåga. Wanneer we in het westen het Vegdalen
ontwaren – een van de alternatieve routes om richting Glomfjord te trekken – weten we dat de Gråtådalstua niet
veraf meer kan zijn. Maar goed ook, want de lage bewolking neemt toe en de eerste mistflarden komen vanuit het
zuiden het Gråtådal al binnendrijven. Na een aantal zompige passages, vooral te wijten aan de vele riviertjes die
zich hier een weg naar beneden banen, krijgen we snel de twee hutten in het vizier. De eerste is de eigenlijke
Gråtådalstua, de tweede behoort tot de jachtvereniging. Beide hutten zijn onbemand, ongesloten en vrij
toegankelijk voor de wandelaar (tegen betaling uiteraard).

We doen de deur van de hut open en stellen vast dat we opnieuw de enige gasten zijn. We installeren ons alvast in
een kamer en maken een smakelijke pot havermout klaar, vergezeld van een koffie. Buiten zien we dat de toppen
van de bergen intussen achter de wolken schuil gaan.

Anneleen volgt mijn voorbeeld van gisteren en gaat resoluut voor een douchebeurt met een emmer opgewarmd
water. Ik kan natuurlijk niet achter blijven en hanteer hetzelfde procedé. De miezerige regen zorgt er wel voor dat
we snel terug naar binnen gaan.

Vooraleer ik de kookpotten aan het werk zet, ga ik nog even de deur uit om solo nog wat hogerop te klimmen, min
of meer in de richting van de Stormyrtinden. Het is opnieuw wat opgeklaard en de zon doet haar uiterste best om
de mistslierten te verdrijven. Een uitgelezen kans dus om het Gråtådal in vol ornaat te aanschouwen. Ik klim een
300-tal meter hogerop en zet me vervolgens neer om de warmte van de zon op m’n gelaat te voelen. De zon en
wolken zorgen voor een grandioos schouwspel en veranderen het landschap voortdurend.
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Terwijl ik daar zit, zie ik vanuit de richting van het Skavldalen plots twee mensen in de richting van de hut
wandelen. De kans dat we vanavond de hut voor ons alleen hebben, slinkt zienderogen. Maar de kans dat het
onsympathieke mensen zijn lijkt me al even klein. Om in de Noorse bergen een vervelende mens tegen te komen,
moet je al erg veel ongeluk hebben. Ik daal geleidelijk terug af en kom rond een uur of acht opnieuw bij de hut aan.

De nieuwe gasten blijken een koppel ‘seingevers’ van de bergvereniging te zijn. Ze waren vandaag de hele dag op
pad om de wandelroute waar zij verantwoordelijk voor zijn (van de noodhut Kvitsteindalsgammen via het Skavldalen
tot de Gråtådalstua) waar nodig van rode bollen te voorzien. Tot onze verbazing hebben ze vandaag zowat de hele
tijd mist gehad, waardoor ze zowaar zelfs even de weg kwijt waren! We hebben dus nog geluk gehad met onze
bewolkte hemel. Gelukkig wordt het morgen normaal gezien een prachtdag, weten ze ons te melden!

Vooral de vrouw blijkt een sympathieke dame te zijn en verbaast zich erover dat wij Belgen de weg naar deze
uithoek hebben gevonden. Nochtans blijkt uit het huttenboek dat er hier dit jaar toch al een tiental andere Belgen
hebben overnacht. Ook de Gentenaars wiens naam we in de Beiarstua aantroffen, zijn hier gepasseerd. Het boek
van Jolanda Linschooten zal hier wel niet vreemd aan zijn, maken we ons de bedenking. Een van de door haar
beschreven routes komt immers langs deze hut.

Terwijl wij met ons drieën in de hut zitten, knutselt de man buiten nog een aantal richtingaanwijzers in elkaar. Zo
zal het voor de toekomstige wandelaar meteen duidelijk zijn langs welke paden hij Glomfjord kan bereiken.

