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Twee weken Jotunheimen

Kriskras door het ruige, grauwe hart van Noorwegen

In de late zomer en het vroege najaar van 2008 trok ik met de centen van mijn vakantiewerk bijna

vier weken naar het noorden om er de overgang tussen de seizoenen mee te maken. De echte

herfstkleuren wilde ik solo in Rondane gaan bewonderen, maar daarvoor besloot ik om samen met

mijn vaste Scandinavië-gezel Joris al twee weken doorheen het woeste gebergte van Jotunheimen

te trekken. Gekend voor zijn slecht weer, maar ook voor zijn prachtige vergletsjerde massieven die

het grootste deel van de Noord-Europese bergen boven 2000m huisvesten, waaronder Glittertind

(2465m) en Galdhoppigen (2469m), de twee hoogste toppen van Scandinavië. En ook die toppen

wilden we graag overtrekken, als het even kon in een laagje herfstsneeuw. Het slechte weer bleek

uiteindelijk nog mee te vallen, en Jotunheimen nog mooier dan we ons hadden voorgesteld.

Verslag van Willem, 09 december 2008.

Zaterdag 23/08/2008: Dag”0” : Gent – Sletterust

Nog voor zessen kwam er leven ten huize Vandoorne en om 6u24 zat ik reeds op de trein van Gent naar Zaventem.
Het was eind augustus en de schemer viel in op weg naar de hoofdstad. Omdat ik – anders dan de origenele planning
– tot 7 augustus in de Pyreneeën was gebleven, was ik maar een dikke twee weken thuis geweest tussen mijn 5-
weken durende avontuur langs de Frans-Spaanse grens en de bijna 4 weken (goed twee weken met Joris in
Jotunheimen en nog een solotocht in Rondane) die ik nu in het noorden zou gaan doorbrengen. In die tijd had ik
serieus zitten werken voor de nodige centen. Op voorhand had ik gevreesd dat de tijd tussen die twee grote
trekkings gewoon té kort zou zijn en de goesting om te vertrekken nog niet enorm groot. Maar niets bleek minder
waar. Ik hunkerde intussen alweer naar Noorwegen, de eindeloosheid van het noorden, de donderende watervallen,
de vers besneeuwde gletsjers, de kraakheldere vriesnachten, de eerste vlammende herfstkleuren. Ik hou niet gewoon
van de bergen. Ik ben eraan verslaafd.

Rond 7u30 stond ik op de luchthaven en even later kwam Joris eraan. We haalden nog heel wat spullen uit onze
rugzak en staken ze in handbagage om de 20kg niet te overschrijden. We hadden eten voor de hele Jotunheimen-
tocht mee, in totaal zowat 15kg, en daarnaast ook nog eens stijgijzes en pickel voor de geplande beklimming van
Scandinaviës hoogste toppen, waardoor mijn rugzak alles samen dik 30kg woog. Meer dan 10kg handbagage dus, ver
boven de toegelaten norm van onze goedkope vliegtuigticketten, maar daar maakten ze aan de controle niet echt
een probleem van. Ook al kreeg ik van de security wel een vreemde blik toen ik de vraag “amai, zo ne zware zak,
wat zit daar allemaal in?” beantwoorde met “vooral brood eigelijk”. Over een wolkenloze hemel kliefde onze Avra
Jet naar Noorwegen en kort voor de middag landden we dan in Gardermoen, de hypermoderne luchthaven een
eindje buiten Oslo. Nadat we onze bagage weer allemaal in de rugzakken hadden gepropt bolden we dan met de
(goedkopere) trage trein naar Oslo. We gingen er nog benzine halen voor het vuurtje, liepen even langs de bakker
en zetten ons dan in een parkje te wachten tot het vertrek van onze bus naar Jotunheimen. Het parkje bleek echter
vol marginalen en fout volk te zitten, drugsspuiten inclusief. We stapten dan maar meteen door naar de “Oslo
Busterminal” vlakbij het Centraal Station.

Na lang wachten kwam rond 17u dan eindelijk onze bus eraan, die ons via Honefoss en Fagerness uiteindelijk bij het
vallen van de nacht de bergen invoerde. Iets na 22u, wanneer het intussen pikdonker was geworden, konden we
eindelijk uitstappen in Sletterust, een gehucht met vakantiehuisjes langs de weg tussen Tyin en Ardal. Het was er
meteen 10 graden frisser dan in Oslo. Achter het hoogplateau dat we morgen nog moesten oversteken grijnsden,
voorlopig nog uit het zicht, de spitse toppen van het mystieke, grauwe Jotunheimen. In het donker liepen we snel
tot 20m van de grote weg en stelden er de Nallo op.

Zondag 24/08/2008: Dag 1: Sletterust (1030m) – Morkaskaret (1004m)

Vertrek: 8u30
Aankomst: 16u50
Wandeltijd: 4u55
Afstand: 13km
Klimmen: 590m
Dalen: 620m
Mensen: 0

Die ochtend was het nog steeds mooi weer. Een frisse bries stuwde enkele onschuldige wolkenplukken door een voor
de rest helderblauwe hemel. Het was 7u20 en we hadden beiden goed geslapen. We pakten rustig onze 31kg weer
bijeen en waren een dik uur later op weg. Na de hoofdweg (waar de hele nacht trouwens geen kat was
voorbijgereden) te zijn overgestoken begonnen we dan te klimmen op een grindwegje tussen de vakantiehuisjes tot
we na een kilometertje de Massbergelvi bereikten, een beek die zich door een nauw en ondiep kloofdal wild naar
omlaag gooide vanuit het Mannsbergvatnet. Hier pikten we nu de DNT-route op die langs de beek steil omhoog klom
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links van Sore Knippen (1547m), een berg die me van het zuiden uit gezien steeds meer deed denken aan de
machtige Harteigen op het Hardangervidda-plateau.

Langzaam werkten we ons op de steile klim omhoog met onze loeizware rugzakken. Gelukkig was hier overal water
beschikbaar en hoefden we dus geen kilo’s zware waterzak mee te zeulen. De hele tocht hing gewoon een bekertje
aan de borstriem van onze rugzak te bengelen, die we bij het passeren van elke zuivere beek even gebruikten om
een goeie slok water te drinken. Problemen hebben we nooit gehad.
Terwijl we langzaam verderklommen naar de boorden van het Mannsbergvatnet opende zich naar het zuiden een
steeds wijdser uitzicht op Sletterust, het meer Torolmen en de plateaus daarachter die verder naar het zuiden
overgingen in de nog met sneeuwvelden bezaaide hoogplateaus van het Filefjell. Uiteindelijk bereikten we rond
10u20 het meer, waar we een eerste lange pauze namen in de nog steeds uitbundig schijnende zon.

Over een weinig belopen pad (op deze dag kwamen we geen mens tegen) liepen we nu over redelijk eenvoudig,
golvende terrein hoog boven de Breibottsvatni verder tot we na een nijdig klimmetje opnieuw een uitgestrekt meer
bereikten, het Kyrkjevatnet. We letten erop om met onze zware rugzakken genoeg te pauzeren en ploften ons
opnieuw een halfuur neer bij een kleine hut aan het stuw van het meer. Intussen was er een strakke, koude wind
komen opsteken waardoor we wegkropen achter de muur van het houten gebouwtje. Het Kyrkjevatnet omtrokken we
dan over enkele vervelende blokkenvelden langs de westzijde om dan verder te klimmen naar de naamloze bergpas
(1430m) die de link zou vormen naar het Hjelledalen en het eigenlijke gebergte van Jotunheimen.

De laatste meters naar de col gebeurden dan ook onder een stijgende spanning… langzaam opende zich het uitzicht
en toen plots kwam frontaal het machtige Hurrungane-massief in beeld, het wildste bergmassief van Scandinavië
met tal van toppen boven de 2000m waaronder Store Skogadalstind (2405m). Talloze gletsjers stroomden vantussen
de bergen de dalen in. We besloten om nog een klein topje links van de pas mee te pikken, vanwaar ook het
Uranosmassief in beeld kwam. Verder was er ook een terugblik op het Kyrkjevatnet en een vooruitblik op het
parcours voor de rest van de namiddag: eerst een lange afdaling naar het Hjelledalen via het met riviertjes
doorweven Skredshaugdokki, om daarna nog even kort te klimmen naar het Oytjorn aan de andere kant van het dal.
De wind blies ons op de col bijna uit ons kleren, dus daalden we enkele meters af aan de noordzijde om daar een
langere pauze te nemen.

De verdere afdaling naar het Hjelledalen was bij momenten redelijk steil en opnieuw nemen we regelmatig een
korte break om de knieën te sparen. Steeds waren er de geweldige uitzichten op het Hurrungane-massief. Verder
onder de boomgrens vervaagde het pad geregeld in de zompige ondergrond tussen de berkenbomen, en de
markeringen (hier rode circels op de stammen van de bomen) waren dikwijls oud en vaag. Uiteindelijk raakten we
het pad dan ook kwijt en zochten we ons een eigen weg naar beneden. Hierdoor misten we beneden ook de
zomerbrug over de Hjelledola, maar zo laat op het jaar en door het mooie weer was het geen probleem om deze
rivier met droge voeten over te raken. Eenmaal aan de overkant vonden we, na enig geploeter doorheen kleine
veenmoerassen, ook weer het pad terug. Zo begonnen we uiteindelijk rond 16u15 aan het laatste stukje van de
etappe.

Een korte maar zeer nijdige klim waarbij het nodige zweet vloeide (het was een mooie zomerdag vandaag) leidde
ons naar de oevers van het mooie Oytjorn-meer, waarvan de oevers hier en daar waren bezet met een brede
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rietkrans. We passeerden het meer langs de westzijde en na opnieuw een gestadig stukje klimmen bereikten we
rond kwart voor vijf het meer (1004m) bij Morkaskaret. Dat was het zadel dat we morgenvroeg zouden overtrekken
om dan echt Jotunheimen in te wandelen. Al snel hadden we een mooi plekje voor de tent gevonden aan de
boorden van het meer, met over de col nog een uitzicht op de hoogste toppen van het Hurrungane-massief. De
avond vulden we met bosbessen plukken en een kort wandelingetje tot op het zadel, vanwaar we meteen een
geweldig uitzicht hadden op het Vettismorki-plateau, het Utledalen en natuurlijk het allesdomineerde Hurrungane-
massief. Muggen waren er niet en we zouden er ook de rest van de tocht geen ontmoeten. Eenmaal half augustus
gepasseerd is het met de muggen blijkbaar gedaan in de Noorse bergen, zelfs rond en iets onder de boomgrens. Ook
mensen hadden we vandaag trouwens niet gezien op deze relatief onbekende routes.

Maandag 25/08/2008: Dag 2: Morkaskaret (1004m) – Zomerbrug Uradola (900m)

Vertrek: 7u50
Aankomst: 16u
Wandeltijd: 5u05
Afstand: 12km
Klimmen: 630m
Dalen: 730m
Mensen: 4

Het was 6u50 toen we wakker werden van de zon die op de tent scheen. Meteen een brede glimlach, al bleek bij
het verlaten van de tent dat de blauwe lucht beperkt bleef tot een breed stuk hemel in het oosten. Het zachte
ochtendlicht zorgde wel voor prachtige foto-beelden op het kristalheldere meertje. Terwijl we inpakten trok de
hemel verder dicht en toen we rond 7u50 vertrekkensklaar waren was geen blauwe lucht meer te bespeuren. De
toppen van Hurrungane zaten in de wolken. Uiteindelijk zou het de rest van de dag helemaal betrokken maar wel
droog blijven, met een strakke wind en een wolkenbasis steevast rond de 1700m.

We trokken al snel terug het zadel over en begonnen aan de geleidelijke afdaling naar Ingjerdu, een onbemande
DNT-hut op het Vettismorki-plateau. Dit moerassige plateau met gemengd dennen- en berkenbos ligt hoog boven het
diep ingesneden Utledalen, dat verder naar het zuidwesten uiteindelijk uitloopt in de Ardalsfjord. De drie grootste
rivieren op het plateau, de Morka-Koldedala, de Kaldeklovbekken en de Brotbekken, vloeien net aan de rand van die
indrukwekkende afgrond samen om zich dan via de 282m hoge Vettisfossen het Utledalen in te werpen. Het is de op
één na hoogste waterval in vrije val van heel Noorwegen, en ons doel voor vanochtend.

Door het berkenbos, met geregeld opnieuw wat drassige stroken, bereikten we na dik een uur stappen de
permanente brug over de rivier, net ten zuidwesten van Ingjerdu. In plaats van meteen naar de hut toe te lopen
maakten we nu dus nog een lus in westelijke richting tot boven aan de waterval. Langs de rivier en enkele mooie
veenplassen bereikten we de afgrond, waar we het geraas van de waterval al van ver konden waarnemen. Nog een
zomerbrug over, en korte klim, en dan kwam het geweld van de Vettisfoss eindelijk in al z’n grandeur in beeld. Wat
een spektakel!

We namen een langere pauze bij het uitzichtplatform, waarbij na een tijdje een Noors koppel aankwam vanaf
Ingjerdu. Ze waren de eerste mensen die we deze tocht tegenkwamen. Na een korte babbel gingen we weer over tot
het aandoen van onze rugzakken. Nog steeds te zwaar om in één vlotte beweging op de rug te heisen; het moest
zoals in het gewichtheffen: eerst trekken tot de borst, dan stoten tot op de schouder. Tijdens het wandelen zelf had
ik van die 30kg echter niet zoveel last. Oké, zeker bergop ging het allemaal wat trager, maar gehinderd in mijn
bewegingen voelde ik me niet.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

We liepen de hutjes van Ingjerdu voorbij en liepen eerst langs enkele veenmeertjes en daarna door het berkenbos
verder tot we de zomerbrug over de Fleskedola bereikten, de woest kolkende rivier die zich hier steil vanuit het
Fleskedalen in het Utledalen wierp. Hier namen we alweer een korte pauze want we stonden nu aan de voet van een
lange klim op de zuidwestgraat van de berg Friken, een route die ons hoog op de valleiflanken van het Utledalen
uiteindelijk naar het Skogadalen moest voeren, dat we morgen wilden intrekken.

Aanvankelijk verliep de klim voor het grootste deel door het berkenbos en was het vooral in stilte afzien in een
vochtige warmte, maar vanaf het bereiken van het plateau Fleskenoshaugane klommen we boven de boomgrens uit
en openden zich geweldige terugblikken op het Vettismorki-plateau en het Utledalen, waarbij zich talloze schuimend
witte watervallen honderden meters naar beneden stortten in het diepe dal. Hogerop werden ook de uitzichten op
het verlaten Fleskedalen immens. Aan de overkant van het Utledalen waren nog net de snuiten van de grote
gletsjers aan de oostzijde van het Hurrungane-massief zichtbaar onder het zware wolkendek door. Uiteindelijk
verlieten we de zuidgraat van Friken en begonnen we met de traversé onder de top van de berg door, hoog op de
oostelijke hellingen van het Utledalen. Daarna begonnen we aan de modderige en glibberige afdaling richting
Skogadalsboen, een stuk dat ons toch wat meer tijd kostte dan verwacht. Rond 16u vonden we uiteindelijk een
mooie plek voor de tent op een vooruitgeschoven arendsnest hoog in het Utledalen, een honderdtal meter voor de
zomerbrug over de Uradola, die iets hoger vanonder een hallucinant uitziend blokkenveld op de noordflank van
Friken, dat de hele toegang naar het Uradalen barricadeerde, kwam uitgestroomd. De avond werd opnieuw gevuld
met bosbessen plukken en foto’s trekken van onze bivakplek, tot rond 20u een eerste regenepisode van de reis
aanvatte.

Dinsdag 26/08/2008: Dag 3: Zomerbrug Uradola (900m) – Skogadalen (meer 1322m)

Vertrek: 8u30
Aankomst: 15u
Wandeltijd: 4u15 
Afstand: 12km 
Klimmen: 590m 
Dalen: 170m
Extra bergtoppen: Mjolkedalspiggan – 2040m (2u50 H/T, 720m klimmen/dalen)
Mensen: 4

Het regende het overgrote deel van de nacht stevig door bij een strakke wind die vanui het zuiden door het dal
werd gezogen. We tapten uiteindelijk zowat 15mm neerslag af uit ons bekertje. Toen het ’s ochtends begon te
schemeren werd het droger en tijdens het inpakken begon de wolkenbasis stilaan te stijgen en kwam er meer reliëf
in. “Dat zou nog wel eens kunnen openbreken straks”, dacht ik bij mezelf.

Het was 8u30 toen we op weg gingen. We staken de zomerbrug over de Uradola over en na twee korte klimmetjes
en afdalingen door het berkenbos bereikten we goed een half uur later dan de grote brug over de Skogadola, de
rivier die uit het Skogadalen naar beneden kwam gestroomd. Dat was de vallei die we vandaag in stroomopwaartse
richting zouden gaan doortrekken. 100m voorbij de brug stond de grote DNT-hut Skogadalsboen en her en daar waren
er tentjes opgesteld, waaruit stilaan enkele slaperige zielen naar buiten kwamen gewaggeld voor hun douche in de
hut. Noren zijn blijkbaar ook geen vroege vertrekkers. Behalve aan de Besseggengraat zag ik er tijdens de hele reis
zelden eentje voor 9u de hut uitwandelen. Terwijl we aan de brug nog een sneetje toerbrood met choco naar
binnen werkten, gebeurde dan plots wat ik had gehoopt: plots trok de hemel open en kwamen enkele bergtoppen te
voorschijn. Die positieve evolutie zou zich uiteindelijk de hele dag doorzetten en dag 3 werd één van de mooiste
van de hele tocht, met aangename temperaturen, weinig wind en vooral veel zon.
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De rest van de ochtend slenterden we het lage Skogadalen door, de vallei die ik als één van de mooiste van heel
Jotunheimen heb ervaren. De rivier kabbelde door haar geringe verval door een brede en ondiepe bedding met
geregeld mooie grindstrandjes door het open berkenbos, waarbij ze geregeld uiteen vlechtte en het pad tussen de
verschillende stromen in liep. De flanken van het groene U-dal blonken door de korstmossen die het verse
regenwater vasthielden en her en der donderden er watervallen naar beneden. De zon zorgde intussen voor
aangename temperaturen en in t-shirt vorderden we langzaam naar het oosten. Na de uitvloei van de Skogadalsbreen
te zijn overgestoken klommen we dan vrij steil een drempel op die ons het hoge Skogadalen zou invoeren. Van
boven hadden we geweldige terugblikken op het groene, beboste onderste gedeelte van de vallei met daarachter de
machtige toppen van Hurrungane. Een bui waaide over, beschut onder een grote rotsblok namen we een korte pauze
tot uiteindelijk weer de zon doorbrak.

Het hoge Skogadalen toonde een totaal ander gezicht. De rivier vlechtte zich doorheen de toendra een weg van het ene meertje naar het
andere en aan het einde van het dal hield de machtige Mjolkedalstind (2138m) met haar messcherpe noordwestgraat de wacht. Dat was
eventueel een hapje voor morgenvroeg. Voor vanmiddag had ik nog iets anders in gedachten: de Mjolkedalspiggan (2040m), een zelden
bezochte, geïsoleerde top aan de zuidkant van het dal, omringd door enkele grote gletsjers. Nadat we rond 15u onze bivakplek aan het meer
op 1322m hadden bereikt verpoosden we nog een halfuurtje in de zon. Daarna propte ik wat eten en drinken en een extra trui en jas in m’n
kleine rugzakje. Het was nog een heel eind tot op de top van de berg, meer dan 700 klimmeters boven ons uittorenend.

Joris liep over enkele blokkenvelden mee tot op het zadel (1450m) tussen het Skogadalen en de Ovre
Mjolkedalsvatni. Vanaf daar ging ik alleen verder naar boven. En al snel werd ik met de harde waarheid
geconfronteerd: een berg in Jotunheimen sprint je niet zomaar naar boven zoals in de Pyreneeën. De
Mjolkedalspiggan is, hoewel het er van beneden allemaal redelijk voor de hand liggend uitzag, één van de lastigste
bergtoppen geweest die ik reeds beklom. Dat ik op steenmannen of welke andere markering dan ook niet hoefde te
rekenen, dat wist ik wel op voorhand. Daarvoor was deze berg veel te onbekend. Tot 1700m viel het allemaal wel
mee en over het puin schoot ik naar boven tegen een klimtempo van 700m/h. Maar dan begon de miserie. Tussen
1700m en 1800m, de hoogste waarop ik de noordgraat wou bereiken, bestond het terrein uit steil aflopende
steenplaten, die dikwijls begroeid waren met korstmossen. Tot overmaat van ramp waren deze dikwijls nat door
sneeuwvelden die hogerop nog aan het smelten waren. Resultaat: een spekglad geheel! Moeizaam sukkelde ik naar
boven, regelmatig moest ik een stuk terugkeren omdat een of andere steenplaat onmogelijk op te raken was. Een
halfuur heb ik gedaan over die 100 klimmeters. Toen bereikte ik eindelijk de noordgraat.

Hier nam ik nu even pauze om het uitzicht te bewonderen. De naamloze gletsjer op de noordkant van het massief
was intussen in beeld gekomen en ook de toppen van het Memeru Veo massief in het noordwesten van Jotunheimen
waren nu zichtbaar. Vooral het beeld van de Storebjorn (2222m), een machtige, geïsoleerde tafelberg, staat nog op
mijn netvlies gebrand. Na wat rond te gapen vervolgde ik dan mijn weg over de graat, waarbij de top steeds in
beeld was. Het laatste gedeelte verliep weer wat steiler over een onstabiel blokkenveld, doorsneden met enkele
rotsbanden. Echte problemen kende ik echter niet meer en rond 17u stond ik op de top van Mjolkedalspiggan
(2040m).

Het uitzicht compenseerde alle inspanningen die ik had moeten doen om de top te bereiken. Mjolkedalspiggan is qua uitzicht een berg
geweest die dicht in de buurt kwam van Galdhoppigen, die ik later op de reis beklom. Als je weet dat Galdhoppigen misschien wel de
mooiste berg was die ik in mijn leven reeds beklom, dan moge het duidelijk zijn dat ik vanop Mjolkedalspiggan met open mond heb zitten
rondgapen. Achteraf gezien is het trouwens vanop deze top geweest dat ik voor de enige keer van de hele reis zowat heel Jotunheimen kon
overschouwen. Het Hurrungane-massief, de Smorstabbtindan met die wonderlijke Storebjorn, het Galdhoppigen-massief, de Glittertind met
daarvoor het Visbretind-massief, de Gjende Alpen en nog zoveel meer; ik kon het allemaal zien liggen. Tientallen gletsjers drapeerden de
flanken van de bergen. Maar het meest indruk maakte misschien wel het spektakel dat zich op de voorgrond ontvouwde. De Mjolkedalspiggan
ligt helemaal ingesloten tussen gletsjers met dimensies zoals ik ze enkel nog maar in Spitsbergen had aanschouwd. Over 180° strekte zich de
bangelijk grote Mjolkedalsbreen met enorme crevasses uit en ook op de noordkant en de oostkant van de berg lagen kleinere wandgletsjers.
Wat een uitzicht!
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Ik bleef een half uur op de top, waar slechts een piepklein steenmannetje aanwezig was. Het zou me verbazen als
hier jaarlijks veel meer dan 10 mensen op de top stonden. Uiteindelijk begon ik tegen mijn zin terug aan de
afdaling. Op het blokkenveld onder de top werkte ik een groot rotsblok los. Zelf kon ik nog op tijd wegspringen,
maar mijn wandelstok kwam eronder terecht. De rest van de reis liep ik zo met een kromme stok rond waarbij in
het onderste segment een knik van 20° stond. Ik daalde over de graat opnieuw verder tot op 1800m en begon dan
weer aan de duik over de steenplaten. Met de billen dicht gleed en glibberde ik bij momenten omlaag. Soms was
het echt moeilijk als ik me met een greepje van enkele vingers breed twee meter moest laten zakken over zo’n
platen. Ik bleef gelukkig goed geconcentreerd en hoewel die 100 daalmeters me ditmaal 40 minuten kostten, wist ik
me safe naar beneden te begeven. Eenmaal die strontpassage voorbij waren alle problemen van de baan en zingend
dook ik bijna tegen looppas verder naar de tent, waar ik rond 18u50 aankwam. Joris had zich intussen van kop tot
teen gewassen in het ijskoude meer, een prestatie die bij mij in elk geval meer respect afdwong dat het beklimmen
van een bergtop!