Omdat we morgen optimaal van het landschap willen genieten – en dus vroeg zullen opstaan – gaan we niet al te
laat slapen. We wensen de Noren een goede nacht en trekken de deur van onze kamer dicht.

Woensdag 28 juli

Vertrekpunt: Gråtådalstua 
Eindpunt: bivak aan het Store Sandvatnet
Aantal mensen: 3
Aantal uren op pad: 11

De ochtendstond heeft vandaag letterlijk goud in de mond. De zon werpt haar eerste zonnestralen over de bergkam
en de blauwe lucht schuift geleidelijk onze richting uit. We hebben geluk, want een paar kilometer verder
noordwaarts blijft de bewolking hardnekkig hangen.

We zwaaien de Noren uit en trekken verder in de richting van het Glomdalen. De route doorheen het Skavldalen, die
ons werd afgeraden door het Noorse paar wegens “nogal stenig”, laten we links liggen. Het is hier makkelijk
wandelen langs de oever van de Gråtåga. De route loopt weliswaar bergop, maar dat gebeurt zodanig geleidelijk dat
we de stijging nauwelijks voelen. Het is hier één en al rust. Enkel het gefluit van een goudplevier kan de stilte af en
toe doorbreken.

Naarmate we het Gråtådalen verder intrekken, worden de sneeuwvelden op de flanken van de ons omringende
bergen steeds weidser. Het dal wordt ook alsmaar ruiger, waarbij het groene karakter geleidelijk plaats maakt voor
steen en puin.

Rond het middaguur zien we plots twee straaljagers vanuit het zuiden de vallei binnenvliegen. Met een rotvaart
scheuren ze langs de bergwand. Het oorverdovende lawaai is gelukkig van korte duur en even later is de rust weer
volledig teruggekeerd.

Na een tweetal uurtjes wandelen bereiken we de plek waar het pad de rivier oversteekt. We doen de schoenen uit
en waden door het water naar de overkant. Een ideale plek voor een rustmoment. Zalig om in zo’n grandioos
landschap op ‘t gemak een koffietje te kunnen drinken. Het contrast tussen de kraakheldere lucht en de ons
omringende sneeuwvelden is prachtig en de rust is overweldigend.

Terwijl we nog van onze koffie slurpen, zien we ook de twee Noren de rivier oversteken. Ze volgen ons voorbeeld en
gooien even verderop hun rugzakken af. We maken nog een praatje en trekken vervolgens verder, tot we bij een
viersprong komen. Links van ons zien we een gletsjertong piepen, in het zuiden ontvouwt zich het Sørdalen en rechts
van ons vangen we een eerste glimp op van het Glomdalen. We draaien dit laatste dal in en krijgen snel zicht op
een uitloper van het uitgestrekte Storglomvatnet. Onder ons zien we intussen de Glomåga zwierig meanderen.

Bij het naderen van het Storglomvatnet duikt opeens een kudde rendieren voor ons op. Ze blijken jammer genoeg
nogal aan de schuchtere kant en nemen algauw de benen, een groot contrast met de kuddes die we vorige week
rond Sulitjelma tegenkwamen.

Ter hoogte van de monding van de Glomåga krijgen we dan eindelijk de langverwachte gletsjer Svartisen in het
vizier. De enorme gletsjer bevindt zich pal aan de overzijde van het meer en vult zowat ons hele gezichtsveld. Een
viertal gletsjertongen likt zelfs letterlijk het meer. Enkel de hoogste toppen van het bergmassief – de zogenaamde
‘nunataqs’ – torenen boven de gletsjer uit. We genieten van het uitzicht en prijzen ons gelukkig dat de weergoden
ons uitermate gunstig gezind zijn vandaag. Stel je voor dat je hier in de mist zit…
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Terwijl we wat rusten, horen we boven ons het hoge gefluit van een roofvogel, wellicht een valkachtige. Benieuwd
welk voedsel die hier meent te kunnen vinden. Misschien de eieren en kuikens van plevieren?