Toen we gedaan hadden met eten was het al bijna 20u, en we genoten nog van een prachtige zonsondergang boven
de toppen van Hurrungane. Voor bosbessen zaten we vanavond te hoog. De kou viel snel in onder de heldere hemel,
een eerste vriesnacht zat eraan te komen. Rond 21u lagen we onder het dons.

Woensdag 27/08/2008: Dag 4: Skogadalen (meer 1322m) – Semeldalsmunnen (1420m)

Vertrek: 8u20
Aankomst: 15u45
Wandeltijd: 4u40
Afstand: 13km
Klimmen: 580m
Dalen: 480m
Mensen: 23

Toen we opstonden wisten we al meteen hoe laat het was: Hoge bewolking sluierde de hemel en in het westen
kwamen al de eerste altocumulus velden opzetten. Een warmtefront stond op het punt om Jotunheimen te
veroveren, ongetwijfeld met de nodige neerslag. We pakten snel in en waren rond 8u20 op pad. Vanochtend wouden
we snel de hoge doorsteek naar het Rauddalen nemen, om dan door deze vallei naar de zelfbedieningshut van
Olavsbu op te stomen. Vandaaruit zouden we dan naar het noorden de route richting Leirvassbu oppikken.

Eerst vervolgden we nog even onze weg stroomopwaarts doorheen het mooie Skogadalen, tot we na een goed
kwartier stappen da de splitsing met de route naar het Rauddalen bereiken. Hier gingen we linksaf. Na 2
rivieroversteken die vroeg op het seizoen ongetwijfeld problematisch kunnen zijn, begon de stevige klim naar wat op
de kaart staat aangegeven als “punt 1617m”, een onopvallende bult op de kam tussen de twee valleien. Het pad
was steil, maar liep voornamelijk op een stabiele zandige bodem en leverde dus geen problemen op. De
terugblikken op het Skogadalen werden stilaan immens. De top van Mjolkedalspiggan, die ik gisteren had beklommen,
stak intussen in de wolken en ook de top van de machtige Mjolkedalstind (2138m) was onzichtbaar geworden. Al snel
bereikten we de top van de beklimming en kwam het Rauddalen in beeld, met pal onder ons het gigantische
Rauddalsvatnet en verder stroomafwaarts een eindeloos snoer aan kleinere plassen. Boven de rug van de
Rauddalstindane kwam net de top van Kyrkja (2032m) piepen, een berg die morgen een hoofdrol zou gaan opeisen.

Na een korte break daalden we steil af naar het Rauddalsvatnet, waar we een langere pauze namen. Doorheen het
dal was nu duidelijk Fannaraken (2068m) zichtbaar, de berg ten noorden van het Hurrungane-massief met de hoogste
gelegen bemande berghut van Scandinavië op de top. Met de 10x zoom van Joris’ camera kregen we zelfs de hut in
beeld. Maar even later verdween ook Fannaraken in de wolken en even later ook in het waas van een oprukkend
regengordijn. Inpakken en doorstappen naar het droge en warme Olavsbu, nog 4km van ons verwijderd!

We zetten er nu stevig de pas in langsheen de hoogste meertjes in het Rauddalen. Na een halfuur begon het ook
langzaamaan te druppelen, en versnelden we nog onze pas. Uiteindelijk kwam de hut in zicht, gelegen onder de
spectaculaire Store Rauddalseggje, voor mij een van de mooiste bergen van heel Jotunheimen. Rond 11u45 bereikten
we eindelijk de hut, terwijl het intussen matig begon door te regenen. Hier zouden we nu eens een uurtje lekker
warm binnen aan de kachel gaan zitten zie! We stapten naar de voordeur, maar die bleek op slot te zijn. De
huttenwaard was blijkbaar reeds vertrokken, het Noorse hoogseizoen zat er al op. Binnensmonds vloekend liep ik de
hut rond op zoek naar een open deur. Die was er niet. Maar toen ik terugkwam stond de voordeur wagewijd open.
Joris had blijkbaar ontdekt dat de standaard DNT-sleutel hetzelfde is als de schroevendraaier op een goedkoop
Zwitsers zakmes.

We zetten ons binnen en aten wat koekjes. De stoof stierf langzaam uit na arbeid vannacht en vanochtend vroeg.
Terwijl we bezig waren aan een spelletje Scrabble, kwam dan tot onze grote verrassing plots toch de waardin van de
hut binnengewandeld. Ze was blijkbaar een wandelingetje gaan maken. Nu leidde dit wel tot een vreemde situatie
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aangezien we als niet-DNT-lid eigelijk nooit binnengeraakt konden zijn. Ze vroeg ons onze namen en DNT-lidnummer
in het huttenboek te schrijven. We verzonnen vlug iets, kochten nog een kleinigheidje van proviand en konden
daarna niet snel genoeg weg zijn. Rond 13u30 begonnen we aldus terug te stappen. De regen leek er niet helemaal
door te komen. Voorlopig bleef het nog steeds bij wat gemiezer.

We klommen nu over redelijk ruig terrein geleidelijk verder naar de Rauddalsbandet. Veel uitzicht was er niet meer.
Op de col ontmoetten we een groep van zowat 20 studenten van over de hele wereld die hier via één of andere
organisatie een trektocht aan het maken waren. Zowel qua huiskleur als kledij was het een kleurrijk geheel hier in
het grijze en grauwe Jotunheimen. Boven op het brede zadel lagen enkele meertjes waarin zelfs zo laat op de
zomer nog ijsschotsen ronddreven. En eenmaal aan de andere kant van de col moesten we nog een steil sneeuwveld
afdalen richting het meer dat op de kaart staat aangegeven als “meer 1456m”. Terwijl we langs de oostoever van
dit meer verderliepen begon het stilaan bestendiger te regenen, de bergen verdwenen steeds in het laaghangende
wolkendek. Aan de noordpunt van meer 1420m besloten we het voor vandaag voor bekeken te houden. Het was
15u45. Net toen de tent recht stond begon de volgende regenepisode, die ditmaal zo’n 16 uur zou aanhouden. Enkel
om te koken kwamen we die avond nog even de tent uit. Voor de rest was het platte rust en wat lezen in het boek
dat Joris had meegebracht.

Donderdag 28/08/2008: Dag 5: Semeldalsmunnen (1420m) – Visdalen (1265m)

Vertrek: 9u20
Aankomst: 17u30
Wandeltijd: 4u25
Afstand: 15km
Klimmen: 260m
Dalen: 420m
Mensen: 13

Die nacht werd ik meermaals wakker van de gierende wind en de regen die op de tent neergutste. Later op de
nacht leek die regen over te gaan in hagel en sneeuwregen. Tevens merkte ik ook een krakend geluid op dat ik niet
meteen thuis kon brengen, dus probeerde ik maar gewoon door te slapen. Toen rond 6u de ochtendschemer inviel
regende en sneeuwde het nog steeds stevig door en trok de wind nog verder aan, tot op een bepaald moment één
van de voorste haringen uit de grond werd gerukt en Joris even in boxershort naar buiten sprintte. Toen moest ik tot
mijn ontstelling ook vaststellen dat het krakende geluid veroorzaakt werd doordat mijn Therm-a-rest slaapmatje het
aan het begeven was; het scheurde langs binnen helemaal open (delaminatie met een mooi woord), onder mijn
schouders zat daardoor nu al een bult zo groot als een volleybal. Dat beloofde wat, we moesten het hier toch nog
10 dagen uitzingen in Jotunheimen…

We bleven maar rustig liggen in de tent tot de neerslag rond 8u20 uiteindelijk stopte. De wolkenbasis trok snel op
en er verschenen zelfs meteen opklaringen in een choatische lucht. Het koufront was voorbijgetrokken, maar had
wel een mooie souvernir nagelaten: boven de 1700m lag op de bergen een eerste, dunne laagje sneeuw. De wind
bleef verschrikkelijk hard uithalen, al had dat ook met onze kampplaats te maken; de wind werd namelijk
aangezogen vanuit de Rauddalsbandet. Grote schuimkoppen stonden op het meer en de Nallo zag er voor één keer
niet meer zo esthetisch verantwoord uit. Met veel moeite pakten we alles in en trokken rond 9u20 uiteindelijk op
weg.

Terwijl steeds meer gaten in het wolkendek vielen en de besneeuwde bergen zich stilaan allemaal lieten zien,
daalden we eerst af naar het Nedre Hogvagletjonnen, waarbij we steeds immense uitzichten hadden op het grote
Langvatnet met daarachter de pyramidale Semeltind, een berg die ik morgen eventueel wou beklimmen. Eerst
zouden we echter een lange lus maken in noordelijke richting, langs de hut Leirvassbu en doorheen het Visdalen, om
dat dan langs het nauwe Urdadalen terug in zuidelijke richting te trekken langsheen de Semeltind en dan verder naar
de westpunt van het Gjende meer.

Over stenig terrein trokken we langs de Hogvagltjonnen naar de col Hogvalgen (1518m). Hier begon de route naar
Kyrkja (2032m), één van de mooiste en beroemdste bergen van Jotunheimen. Maar door de sneeuw besloten we
Kyrkja met zijn klauterpassages wijselijk links te laten liggen en meteen te beginnen afdalen naar Leirvassbu, de
grote private hut die we beneden al zagen liggen aan de oevers van Leirvatnet. Regelmatig kwamen we nu
tegenliggers tegen. Leirvassbu is bereikbaar met de auto en ook dat zorgt natuurlijk voor een extra toeloop op
Kyrkja.

Na een korte afdaling en nog een stukje over een grindwegje bereikten we de hut, eigelijk meer een hotel temidden
de bergen. We gingen naar binnen en wierpen onze rugzak af. En we vroegen een douche, die ons voor 30 kroon
(zowat 3,5€) werd aangeboden. Heel lang hebben we toch niet getwijfeld. Zoveel is een minimum aan hygiëne me
wel waard. Na onze douche, die trouwens van onbeperkte lengte was en niet met 3 minuten-jetons zoals in de DNT-
hutten, gingen we nog wat wafels eten in het restaurant van de hut, met uitzicht op het meer en Kyrkja. We
checkten ook nog eens het weerbericht, dat er verdomd goed uitzag voor de komende drie dagen. Rond 14u
begonnen we na een wel erg lange break uiteindelijk terug te stappen.

Het eerste deel van de namiddag stond volledig in het teken van de uitgesproken schoonheid van Kyrkja, een berg
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waarvan intussen al een foto prijkt op de muur van mijn slaapkamer. Sommigen noemen deze top zelfs de mooiste,
meest iconische van heel Noorwegen. Op de blokkenvelden langsheen de Kykjetjonnen, de tros meertjes op de
langgerekte pas tussen Leirdalen en Visdalen, was het opletten om geconcentreerd te blijven en niet teveel naar de
berg te zitten gapen. Op de noordflank merkte ik trouwens enkele vage ijsplekken op die vanonder het puin te
voorschijn kwamen; blijkbaar is hier een (zeldzame) steengletsjer aanwezig. Na anderhalf uur stappen, gapen en
pauzeren lag Kyrkja dan min of meer achter ons en doken we het het brede en verlaten Visdalen in.

De rest van de namiddag slenterden we over een breed en erg stenig pad het mooie dal door, terwijl nu en dan een zeldzame bui overtrok. In
het Visdalen merkten we ook onze eerste rendieren op, eerst een drietal volwassen dieren wat hoger op de zuidhelling van het dal, daarna
een grote kudde dicht langs de rivier. De tijd verloor stilaan elke betekenis toen we de kilometers aaneen regen in het eindeloze dal. Achter
ons rezen Kyrkja (2032m) en Tverbytthornet (2102m) als echte kathedralen boven de valleibodem uit. Uiteindelijk nabij een klein meertje
iets voor de afslag van het pad doorheen het Urdadalen gaven we er de brui aan voor vandaag, het was intussen al 17u30 geworden. Op een
ruggetje vlakbij de rivier zetten we de tent recht en genoten daarna nog wat van het uitzicht, terwijl tweemaal een grote kudde rendieren
op bezoek kwam.

Vrijdag 29/08/2008: Dag 6: Visdalen (1265m) – Storadalen (1030m)

Vertrek: 8u10
Aankomst: 16u55
Wandeltijd: 5u35
Afstand: 18km
Klimmen: 460m
Dalen: 490m
Extra bergtoppen: Sore Urdadalstind – 2018m (1u20 H/T, +400m klimmen/dalen)
Mensen: 5

Het was een prachtige, kraakheldere vriesochtend in het Visdalen. Slechts enkele wolkensluiers omhulden de toppen
aan het einde van de vallei. Het zou de mooiste dag van de hele tocht gaan worden. Na een rustig ontbijt pakten
we snel onze spullen bijeen en vertrokken rond 8u10 voor een etappe dwars door het ruige hart van Jotunheimen.

We begonnen met een stukje cross-country lopen om zo snel de route doorheen het Urdadalen op te pikken. Dat
bespaarde ons een weinig zinvolle lus van 2km over de DNT-paden. Het was serieus koud in de schaduw van de
Hellstuguhoe, de bergtoppen die hoog oprezen aan de noordoostzijde van het Urdadalen. De sneeuw van
gisterochtend blonk als een laagje glazuur in het eerste zonlicht op de toppen. Ter hoogte van een waterval staken
we met enige moeite de kolkende beek over die vanuit het dal naar beneden kwam gestroomd, om daarna al snel de
DNT-route op de pikken die in zuidelijke richting omhoog klom.

Langzaam klommen we over een erg stenig pad met al gauw de eerste blokkenvelden omhoog tot we uiteindelijk de
Urdadalstjonne bereikten, twee meren die ten noorden van Urdadalsbandet in de smalle vallei liggen ingebed. Dit
dal had een volledig ander karakter dan diegene die we de laatste dagen waren doorgetrokken. Groen ontbrak
volledig, het was een levensloze woesternij van blokkenvelden met aan beide zijden hoog oprijzende, dreigende
bergtoppen. De machtige pyramidale Semeltind hield in de verte de wacht. Deze berg was in mijn planning
opgenomen, maar de aanblik alleen al deed mij de moed in de schoenen zinken. De laatste honderden klimmeters
zagen er bijzonder steil uit over losse blokkenvelden afgewisseld met sneeuwveldrestanten. Boven lag ook nog wat –
allicht aangevroren – verse sneeuw.

Nog steeds voor het overgrote deel over rotsen en blokkenvelden werkten we ons voorbij de meertjes en klommen
door naar Urdadalsbandet (1663m), de toegangspoort naar het Storadalen, waarlangs we tot het Gjende meer wilden
doorsteken. Het was zowat 10u30 toen we de col bereikten. We daalden nog eventjes af naar het meer net ten
zuiden van de col en besloten daar een langere pauze te nemen. Intussen was de zon volop aan het schijnen in het
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dal en liepen we al in t-shirt rond. Toen we daar zo zaten kon ik me weer niet bedwingen. De Sore Urdadalstind
(2018m) ten westen van de col zag er relatief makkelijk te beklimmen uit. Ik propte wat eten en drinken in m’n
kleine rugzakje en vertrok naar boven, terwijl Joris in de zon verderlas in het boek.

De 400 klimmeters naar de top van de berg verliepen relatief eenvoudig. Ik volgde de zuidoostgraat tot op een
hoogte van zowat 1850m, traverseerde dan een stuk naar het westen over meestal vrij stabiele witte rotsblokken, en
klom vervolgens eenvoudig over de scherpere zuidgraat verder naar de top. Het laatste stukje was het opletten voor
nog wat aangevroren sneeuwrestanten, maar na minder de drie kwartier bereikte ik vlot de top. Naar het noorden
liep de kam verder naar de hogere Midtre en Store Urdadalstind, maar dat zag er allemaal een heel stuk moeilijker
uit dus hield ik het hier voor bekeken.

Het uitzicht mocht er zeker zijn. Natuurlijk evenaarde het niet wat ik had gezien vanop Mjolkedalspiggan, maar het
overzicht over het Urdadalen, dat zich naar het noorden bij het Visdalen voegde, was immens. Diep in het Visdalen,
nabij de boomgrens, meende ik de hut van Spiterstulen te ontwaren. Daar zou ik meer dan een week later mijn
beklimming van Galdhoppigen aanvatten. In het oosten keek ik aan tegen de robuuste bergmuur aan de oostzijde
van het Urdadalen, met de Heillstugtindane, waarvan er sommige de 2300m overschrijden. Achter de Semeltind
prijkten in de verte in het zuiden de Gjende Alpen, met heel prominent natuurlijk de Knutsholstind (2341m). In het
westen was er dan nog de plombe oostzijde van het Visbretind-massief met tal van gletsjers die in de ruige nis van
Semelholet uitstroomden. Scandinaviës hoogte toppen hielden zich verborgen: Galdhoppigen (2469m) stak in de
sluierbewolking en Glittertind (2465m) zat verstopt achter de Heillstugtindane.

Na een kwartiertje op de top daalde ik langs dezelfde weg vlot weer af en begonnen we rond 12u15 aan de afdaling
aan de andere kant van de col. Die verliep opnieuw voor het overgrote deel over blokkenvelden langsheen de
Urdadalstjonnen (de meertjes hebben blijkbaar dezelfde naam als die aan de noordkant van de col). Dit dal was
veruit het ruigste van de hele tocht. Toen we bijna een uur later de zuidpunt van het laatste meer zowat bereikt
hadden, merkten we plots een grote kudde rendieren op die op een sneeuwveld verkoeling zochten voor de
uitbundig schijnende zon. Snel vluchtten ze weg toen we in de buurt kwamen. Tegelijk kwamen uit de andere
richting twee Noren aangelopen, met wie we een kort praatje maakten. Ze vertelden ons dat Urdadalen zoveel
betekent als “stenig dal”. Indeed. Deze heren hadden er ook al enkele stevige dagen opzitten. Drie dagen terug
waren ze in het holst van de nacht met de trein in Otta aangekomen. Om 2u ’s nachts reden ze nog met de fiets de
50km tot Glitterheim af, waarvan de tweede helft op een ambetant klimmende grindweg. Om 5u ’s nachts kwamen
ze er aan. Na twee uur nachtrust liepen ze de dag erna de lange etappe tot Memurubu aan het Gjende-meer (7
uur). Via Gjendebu gisteren (5 uur) gingen ze nu tot Spiterstulen (8 uur), om daarna over de Glittertind terug tot
Glitterheim te lopen (7 uur) en nog dezelfde dag met de fiets terug naar Otta te rijden om de trein te halen.
Straffe gasten.

De rest van de namiddag was één van de hoogtepunten van de tocht. Over uitstekende zandige paden liepen we het
prachtige groene Storadalen nog bijna helemaal door, steeds met prachtige uitzichten op de Gjende Alpen. Het weer
was heerlijk. Het was zo’n dag die gerust 48u had mogen duren. Langs het mooie Hellertjonne, de krachtige
waterval Hellerfoss en vervolgens onder de boomgrens dalend voorbij de noodhut Storadalsbue liepen we nog bijna
tot de westpunt van het Gjende meer. Op een klein vlak stukje gras vlak langs het water, op allicht zo’n kwartier
stappen voor de hut, hielden we het zo rond 17u voor bekeken na een prachtige wandeldag. Het begon stilaan te
betrekken. En die avond zaten we opnieuw laag genoeg voor onze portie fruit: bosbessen.

Zaterdag 30/08/2008: Dag 7: Storadalen (1030m) – Svartdalsbandet (1690m)

Vertrek: 8u20
Aankomst: 15u15
Wandeltijd: 4u45
Afstand: 13km
Klimmen: 720m
Dalen: 100m
Mensen: 27

In de loop van de nacht tikte nu en dan wat lichte regen op het tentzeil. Intussen was de tweede episode van mijn
slaapmat-kroniek begonnen: het ding was nu helemaal opengescheurd en leek opgeblazen meer op een oranje
braadworst van 50cm doorsnede. Het was de daarop volgende nachten steeds een moeilijke evenwichtsoefening. Als
het ding te hard was opgeblazen rolde ik er genadeloos van, als er te weinig lucht inzat lag ik met mijn kont en
schouders gegarandeerd op de grond. Bij iets daar tussen in kon ik min of meer blijven liggen, tenminste als de
rugzakken aan beide kanten van mijn lichaam waren gestapeld om rollen te voorkomen. Het kostte me telkens bijna
een kwartier om eindelijk een redelijk comfortabele positie te vinden. Enfin, ideaal was mijn nachtrust de laatste
dagen van augustus allerminst te noemen!

Toen we opstonden iets na 7u was het nog steeds betrokken en viel wat fijne motregen uit de lucht. Het zicht was
zeer slecht met een wolkenbasis die rond de 2000m lag. Daaronder dreven wat vegen mist door de dalen. Veel zou
het weerbeeld in de loop van de dag niet wijzigen en dus werden de mogelijke 2000-ers voor vandaag, Nordre
Svartdalspiggan (2137m) en Knutsholstinden (2341m), al snel geschrapt. In dit grijze kader wandelden we naar

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/g1tXSs2TkFbC7TiCJS2q-A


bemande DNT-hut Gjendebu aan de westpunt van het Gjende Meer. Na een kwartiertje bereikten we de hut, waar
heel wat volk zich stilaan vertrekkensklaar aan het maken was. Het was zaterdag en het beloofde een drukke boel te
worden op de route naar Torfinnsbu aan dat andere grote meer in zuidoost-Jotunheimen, Bygdin. Ook wij zouden die
route nu gaan nemen, maar in plaats van door te steken tot aan het Bygdin-meer zouden we halfweg het Svartdalen
een oostelijke afslag nemen om over de oude, verlaten DNT-route doorheen het Leirungsdalen af te dalen naar
Gjendesheim, aan de oostpunt van het Gjende Meer. Met eventueel nog de Knutsoe-graat erbij zouden we daar wel
minstens twee dagen zoet mee zijn.

Joris kocht wat koekjes in de hut waarna we zo rond 9u10 het pad oppikten dat voornamelijk door het berkenbos de
fluviatiele delta aan de westpunt van het meer doorkruiste. Aan de zomerbrug bij de splitsing van de paden naar
Fondsbu en Torfinnsbu pauzeerden we even want ik moest dringend een grote boodschap doen. Ik liep zo’n 30m van
het pad weg de bosjes in en installeerde me rustig. Terwijl ik daar in m’n bloot gat zat kwamen na enkele minuten
plots enkele Noren aangewandeld. Ze hadden blijkbaar de (zeer duidelijk aangegeven) afslag gemist en moesten nu
per se net langs mijn plekje passeren op zoek naar de juiste route. Ik vertelde ze waar ze fout waren gelopen en na
zich lachend te hebben geëxcuseerd gingen ze weer op zoek naar het pad.