Het is intussen zodanig warm geworden – een twintigtal graden schatten we – dat ik me laat verleiden tot een
zwemsessie in een klein meertje nabij de Jordbrufjellet. Alhoewel, zwemmen is wel heel sterk uitgedrukt voor de
plonspartij die het maar is. Maar het genot is er niet minder om.

We volgen het pad nu noordwaarts en bereiken uiteindelijk via een aantal kleinere meertjes de hut
Kvitsteindalsgammen. Deze noodhut werd gebouwd in de stijl van een typische samenhut en biedt onderdak aan een
vijftal personen. De aanwezigheid van muizenstrontjes wijst erop dat hier wel eens eten wordt achtergelaten. Omdat
we twijfelen of we hier blijven dan wel verder trekken, houden we voorlopig een pauze. Beneden ons stroomt de
Skavdalselva, die zich hier duidelijk van zijn beste zijde toont. De bedding lijkt zowaar uit pure marmer te bestaan,
zo mooi en kleurrijk is het gesteente hier.

Bij het raadplegen van het huttenboek stellen we vast dat hier toch behoorlijk wat dagjesmensen langskomen. De hut
ligt slechts op een paar uur wandelen van de parking aan het Glomvatnet en vormt een ideaal rustpunt.

Na een halfuurtje zien we een man arriveren die er een vreemd gedrag op nahoudt. Hij ziet er opgejaagd uit en
neemt zelfs niet de tijd om even rondom zich te kijken of ons te begroeten. Zijn enige zorg blijkt het neerpennen
van zijn naam in het huttenboek te zijn. Vreemd allemaal… Wanneer we na zijn vertrek zien dat hij twee namen in
het boek heeft opgeschreven (zijn eigen naam en die van een vrouw), begrijpen we er al helemaal niets meer van.
Anneleen ziet er meteen een moordverhaal in en waant zich al Wallander.

Rond een uur of zeven besluiten we toch nog wat verder te trekken. De zon schijnt nog steeds volop en de
temperatuur is nog nauwelijks gezakt. Een korte klim levert ons opnieuw mooie vergezichten op over het
Jordbrufjellet en de Svartisen. Aan de westoever van het Litle Storglomvatnet zien we een houten constructie staan
die op een hutje lijkt. We gaan een kijkje nemen en stellen ter plekke vast dat het slechts om een ordinair boothuis
gaat.

We stappen verder westwaarts en komen bij een wegwijzer met de hut Fellvastua erop. Deze onbemande en
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ongesloten hut ligt aan het noordelijk gelegen Fellvatnet en is van vrij recente makelij. De hut vormt een ideale
halte voor wandelaars die van hieruit naar het noordelijk gelegen Sundsfjorden willen lopen. Wij laten het pad rechts
liggen en stoten verder door naar het westen. We lopen nu op de noordelijke flank van de berg Kjerringa (777m) en
zien aan onze rechterkant het Svalvatnet blinken. Toch is het niet in de eerste plaats het landschap dat onze
aandacht trekt, maar de ondergrond. Het gesteente waarop we lopen, vertoont hier de meest bizarre vormen, met
prachtige golfjes en breuklijnen. Het lijkt wel alsof de zee hier pas is weggetrokken.

Aan de oostelijke oever van het Store Sandvatnet zetten we ons tentje neer. De zon zorgt voor een letterlijk
schitterende waterspiegel en laat van de achterliggende bergen rondom het Glomfjord enkel het silhouet zien. Aan
de westzijde van het meer zien we twee hutten als zwarte stipjes. 
Hoewel de muggen opnieuw in grote getale aanwezig zijn, slagen we er toch in ons avondmaal buiten te verorberen.
Al is dat vooral aan ons hoofdnetje te danken. De gevriesdroogde maaltijden beginnen wel tegen te vallen.