Na nog een lastige, drassige en golvende doorsteek door het bos klommen we uiteindelijk boven de boomgrens uit
net het voor pad steil rechtsop draaide naar het hangende dal Svartdalen. De klim zag er straffe kost uit. Door de
motregen hielden we onze jas maar aan, waardoor we al snel druipend van het zweet even moesten pauzeren. Het
was gezien het sombere weer een warme dag, Joris liep zelfs in korte broek rond. Zelfs de Noren vonden dat
blijkbaar een prestatie want ze maakten er regelmatig een opmerking over. Wat hogerop tussen de 1200m en de
1350m werd de beklimming zeer steil en kwam er op de glibberige rotsen af en toe wat handen- en voetenwerk bij
kijken. Het was ook oppassen voor steenslag, eenmaal werkten we wat keien los die gelukkig geen schade
aanrichtten. Er was heel wat volk aan het klimmen op de berg wat eigelijk wel voor vrij gevaarlijke situaties zorgde.

Eenmaal boven namen we een langere pauze met een bijzonder uitzicht op een misttapijt dat zich in de valleien
had gelegd. Daarboven waren enkele grauwe bergflanken zichtbaar, de toppen zelf zaten ook in de wolken.
Vervolgens betraden we het Svartdalen, een redelijk desolate vallei dwars door het hart van de Gjende Alpen. De
top van de Knutsholstind, misschien wel de machtigste berg van heel Jotunheimen, kregen we helaas niet te zien.
Wel waren er de vele meren, sommigen met een mooi ontwikkeld veelkleurig deltasysteem aan de monding van de
rivieren, met daarboven op de westflank van het dal enkele grote gletsjers die vantussen de Svartdalstinden,
Mesmogtinden en Kvitskardtinden naar beneden kwamen gestroomd. Rond 14u15 bereikten we dan de splitsing met
het pad over Svartdalsbandet richting het Leirungsdalen.

We namen een korte pauze en begonnen daarna aan de steile klim van 200m naar de bergpas, ingebed tussen Vestre
Leirungstinden (2260m) en Leirungskampen (2079m). Tijdens de klim openden zich al snel fantastische terugblikken
doorheen het Svartdalen, waarbij vooral de verticale flanken van de Torfinnstinden met hun Yosemite-allures indruk
maakten aan de zuidzijde van het dal. Wat een bergen! Terwijl de toppen in de rest van Jotunheimen overal min of
meer hetzelfde karakter hebben, vind ik dat de Gjende Alpen zich op een of andere manier onderscheiden van de
rest. Alles leek er nog ruwer, nog ruiger, nog hoger. De realtief weinig bezochte Gjende Alpen zijn misschien wel
het mooiste gebied van Jotunheimen. En dan hadden we het Leirungsdalen nog niet gezien!

Al snel bereikten we na een zeer steile maar relatief simpele klim Svartdalsbandet. Over enkele blokkenvelden
trokken we nog langs het meer op de col om vervolgens aan de oostpunt ervan ons hoogste bivak van de hele tocht
op te zetten, op 1690m. We stonden er werkelijk tussen en zelfs boven de gletsjers die vanuit de nissen aan de
noordkant van de impressionante verticale wanden van de Kalvehogde tot bijna in het honderden meters lager
geleden Leirungstjonnin stroomden. Een kampplaats om in te kaderen.

Zondag 31/08/2008: Dag 8: Svartdalsbandet (1690m) – Leirungsdalen (1000m)

Vertrek: 10u45
Aankomst: 16u45
Wandeltijd: 4u20
Afstand: 17km
Klimmen: 60m
Dalen: 750m
Mensen: 2

Die ochtend regende het gestadig en dus bleven we maar rustig liggen in de tent. Zo werd meteen ook de Austre
Leirungstind (2288m), de derde 2000-er in de Gjende Alpen die ik had aangevinkt, geschrapt. Zo rond een uur of
tien hield de regen het dan voor bekeken en begonnen we in te pakken. Dat konden we doen in droge
omstandigheden, maar net toen we om 10u45 begonnen wandelen, gingen de hemelsluizen opnieuw open staan.
Aangezien het niet veel zin had te jammeren begonnen we maar meteen stevig door te stappen langsheen de oevers
van het azuurblauwe Leirungstjonnin, een echt gletsjermeer aan de voet van de Kalvehogde en hun ijstongen.
Eenmaal de oostpunt van het meer bereikt hield de regen stilaan op en keken we recht doorheen het mooie en
verlaten Leirungsdalen, waar de Leirungsae zich op onnavolgbare wijze doorheen de vlakke valleibodem vlechtte.

Terwijl we verder het dal indaalden werden we plots opgeschrikt door een helikopter die vanuit het oosten door het
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dal omhoog kwam gevlogen. Hij kwam tot vlakbij ons, maakte op lage hoogte een kort rondje en vloog daarna tegen
razende vaart terug weg in dezelfde richting als waarvan hij gekomen was. Net alsof hij ons zocht en nu voldaan
terug naar hun kon. Enfin, al snel verdween de heli uit het zicht en keerde de rust weer in het eenzame
Leirungsdalen. De rest van de dag kwamen we enkel nog 2 Denen tegen die Tjonnholstinden op wilden en daarnaast
ook nog enkele rendieren.

De oude DNT-route doorheen het dal was trouwens nog erg makkelijk te vinden en her en der was nog wat
markering overeind gebleven. We schoten vrij goed op, terwijl de terugblikken op het zich stroomopwaarts
trechtervormig sluitende dal met tal van gletsjers werkelijk om van te kwijlen waren. Bovendien was het weer
stilaan aan het verbeteren, nu en dan viel een gat in het wolkendek en de temperaturen werden ronduit
aangenaam, vanaf de middag liepen we terug in t-shirt. Zo rond 14u30 in de namiddag bereikten we de herdershut
van Svarthamarbue, ongeveer het punt waar het Leirungsdalen plots helemaal openging en de rivier de grote
moerasvlakte Leirungsmyrin instroomde. We zagen van hier ook plots weg nr. 51 liggen, die langsheen de oostrand
van Jotunheimen loopt. Het motorgeronk van grote vrachtwagens schreeuwde met de stilte van de voorbije dagen.
Nu goed, we hadden nog wel een tijdje in de bergen tegoed.

In plaats van af te dalen naar de zompige moerassen voerde de route ons nu nog een hele tijd langs van
Steinflyhakkan en Semelhoe om uiteindelijk terug af te dalen naar de Leirungsae op het punt waar deze zich ten
zuiden van de scherpe Knutshoe-graat doorheen een breed vlakbodemdal naar het Ovre Leirungen vlechtte. Enige
modderig veenstroken moesten worden overgestoken om de zomerbrug over de brede, ondoorwaadbare rivier te
bereiken. Na nog een kort stukje bereikten we de kleine meertjes net aan de zuidoostpunt van de Knutshoegraat,
die we morgenvroeg wouden overtrekken om vervolgens langs het Gjendemeer Gjendesheim te bereiken. We
bereikten onze aankomstplaats rond 16u45 na een relatief korte overgangsetappe. Tevreden konden we ook
vaststellen dat onze gemiddelde wandelsnelheid nu zienderogen omhoog ging naarmate de voedselvoorraad in onze
rugzakken slonk. Intussen zeulden we nog maar een 22-tal kilos mee.

Maandag 01/09/2008: Dag 9: Leirungsdalen (1000m) – Maurvangen (970m)

Vertrek: 9u20
Aankomst: 16u
Wandeltijd: 4u15
Afstand: 15km
Klimmen: 80m
Dalen: 110m
Extra bergtoppen: Knutsoe – gestaakt op 1350m (1u15 H/T, 330m klimmen/dalen)
Mensen: 4

Na 9 dagen stilte konden we aan de voet van de Knutshoegraat terug contact leggen met het thuisfront. Natuurlijk
hoorde daar ook een felbegeerd weerbericht bij. Bleek dat vandaag de laatste droge dag zou worden en dat vanaf
morgenmiddag depressies en langdurige neerslagperiodes voor enkele dagen het weerbeeld zouden gaan bepalen,
wat beklimmingen van Glittertind en Galhoppigen over enkele dagen meteen een stuk onwaarschijnlijker maakte. Die
weerberichten zorgden daarom ook voor een serieuse shift in onze plannen: in plaats van de laatste dagen
Jotunheimen nog mee te pikken, zou Joris enkele dagen vroeger dan gepland al doorreizen naar Zweden, waar
Goedele aan de universiteit van Uppsala aan de slag was. Flexibele planning noemen ze zoiets. Joris zou er enkele
potentiël uitgeregende dagen mee uitsparen. Zelf had ik er ook geen enkel probleem mee om die dagen solo te
doorworstelen.

Intussen zat de Knutshoegraat, waar ik zo graag overeen wilde voor de uitzichten over Gjende en het Ovre
Leirungen, vastbesloten in een bewegingsloos grijs wolkendek verscholen. Wachten had niet veel zin en rond 9u20
begonnen we dan maar langs de lage route aan de zuidwestzijde van de graat te lopen. Het was een duidelijke en
eenvoudige route maar wanneer we ons nu en dan door wat struikgewas moesten worstelen werden we wel steevast
getrakteerd op een druppeltjesregen. De Leirungsae is nabij het Ovre Leirungen uitgegroeid tot een grote
gletsjerrivier en slingert zich hier doorheen meerdere toevoerkanalen, dikwijls met zandstrandjes, via een
spectaculair deltasysteem van zowat een kilometer breed naar het meer. Aan de noordzijde ervan perst ze zich
vervolgens door een nauwe opening om zo via een prachtige waterval in het Gjendemeer te storten.

We liepen in een ruk door tot aan deze waterval, waar we een pauze namen om te eten en drinken. De wolkenbasis
hing nog steeds op zowat 1300m. We besloten om van hieruit zonder rugzak toch even de Knutshoegraat op te lopen
tot nabij de wolkenbasis. Na een zeer steil beginstukje door het bos werd de klim zeer makkelijk. De uitzichten over
het Ovre Leirungen en het deltasysteem van de Leirungsae behoren ongetwijfeld tot het mooiste wat ik ooit heb
mogen aanschouwen. De kleurschakeringen in het opaalblauwe meer waren nabij de monding van de rivier van
buitengewone schoonheid. Naar het noorden werd een deel van het Gjendemeer zichbaar met daarachter zelfs het
onderste gedeelte van de Besseggengraat, waarop wandelaars te onderscheiden waren. Hogerop zat alles in de
wolken. Toch tevreden daalden we na een halfuurtje weer af.
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De rest van de namiddag wandelden we langs de drassige oevers van het mooie Gjendemeer in de richting van
Gjendesheim, waar de bus naar Oslo vertrok. Voor Joris waren het dus de laatste kilometers van de tocht.
Uiteindelijk bereikten we de hut, maar die lag natuurlijk nog aan de andere zijde van de brede Sjoa-rivier die hier
uit het meer vloeide. Ik had gehoopt dat iemand met een bootje aan de overkant ons wel zou kunnen komen
oppikken, maar ondanks het feit dat we duidelijk zichtbaar op een aanlegstijgertje stonden te zwaaien naar de
motorbootjes die daar 50m verder aan de overkant regelmatig aan en af vaarden werden we vakkundig genegeerd.
Geen lift dan maar en te voet rond. We volgden nu eventjes de DNT-route die in zuidelijke richting langs enkele
mooie meertjes met een reeds verdorrende rietkrans naar de oostpunt van het Nedre Leirungen liep. Vandaar liepen
we naar de grote weg toe, die we nog twintig minuten volgden om zo aan de camping van Maurvangen aan te komen
rond de klok van vieren.

We verpoosden samen nog even, ik kreeg van Joris ook z’n slaapmatje in bruikleen zodat ik zelf geen nieuw matje
moest gaan kopen in Lom (nog vijf dagen op mijn zepellin-luchtmatras zag ik niet zitten). Om 17u kwam de bus er
dan reeds aan en plots was ik alleen. Ik bracht mijn materiaal nog wat in orde en ging daarna zeer vroeg slapen.
Morgen stond al meteen de mooie maar lastige Besseggengraat op het menu, en de eerste zondvloed zou in de loop
van de dag Jotunheimen binnenstromen. Vroeg vertrekken was de boodschap.

Dinsdag 02/09/2008: Dag 10: Maurvangen (970m) – Hestjonne (1475m)

Vertrek: 7u20
Aankomst: 14u45
Wandeltijd: 5u35
Afstand: 17km
Klimmen: 1250m
Dalen: 750m
Mensen: 170 ofzo

Reeds om 6u15 stond ik op in Maurvangen. Tot mijn verbazing was ik niet de enige: een groep van minstens 100
schoolkinderen had reeds de sanitaire blok ingepalmd en vertrok ongeveer gelijktijdig met mij, zo rond 7u20. Er viel
net een lichte regenbui, maar al snel kwam de zon erdoor. Het zou nog een mooie ochtend gaan worden.

Samen met de horde schoolkinderen, die ik zo tussen de 15 en 17 jaar schatte, liep ik over het asfalt de eerste 2km
tot de hut van Gjendesheim. Daar stapten ze allemaal op de boot die om 8u afvaarde naar Memerebu. Ik begon het
al door te hebben. Die hele horde zou straks ongeveer dezelfde etappe lopen als ik, maar dan in tegengestelde
richting. Als ik maar vóór hen de Besseggengraat kon doen… Ik rekende het snel uit en aangezien zij pas rond 8u30
aan hun etappe zouden kunnen beginnen zouden ze er al stevig de vaart moeten inzetten om voor mij op die lange
klauterpassage te geraken, die ongeveer halfweg de etappe lag.

Ik was de eerste om te vertrekken aan Gjendesheim richting Besseggen. De huttengangers strompelden ofwel naar
de boot, ofwel net uit hun bed. Tijdens het eerste deel van de 800m klimmeters naar het Veslfjellet openden zich al
snel prachtige uitzichten op het Gjende meer. De laagstaande zon maakte er een geweldig schouwspel van. In de
verte waren hier en daar de contouren zichtbaar van de 2000-ers van Centraal-Jotunheimen. Op zowat 1200m, net
aan de splitsing van de paden naar Glitterheim en Memerebu, is er een geweldig bivakplekje op een klein vlak
stukje grond met stromend water (dat vanaf 1400m tot aan het Bessvatnet nergens meer kan worden aangetroffen).
Er stond een Hilleberg Nammatsj opgesteld, maar de eigenaars lagen nog te slapen.

Ik nam tijdens de klim één pauze van een kwartiertje, maar klom voor de rest redelijk fors door om het volk voor te
blijven. Rond 9u45 bereikte ik zo uiteindelijk het uitgestrekte, stenige topplateau van het Veslfjellet, waarop het
pad makkelijk vervolgd kon worden door enorme steenmannen die op regelmatige afstand van elkaar gesplaatst
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waren. Sommige waren wel 3m hoog. Af en toe verliet ik het pad even naar het zuiden om aan de rand van het
diepe ravijn te genieten van de overweldigende uitzichten op Gjende, de Knutsoegraat, Nedre Leirungen en de
Gjende Alpen, met de machtige, plombe Tjonnholstind die alles domineerde. De wolken boven Centraal-Jotunheimen
werden ook dunner en onder meer de Skarddalstind (2100m) werd zichtbaar.

Ik doorkruiste het topplateau tot rond 10u20 dan uiteindelijk het meest gefotografeerde uitzicht van Noorwegen in
beeld kwam wanneer ik het begin van de afdaling over de Besseggengraat bereikte. Rechts lag het donkere
Bessvatnet, links, nauwelijks 300m horizontale meters van de zuidpunt van dit meer verwijderd maar wel bijna 400
hoogtemeters dieper, het langwerpige, bleekblauwe Gjendemeer. Op de achtergrond prijkten de besneeuwde toppen
van Centraal-Jotunheimen. Het was inderdaad een geweldig zicht, mooier nog dan ik me had kunnen inbeelden. En
in tegenstelling tot de meeste mensen die deze plek bezoeken kon ik zonder het kabaal van honderden
dagjesmensen van dit spektakel genieten. Ik was helemaal alleen. Het was bijna windstil. De stilte compleet.

Terwijl ik daar genietend van het uitzicht een langere pauze nam, kwamen eveneens vanaf Gjendesheim twee
Duitsers gepasseerd. En dan plots zag ik enkele mensen omhoogklimmen over de Besseggengraat. Nee, niet gewoon
klimmen, bijna in sprinttempo kwamen ze naar me toe en na nauwelijks enkele minuten kwamen de eerste
schoolkinderen zwaar hijgend voorbijgelopen. Jezus, als die al sinds Memerebu zo aan het doorperen waren! De
vijfde die voorbijkwam was een zo’n typische blonde Noorse meid vol sproeten. Ik vroeg haar wat er in ’s
hemelsnaam aan de gang was, maar veel meer dat wat gehijg kwam er niet uit en na een slok water te hebben
gedronken zette ze in looppas haar weg verder naar het stenige Veslfjellet.

Ik besloot om te beginnen afdalen over de Besseggengraat. 50000 mensen per jaren nemen deze klauterpassage, de
meesten al klimmend vanaf Memerebu. En jaarlijks vallen er gewonden en doden. Na de passage te hebben
genomen, kan ik niet anders dan besluiten dat dit uitsluitend mensen moeten zijn die geen of weinig ervaring
hebben met bergwandelen en er ook niet voor gemaakt zijn, want zelfs bergaf stelde de hele Besseggengraat geen
enkel probleem. Het gesteente is vast en de weinige klauterpassages zijn overvloedig voorzien van goeie en grote
steunpunten. Zelfs in de regen zou deze passage voor de meeste mensen zonder hoogtevrees eigelijk weinig
problemen mogen opleveren. Voor mensen mét hoogtevrees daarentegen kan ik me inbeelden dat deze passage
problemen kan opleveren vanwege het de steilte en het spectaculaire karakter.

Tijdens mijn afdaling over de graat, met steeds die geweldige uitzichten op de twee meren onder mij, bleef ik met
de regelmaat van de klok jongelingen kruisen die zo snel mogelijk naar boven liepen. Het succes waarmee ze dat
deden nam logischerwijs steeds verder af naarmate de tijd verstreek sinds de kopgroep was gepasseerd. Uiteindelijk
kwam ik een begeleidster tegen. Blijkbaar was het een school-traditie om met het vijfde middelbaar tijdens de
eerste schoolweek (het was inmiddels september) deze wandeling te komen doen en jaarlijks werd dat een
wedstrijdje spierballen rollen tussen de kersverse klasgenoten. Op 100 scholieren waren er welgeteld drie
begeleiders. Drie! Je zou zoiets eens moeten proberen verkopen in België. De berg-cultuur zit er bij hier in
Noorwegen gelukkig al van jongs af aan ingebakken.

Eenmaal de afdaling erop zat en ik Besseggenbandet bereikte, kwam ik stilaan tussen de weinig gemotiveerde
jongeren terecht die zich met luide radiospelers en stenen rondtrappend voortbewogen in een lange kolonne. Ik ging
even van het pad af om wat rustiger te pauzeren aan de boorden van het Bessvatnet. Het was nog steeds vrij mooi
weer en zelfs warm genoeg om in shirt te lopen, maar aan de lucht kon ik zien dat een frontaal systeem inderdaad
op het punt stond om Jotunheimen te veroveren. Daarna volgde opnieuw een klimmetje tot op zowat 1600m, om
vervolgens over een stenig pad naar het Bjornboltjonne af te dalen, een kleiner meer dat eveneens hoog boven
Gjende lag ingebed. Terwijl ik redelijk snel deze afdaling nam, schoof het grind onder mijn voeten plots weg en viel
ik hard en languit tegen de grond. Een bloedende schaafwonde op mijn elleboog was het resultaat, maar het had
geen zin om hier te zitten janken. Ik daalde verder af tot het meer om de wonde uit te spoelen en te ontsmetten.
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In feite was ik zelfs blij dat ik in shirt liep en niet in mijn nieuwe jas, die ik niet alleen uit esthetische motieven in
het blauw had gekocht, maar omdat ik er me naar mijn mening al even blauw aan had betaald. Geen gat in de jas,
en een elleboog geneest tenminste gratis.

Het was inmiddels 12u voorbij. Ik nam nog een eetpauze en liep over golvend terrein verder tot de splising van de
paden naar Memerebu en Glitterheim. Maar ik nam geen van beide paden. Ik wilde vandaag het Hestjonne bereiken
om morgen een toppoging te ondernemen op Surtningssue (2368m), de 7e top van Scandinavië. Maar om dat meer
via DNT-routes te bereiken moest ik eerst nog bijna 300m dalen richting Memerebu, om daarna terug 400m te
klimmen. Dan verkoos is een stukje cross-country, leerrijk overigens met oog op toekomstige expedities in
Scandinavië. Ik volgde zowat de 1450m-hoogtelijn over afwisseld toendra en kleine puinhellingen.

Eenmaal ik in de buurt kwam van het Hestjonne, waarvan de uitvloei zich, af te leiden uit de kaart, doorheen een
niet over te steken, nauwe canyon wringt, besloot ik te klimmen naar punt 1532m, net ten oosten van de zuidpunt
van het meer. De klim verliep over vervelend, stenig terrein. Eenmaal boven overschouwde ik het grootste deel van
het meer (1473m) en had ik de makkelijkste daalroute naar de de uitvloei ervan maar uit te kiezen. Die stak ik over,
waarna ik toch nog een tijdje op zoek was naar een geschikt bivakplekje langs de ruige oevers. Die vond ik
uiteindelijk op een relatief drassig stukje toendra nabij de westpunt van het meer (14u45). Zo stond ik ook optimaal
om morgen snel aan de beklimming te beginnen. De hemel was intussen helemaal dichtgeslibd en een uurtje nadat
ik was aangekomen begon het zachtjesaan te regenen, een regen die geleidelijk intenser werd in de loop van de
avond.

Woendag 03/09/2008: Dag 11: Hestjonne (1475m) – Boven Russvatnet (1320m)

Vertrek: 12u45
Aankomst: 16u00
Wandeltijd: 2u50
Afstand: 9km
Klimmen: 220m
Dalen: 370m
Extra bergtoppen: Surtningssue – gestaakt op 1900m (2u H/T, 400m klimmen/dalen)
Mensen: 2

Het goot de hele nacht water aan het Hestjonne en naar de ochtend toe kon ik aan het geluid dat de neerslag
maakte op het tentzeil afleiden dat die regen stilaan gemengd raakte met natte sneeuw. Toen het licht werd bleef
het nog steeds matig doorregenen en –sneeuwen. Ik bleef maar lekker liggen in mijn slaapzak. Tot mijn
tevredenheid had het grondzeil van de Akto geen druppel water doorgelaten, ook al stond ik intussen ongeveer in
een regelrecht moeras. Uit mijn tasje tapte ik die ochtend zowat 25mm hemelwater af.

Zo rond 9u30 werd het dan uiteindelijk droog en trokken de wolken op, met een wolkenbasis die nu rond 1900m lag.
Tevens was de wind gedraaid naar het noordwesten. De weerberichten gisteren op de camping spraken van een
opklaringsgebied meteen na de koufrontpassage, dus pakte ik meteen mijn kleine rugzakje om aan de beklimming
van Surtningssue te beginnen. Van deze berg, de 7e hoogste van Scandinavië, wordt soms gezegd dat het de mooiste
uitzichtsberg van heel Jotunheimen is. Nog geen tien minuten later was ik op pad. Kleine gaatjes verschenen
intussen in het wolkendek.