Rond een uur of tien slaan we nog eens de benen uit voor een beklimming van de vlakbij gelegen Kjerringa (777m).
Na een paar minuten merken we mistbanken op in de vallei van het Svalvatnet, die geleidelijk in omvang uitbreiden
en net als wij hogerop klimmen. We laten het niet aan ons hart komen en klimmen gestaag verder. Eenmaal boven
op de top stellen we vast dat de mist gelukkig blijft hangen op een hoogte van zo’n 700 meter, net onder ons dus.
Het samenspel tussen de zon en de lage wolken zorgt voor een erg fotogenieke setting.

Wanneer we even voor middernacht opnieuw bij de tent komen, is de mist nog niet geweken. Het zorgt er wel voor
dat het binnen in de tent relatief donker is, een luxe in zomers Scandinavië.

Donderdag 29 juli

Vertrekpunt: bivak aan het Store Sandvatnet
Eindpunt: Glomfjord
Aantal mensen: 6
Aantal uren op pad: 4

Het mooie weer van gisteren zet zich vandaag onverminderd door! Nu de zon in het oosten zit, lijken de bergen in
het westen zelfs nog indrukwekkender dan gisterenavond. Vooral de hoeveelheid sneeuw en het puntige karakter van
de keten valt op. Het enige minpunt zijn opnieuw de muggen, die ons nauwelijks toelaten ons ontbijt op ’t gemak
op te eten. Toch zonde om in een temperatuur van 20 graden regenkledij te moeten aantrekken…

Na het opkramen van de tent gaat het in westelijke richting langs de zuidelijke oever van het Store Sandvatnet. We
volgen een uitgesleten paadje dat ruimschoots voorzien is van rode bollen. Verloren lopen lijkt hier uitgesloten. We
komen opnieuw tal van vogels tegen, waaronder een stel goudplevieren en een aantal bontbekplevieren.

Bij het naderen van de parking bij de stuwdam wordt het aantal hutjes talrijker. We laten het Store Sandvatnet
achter ons en krijgen snel zicht op het vlakbij gelegen Namnlausvatnet. Hier verlaten we het gemarkeerde pad en
zetten we koers naar de Torsbu-hut, waar we een mooi zicht krijgen op het Storglomvatnet en de achterliggende
Svartisen-gletsjer.

Vanuit het noorden horen we plots een helikopter naderen. Eerst zien we hem landen bij een hut aan het Store
Sandvatnet en vervolgens vliegt hij tot vlakbij ons. Er worden wat gasflessen uitgeworpen en weg is ie. Blijkbaar
gebeurt de bevoorrading van de hutten hier (minstens deels) per helikopter.

We dalen af naar de parking bij het Namnlausvatnet en treffen daar een vijftal voertuigen aan. Het is nu ongeveer
tien uur en in een van de mobilhomes zien we een koppel ontwaken. Toch wel een prachtlocatie om hier te
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overnachten. Van bij de parking loopt een grindweg tot aan het Fykanvatnet, de enige optie voor voertuigen om
vanuit Glomfjord tot hier te geraken. Gelukkig is er een alternatief wandelpad dat langs de andere kant van de berg
Synkhøgda loopt.

Wanneer we het karrenspoor langs het Namnlausvatnet verlaten en links een klein wandelpaadje inslaan, wordt het
pas echt mooi. We lopen nu het blinkende gletsjermassief van de Middagstuva (1236m) tegemoet en zien rechts van
ons het Nedre Navarvatnet opduiken, met daarachter de glooiende helling van de Ruffen (1182m). Het uitgesleten
paadje gaat op en neer en passeert langs een aantal markante rechtopstaande rotsen. Ook de weerspiegeling van de
bergen in de talrijke meertjes is prachtig. Het zigzaggende pad brengt ons ten slotte bij de majestueus gelegen
hutten van Nedre Navar. Het lijkt erop dat hier vroeger een kabelbaan toekwam vanuit het meer dan 400 meter
lager gelegen dal. Of die nu nog werkt, is ons niet duidelijk.

Hoewel de helling van hierboven bijna loodrecht lijkt, moeten wij hier toch naar beneden. Gelukkig is er speciaal
voor de wandelaar een trap aangelegd met zomaar eventjes 1126 traptreden! Aanvankelijk zijn die treden nog
relatief breed, maar na een tijdje worden die angstaanjagend smal en steil. Een misstap zou hier weleens fataal
kunnen zijn, temeer er nauwelijks sprake is van een afsluiting.

Tot onze verbijstering zien we plots voor ons een familie met kinderen op de trap. Ze zijn net als ons aan het
afdalen. Compleet onverantwoord, denken we meteen. De kinderen zijn nauwelijks een jaar of vijf oud en huilen
onophoudelijk. Geen wonder, je zou voor minder hoogtevrees hebben. Wanneer we de vader passeren, weet die ons
te vertellen dat zijn hart als een razende tekeer gaat. Onbegrijpelijk waarom ze dan toch zonodig deze trap nemen.
We wensen hem veel geluk…

Na de trap volgen nog een aantal passages die met touw zijn beveiligd, een lachertje vergeleken met de trap zelf.
Even later bereiken we opgelucht de brug over de Fykanåga. We komen nu op de asfaltweg terecht die langs het
Fykanvatnet naar de rijksweg loopt. Aangezien de bus daar pas rond een uur of vijf passeert, hebben we nog tijd zat
om ons aan het Fykanvatnet neer te vleien. In het westen grenst dit meer aan de rijksweg, maar hier aan de
oostelijke oever is het bijzonder rustig. De zon is intussen wat waterig geworden, maar geeft nog net voldoende
warmte om het aangenaam te houden. Anneleen dut zelfs even in. Wanneer we twee uur later aan de andere kant
van het meer op de bus aan het wachten zijn, zien we pas echt hoe stijl de bewuste trap van daarnet de helling
opklimt. Toch wel een spectaculaire afsluiter van een mooie driedaagse.

De busreis richting Bodø voert langs een adembenemend kusttraject. Vooral de bergketen ten zuiden van Glomfjord
is indrukwekkend mooi.

Rond zeven uur ’s avonds bereiken we Bodø. We gaan meteen richting camping en kunnen er opnieuw een hutje
betrekken. Ik ga nog snel naar de supermarkt om inkopen te doen voor vanavond en morgenvroeg. Jammer genoeg
wordt er na 20 uur geen alcohol meer verkocht…

Even voor middernacht strekken we nog even de benen voor een korte avondwandeling. De langzaam zakkende zon
zorgt voor bijzonder mooie tinten, een kleurrijke afsluiter van een mooie vierdaagse.

Conclusie
De weergoden waren ons gunstig gezind en zorgden ervoor dat we de Svartisen-gletsjer in vol ornaat

te zien kregen. Hoogtepunten waren de passage door het Gråtådal, het zicht op de Svartisen nabij de

Jordbrufjellet en de vergletsjerde pieken nabij Glomfjord.

http://picasaweb.google.com/lh/photo/7uUVyzdW92uvdUWG84RCBw?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/UlKMo6XT-avfqRwhuG6mzA?feat=embedwebsite


Zowel Bodø, Fauske als Mo i Rana vormen goede uitgangspunten voor een verkenning van het nationaal parkSaltfjellet-
Svartisen.

Het busnetwerk is behoorlijk uitgebreid. Alle info op http://www.177nordland.no/?ac_id=1&ac_parent=1

Een aantal hutten (vrijwel allemaal onbemand) zijn afgesloten met de standaard DNT-sleutel, te verkrijgen in het kantoor
van de BOT in Bodø (mits lidmaatschap en waarborg). 
Info hutten en routes: http://www.turistforeningen.no/english/location.php?lo_id=NO_saltf&fo_id=3980

Overzichtskaart: http://www.turistforeningen.no/files/BOT/Kart/Oversiktskart09.pdf

Reisverslag van Willem, die solo het zuidelijke en oostelijke deel van Svartisen en Saltfjellet doorkruiste:
http://www.hiking-info.net/verslagen/id/dwars_doorheen_svartisen_saltfjellet

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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