Het was erg koud en winderig op de hoogste van de twee gemarkeerde routes naar Surtningssue. Ik stapte goed door
om het warm te krijgen. De uitzichten op het brede Memerudalen waren wel geweldig. Op de steile flanken van de
Raudhamran kwam er hier en daar wat eenvoudig klauterwerk kijken, waar ik gezien de natte en gladde ondergrond
en mijn nog wat stramme gang door de kou rustig mijn tijd voor nam. Uiteindelijk zat het moeilijke stukje erop en
kon ik over puin- en blokkenvelden links onder deze vooruitgeschoven top (1893m) traverseren. Maar intussen moest
ik de harde realiteit onder ogen zien: de weersverbetering zette zich allerminst door. Integendeel kwam ik terug in
de mist terecht en begon het te sneeuwen, sneeuw die op deze hoogte gewoon bleef liggen. Nog even stapte ik
tegen beter weten in door, maar toen ik stilaan de voet naderde van de steile knik om op het topplateau van de
berg terecht te komen, zag ik het hopeloze van de situatie in en begon maakte rechtsomkeer. De flanken van de
berg verdwenen helemaal achter een gordijn van dwarrelende sneeuwvlokken. En zeker met die lastige passage van
daarnet in het achterhoofd wou ik toch liever beneden zijn voor het echt glad begon te worden.

En dus sukkelde ik over de blokkenvelden terug, daalde zeer voorzichtig de korte technischere passage af en dook
vervolgens snel terug naar het Hestjonne, waar ik iets na twaalf uur aankwam. Hier was de neerslag weer een
mengeling van regen en sneeuw. Ik at nog snel iets in de tent en besloot dan om maar gewoon verder in te pakken
en te vertrekken. Geen zin om hier nog een godganse dag te blijven zitten en nat was ik intussen toch. Rond 12u45
was ik vertrekkensklaar.

Het eerste deel van de etappe zou ik nog eventjes verder gaan met het cross-country lopen waaraan ik gisteren was
begonnen. Langs het verlaten Ovre Russglopet wilde ik de doorsteek maken naar het Russvatnet. Met al die neerslag
beloofde het nog een spannende doorsteek te worden gezien er enkele riviertjes moesten worden overgestoken die
vanaf de gletsjertongen van Surtningssue kwamen afgestroomd. Meestal over puinvelden omtrok ik eerst de
noordelijke oever van het Hestjonne, dat ik na 22 uur vaarwel zegde. Die 22u had het zowat onophoudelijk
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geregend. Daarna stak ik het colletje over aan de noordoostpunt van het meer om vervolgens meestal over puin en
blokken af te dalen tot in het brede dal van Ovre Russglopet. Hier was het comfortabeler lopen, meestal over
stenige toendra en onderin het dal over zompige mosvelden. Regen en sneeuw, gejaagd door een felle wind,
geselden mijn gezicht. De beken die vanaf de gletjser kwamen uitgestroomd woven zich uiteen bij het bereiken van
het dal zodat ik de verschillende stroompjes, met enige moeite weliswaar, met droge voeten kon oversteken. Dieper
in het dal kwamen al die stroompjes weer samen om een woest kolkende rivier te vormen die zich verderop omlaag
stortte naar het Russvatnet via een grote waterval. Die river doorwaden moet een hele onderneming zijn.

Zelf bleef ik aan de noordzijde van het dal lopen tot ik plots aan de rand stond van een erg steile afdaling en het
grote, banaanvormige Russvatnet in zicht kwam met daarachter de ronde top van Nautgardstind, waarvan de top
bepoederd was met een laag verse sneeuw. Het was een prachtig zicht. Maar eerst die afdaling, die zich toch als
redelijk stevig aankondigde. Door een opvallend systeem van heuvelruggetjes en geulen, telkens van een 2 à 3m
diep/hoog, kon ik door het struikgewas steil maar vrij eenvoudig afdalen, tot ik nabij de oevers van het meer de
DNT-route van Memerebu naar Glitterheim oppikte. Het hors sentier lopen zat erop en was een meevaller geweest.
Zonder veel problemen had ik een gemiddelde snelheid kunnen ontwikkelen die niet veel lager lag dan die op de
gemarkeerde routes.

Ik liep nog even door naar het herdershutje van Blackwellbue iets verderop, waar ik rond 14u30 aankwam. Ik zette
me even in de luwte van de hut om rustig iets te eten. En dan gebeurde het plots. Op enkele minuten tijd stopte de
regen, luwde de wind en scheurde het wolkendek plots helemaal open. Het grauwe Russvatnet kleurde plots magisch
groenblauw en sneeuw schitterende op de toppen van de bergen in de omgeving. Het was een wonder. Slechts in het
westen bleven wolken koppig de bergen omhullen, de noordoostelijke hemel was bijna volledig helder geworden. En
het noordoosten, daar ging ik naartoe deze middag!

Goedgeluimd trok ik verder langs de oevers van het prachtige meer. Nabij het schiereiland Sundodden werd ik eerst
opgeschrikt door de enige twee tegenliggers van de dag, daarna door een grote kudde rendieren die op een meter of
50 van het pad stonden te grazen. Ik besloot om wat te proberen naderen met de camera in de hand. Toen ik
dichter kwam, begon tot mijn grote verbazing ook de kudde naar mij toe te komen. Eenmaal tot een meter of 20
genaderd begon ik zelf bijna schrik te krijgen. Toen zag ik dat de beesten oormerken droegen en het blijkbaar
helemaal niet om wilde dieren ging, dit in tegenstelling tot de kuddes die we in het Visdalen en Urdadalen al waren
tegengekomen. De rendieren poseerden voorbeeldig, ik trok mijn foto’s en wandelde vervolgens verder.

Rond 15u30 draaide het pad dan naar het noorden weg van het meer en begon ik aan een beklimming. De
terugblikken op het meer werden al snel onbeschrijflijk. Het Russvatnet is van alle meren van Jotunheimen die ik
heb gezien met voorsprong het allermooiste. Als een 12km lange opaalblauwe boomerang ligt het helemaal rondom
de ontzag inboezemende, grauwe noordflank van het Besshoe-Kollhoin-massief gesnoerd. De Gloptinden (1676m)
staat als een trotse geïsoleerde wachttoren aan de zuidpunt van het meer, met daarachter in de verte de
besneeuwde toppen en gletsjers van de Gjende Alpen. Jongens! Ik moest er doodgewoon bij gaan zitten en besloot
meteen om hier ergens, 150m boven het meer, een bivakplek te zoeken. Als er geen water zou zijn liep ik er met
plezier eens voor heen en terug naar de oever. Maar ik vond een klein riviertje en na enig zoekwerk ook een min of
meer vlak stukje grond op de helling. Het was het mooiste bivak van de hele tocht. De rest van de middag was het
vooral genieten van het uitzicht, terwijl ik in het zonnetje een pakje gezouten pinda’s zat op te peuzelen. In het
westen, nauwelijks een paar kilometer verderop, zag ik regelmatig een bui voorbijtrekken. Maar ik zat nu in het
droge gedeelte van Jotunheimen en genoot ondanks een luchtdruk van nauwelijks 988hPa van één van de heerlijkste
namiddagen die ik op trekking al mocht beleven.

Donderdag 04/09/2008: Dag 12: Boven Russvatnet (1320m) – Glitterheim (1400m)

Vertrek: 7u35
Aankomst: 15u15
Wandeltijd: 4u15
Afstand: 15km
Klimmen: 520m
Dalen: 440m
Extra bergtoppen: Nautgardstind 2256m (2u30 H/T, 530m klimmen/dalen)
Mensen: 5 op afstand op Nautgardstind

Een heldere, goudkleurige lichtstraal doorbrak de duisternis in mijn geest. Jawel, ik werd wakker van de zon, die
doorheen het verluchtingsgaatje aan het voeteinde van de Akto recht in mijn ogen scheen. Het moge nu vreemd
klinken, maar de zon die doorheen de gele binnentent van de Akto een gouden lichtbundel in de tent wierp, het was
de mooiste kleur waarmee ik ooit ontwaakte. Tijdens de rest van mijn Noorwegen-reis (en sowiezo ook in de
toekomst) oriënteerde ik de tent wanneer ik bivakkeerde met open uitzicht naar het oosten steeds zodanig dat de
zon recht door het verluchtingsgaatje in mijn ogen zou schijnen wanneer ze opkwam.

Het was 6u40 en -4°C buiten, onder een volkomen heldere hemel. Ik deed de tentdeur helemaal open en bleef van
in mijn slaapzak nog even genieten van het uitzicht op het Russvatnet terwijl ik de chocotube weer min of meer
smeerbaar probeerde te maken tussen mijn benen. Na vijf minuutjes: toerbrood met choco, ontbijt op bed met het
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mooiste uitzicht van de hele wereld. Hoe schoon en eenvoudig kan het leven zijn op trekking. Ik word bijna
weemoedig als ik aan de eerste momenten van de dag aan het Russvatnet terugdenk.

Daarna pakte ik snel in en was iets na half acht op pad. Omdat het zo’n prachtig weer was had ik intussen mijn oog
laten vallen op een extraatje, dat niet in mijn oorspronkelijke planning was opgenomen: ik zou de Nautgardstind
(2256m) gaan beklimmen. Dat was nog een serieus stuk lopen vanaf hier. Al snel bereikte ik de zomerbrug over de
Blattjonae. Iets na de brug besloot ik dan weer even cross-country te gaan om snel door te steken naar de route die
nog even parallel liep met de noordoever van het Russvatnet, en die me uiteindelijk op de route Gjendesheim-
Glitterheim zou brengen, een route die kort ten westen van de Nautgardstind passeerde. Bij die doorsteek maakte ik
door te lui te zijn om de kaart nog eens boven te halen echter de fout om te traverseren op 1380m ipv de 1480m
die ik oorspronkelijk van plan was. Daardoor kwam ik pas na meer dan een halfuur eindelijk terug het pad tegen
(een halfuur waarin ik natuurlijk nog steeds te koppig bleef om eens op de kaart te kijken). Enfin ja. Eenmaal op
het pad stond ik ook al bijna meteen op de spliting met het pad naar Glitterheim.

Aan de wegwijzer van de splitsing nam ik een korte pauze om te eten en te drinken. Iets lager zag ik een Hilleberg
Nammatsj staan, net zoals eergisteren nabij Gjendesheim. Nu zijn er wel meer mensen die in Noorwegen met een
Nammatsj rondtrekken dus legde ik niet meteen een link. Na mijn pauze begon ik te klimmen in de richting van het
meer Tjonnholtjonne. Aanvankelijk links van de Tjonnholae, die zich hier erg diep had ingesneden. De Nautgardstind
kwam intussen langzaamaan dichterbij. Daarna bereikte ik ten zuiden van het meer een redelijk ruig gebied met veel
blokkenvelden, waarin ik maar traag vorderde. Nu en dan werd ik opgeschrikt door sneeuwhoenders die zich fazant-
gewijs maar lieten horen met een hysterisch gekrijs als je er al bijna op trapte. Die beesten vielen met hun grijze
vederkleed ook helemaal niet op tussen de rotsen.

Uiteindelijk bereikte ik rond 10u het meer (1603m). Ik had de hele ochtend plankgas gegeven en besloot hier eens
een langere pauze te nemen. Toen zag ik voor het eerst het cirrusscherm dat vanuit het westen kwam aanzetten.
Verder weg zag ik zelfs al de eerste altocumulus velden. Het kon niet blijven duren met die ellendig lage luchtdruk.
Een warmtefront was alweer op weg naar Jotunheimen. Hoewel ik er nogal gerust op was dat ik de top van
Nautgardstind in mooie omstandigheden zou gaan halen, kortte ik mijn pauze toch maar wat in. Als het eventjes kon
wou ik het nog tot Glitterheim droog houden. Rechts van een groot overblijvend sneeuwveld klom ik over stabiel
puin redelijk steil verder tot de col. Een pickel lijkt mij handig op deze col tot diep in de zomer want het
sneeuwveld zag er wel gevaarlijk steil uit. Op de col gooide ik m’n rugzak er dan af en pakte mijn zwemzakje.
Daarmee begon ik dan meteen aan de beklimming.

Het was echter nog een heel eind tot op de Nautgardstind, in totaal 500 klimmeters en 3,5km. Ondanks de
vriestemperaturen begon ik in t-shirt aan de klim. Hier en daar waren de stenen verijsd, van sneeuw die gisteren
was gesmolten en nu terug was aangevroren. Heel veel overzicht op het traject was er ook niet, enkel een eindeloze
hoop stenen. Na een klein halfuur bereikte ik dan het uitgestrekte, stenige topplateau van Nautgardsoksene (2089m),
de brede westelijke schouder van Nautgardstind. Deze quasi-vlakke steenwoestijn moest ik nu helemaal van west
naar oost doorkruisen, een klus waar ik toch makkelijk 20 minuten zoet mee was. Daarna volgende dan weer een
korte afdaling, waarbij ik af en toe eens ging kijken naar de diepe nis aan de noordkant van de Nautgardstind,
waarin nog een kleine gletsjer standhield. Maar waar ik vooral naar keek was de westelijke hemel. Het warmtefront
kwam veel rapper opzetten dan ik had verwacht. Waar naar het westen daarnet bij het begin van de klim nog de
besneeuwde toppen van Galdhoppigen, Glittertind en Surtningssue zichtbaar waren onder een stralende zon, begon
nu alles stilaan dicht te slibben. De top van Nautgardstind bleef voorlopig echter nog vrij. Ik klom zo snel ik kon
verder naar de top, op het einde redelijk steil en met nog wat sneeuw van gisteren. Het was 11u50. Toen ik 20m
onder de top was verdween ik in de mist. Niets aan te doen. Veel sneller kon ik vanochtend niet.

Ik trok snel een fototje bij de steenman op de top en begon dan maar meteen weer te dalen. Ik hoopte nog terug
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over Nautgardsoksene te geraken voor de mist ook daar neerdaalde. Op het plateau moet het dan moeilijk oriënteren
zijn. Na enkele minuten daalde ik inderdaad terug onder de wolkenbasis uit en schoot snel enkele kompaskoersen
voor het geval dat. Daarna daalde ik weer tot het zadel, wipte op en over Nautgardsoksene en dook terug naar mijn
rugzak. Net op tijd, want toen ik aankwam daalde de wolkenbasis pijlsnel verder tot net boven de col. Ik was bijna
2u30 in de weer geweest op de flanken van Nautgardstind en had er behalve de uitzichten tijdens het begin van de
klim niet veel voor teruggekregen. Toch bleef ik bijzonder goedgeluimd. Terwijl het begon te sneeuwen nam ik nu
toch rustig een eerste échte lange pauze van de dag in de beschutting van een groot rotsblok.

Rond 13u50 begon ik dan aan de afdaling naar Glitterheim. Het hele eind regende en sneeuwde het stevig door.
Maar ik zong onderweg de kou en de nattigheid weg en bleef goed gezind. Rond 15u15 bereikte ik de hut. Ik besloot
mijn tent wat verderop te zetten en mezelf te trakteren op een eerste warme douche sinds Leirvassbu (op de
camping had ik het uit principe niet gedaan omdat het 30 kroon kostte voor 4 minuten). ’s Avonds in de hut kletste
ik nog wat met enkele Duitsers. Eén koppel had een Hilleberg Nammatsj, en had drie dagen genomen voor het
traject Gjendesheim-Glitterheim… Het was al tegen middernacht als ik naar de tent wandelde na mijn “avondje
uit”. Het is de enige keer van de reis geweest dat ik spijt had dat ik mijn hoofdlampje had thuisgelaten. Toch een
halfuur heb ik in het pikdonker op mijn sletsen lopen zoeken naar m’n Akto.

Vrijdag 05/09/2008: Dag 13: Glitterheim (1400m) – Glittertind (2465m) – Spiterstulen (1080m)

Vertrek: 10u40
Aankomst: 18u15
Wandeltijd: 6u00
Afstand: 20km
Klimmen: 1120m
Dalen: 1440m
Bergtoppen: Glittertind (2465m)
Mensen: 12

Die ochtend bleef ik rustig liggen na de lange dag van gisteren. In de hut had ik ook de weerberichten gezien en die
maakten gewag van een geleidelijke weersverbetering in de loop van de dag. Iets na negen uur kroop ik uit mijn
nest. Het weer had zich al fel gebeterd. Het was half tot zwaar bewolkt met een zon die nu en dan op de tent
scheen. Boven 1700m zag alles helemaal wit. Een groot deel van de avond en nacht had het daar nog gesneeuwd.
Omdat het weer inderdaad leek te verbeteren en de luchtdruk nu goed doorsteeg besloot ik heel rustig in te pakken.
Vandaag stond niet zomaar een etappe op het programma. Over de besneeuwde top van Glittertind (2465m), de op
één na hoogste berg van Scandinavië, wilde ik de hoge doorsteek maken naar Spiterstulen. Vandaaruit wou ik dan
morgen Scandinaviës hoogste top bestormen: Galdhoppigen.

Zo rond 10u40 was ik uiteindelijk op weg, voor een etappe die me volgens de kaart toch 7 zuivere wandeluren zou
kosten. Vroeg zou ik niet aankomen vandaag. Gelukkig was het rugzakgewicht intussen herleid tot een 17kg en de
laatste dagen merkte ik al dat ik sneller begon te lopen dan de DNT-uren. Vandaag moest ik voor het eerst ook wel
vertrekken met 3 liter water in de rugzak. Tijdens het eerste deel van de beklimming nog onder de sneeuwgrens
openden zich al mooie uitzichten op het Steinbuvatnet met daarachter de besneeuwde top van Ryggjehoe. De
wolkenlucht bleef chaotisch een eenmaal werd ik nog een op laatste sneeuwbui getrakteerd. De top van
Glittertinden zat meestal verscholen in wolken die vanaf het noorden over de berg raasden. Vanaf 1600m kwam ik
dan de eerste sneeuw tegen en eenmaal de 1700m voorbij moest ik min of meer constant door de sneeuw lopen.
Vlot klom ik verder, zoveel mogelijk over sneeuwvelden die nog overbleven van vorige winter. De magisch witte top
kwam intussen steeds meer uit de wolken.

Op een hoogte van 2200m bereikte ik dan de oostgraat. Hier lag intussen al zowat 30cm sneeuw, niet alleen van
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vannacht maar allicht ook nog van gisterochtend. Tussen de wolken door kreeg ik nu en dan een geweldig uitzicht
op de besneeuwde massieven van Memeru Veo en Surtningssue. Tijdens de klim had ik ook al de gletsjers op de
flanken van Galdhoppigen mogen aanschouwen. Ik nam een korte pauze aan een laatste grote steenman en betrad
daarna de sneeuwkap die de top van Glittertind drapeert en haar zo’n appart uitzicht geeft. Op de top is deze
sneeuwkap zo’n 15 meter dik. Mijn pickel en stijgijzers bleven gewoon in de rugzak. Door de verse sneeuw was het
uiterst eenvoudig lopen, het blote ijs, typisch voor beklimmingen laat op het seizoen, lag helemaal verboren.

Ik vorderde vlot in de richting van de top. Te zien aan de voetsporen waren vandaag al een vijftal mensen over de
berg getrokken. Een eindje achter mij volgden nog twee klimmers. Bij een kleine dip in de kam op zowat 2400m
kreeg ik de top van voor het eerst echt in zicht. De sneeuwkap was prachtig zichtbaar. De noordflank was een
duizelingwekkende, quasi-loodrechte afgrond van meer dan 200m tot de Grotbrean. Wolken omhulden regelmatig de
top. Ik bleef hier nu wachten tot de zon erdoor kwam. Tien minuten later was dat het geval en ik trok tevreden
mijn foto van de glinsterende Glittertind. De twee wandelaars hadden mij intussen ingehaald maar namen hier een
lange pauze. Helemaal alleen ploegde ik zo door de sneeuw verder naar de top. Het was een magisch gevoel. Het
was exact 14u toen ik bovenkwam. Ik had de top helemaal voor mij alleen.

Het volle panorama vanop Glittertind heb ik niet gezien. Wolken hulden mij regelmatig in de mist, tot zich dan weer
naar één of andere richting een uitzicht ontplooide. De gletsjers aan de noordkant van de berg, het Smadalen in het
noorden en het Veodalen in het oosten, de Nautgardstind waar ik gisteren op de top had gestaan, de machtige
Veobreen in het zuiden. Allemaal kreeg ik het wel eens een paar seconden te zien. Enkel Galdhoppigen bleef zich
hardnekkig verborgen houden. Het was overigens -3°C op de top, maar van de kou had ik helemaal geen last.

Na een kwartiertje op mijn eentje op de top kwamen er vanaf de andere kant dan twee Zweedse jongedames aan.
Kwalitatief boette het uitzicht er zeker niet mee in. Ik maakte nog een praatje van een kwartier en besloot dan aan
de afdaling te beginnen. Overigens kampeerden deze Zweedse schones ook aan Spiterstulen dus ik zou ze vanavond
nog wel terugzien. Rond 14u45 begon ik te dalen. Intussen zat de top weer veel hardnekkiger in de mist en begon
het stevig door te sneeuwen. Mij goed concentrerend op de route daalde ik over een dik ondergesneeuwde
woesternij van rotsblokken tot ik op zowat 2100m het begin van een veel steiler gedeelte van de afdaling bereikte.
Gelukkig kwam ik net hier terug onder de wolkenbasis terecht en werd het sneeuwtapijt een stuk minder dik, om
onder de 2000m grotendeels te verdwijnen. Het was hier alweer goed aan het dooien. Erg had ik er niet in want
sneeuw had het gedeelte van de afdaling tot in het Steindalen er niet makkelijker op gemaakt.

Toen ik iets na 16u op 1700m de valleibodem bereikte besloot ik nog een goeie pauze te nemen alvorens het nog
lange stuk tot Spiterstulen aan te vatten. Mijn waterzak was ook net terug leeg, nu hing ik gewoon weer het
bekertje rond mijn borstriempje. Rond 16u30 vertrok ik dan opnieuw. Het weer was intussen fel aan het beteren en
de toppen en gletsjers van het Memeru Veo massief en nu eindelijk ook van Galdhoppigen kwamen uit de wolken.
Wat was in een sprookjesachtig decor dat ik verder de steenwoestijn van het Steinflye overtrok, het laatste knikje
Skautkampen overwon en vervolgens steil het Visdalen indook, waar ik, het laatste stukje over de kleine asfaltweg
richting Lom, rond 18u15 de hut van Spiterstulen bereikte. De hemel werd intussen quasi volledig helder. Ik kookte
snel mijn avondmaal en kroop reeds rond 20u30 in mijn slaapzak aan de bivakweide bij de hut. Toen nog kwamen
dagjesmensen afgedaald vanaf Galdhoppigen. Ik wou de berg morgen in alle vroegte beklimmen, lang voor de grote
massa die nu met de auto naar de hut kwam gereden voor een weekendje uit en morgen ongetwijfeld allemaal ook
de berg opwilden.

Zaterdag 06/09/2008: Dag 14: Spiterstulen (1080m) – Galdhoppigen (2469m) – Spiterstulen
(1080m)

Vertrek: 6u15
Aankomst: 13u50
Wandeltijd: 5u15
Afstand: 12km
Klimmen: 1400m
Dalen: 1400m
Bergtoppen: Galdhoppigen (2469m)
Mensen: 200 ongeveer

Een beetje tot mijn verbazing hoorde ik in de loop van de nacht nog een regenbui op de tent vallen, maar toen ik
rond 5u30 opstond was het mooi en droog weer. Het was nog quasi pikdonker en in de hut brandde nog geen licht.
Ik liet de tent staan, maar nam toch mijn grote rugzak mee omdat ik naast eten, drinken, kledij en EHBO ditmaal
ook pickel en stijgijzers meenam naar de top. Er stonden 1400 klimmeters op het programma vandaag, en daarna
evenveel terug dalen via dezelfde route. Rond 6u15 was het licht genoeg om het pad te vinden en vertrok ik. Zo te
zien was ik met voorsprong de eerste op pad, net zoals ik had gehoopt. Ik wou zo graag als eerste op de top van
Galdhoppigen (2469m) staan, het dak van Scandinavië.

De eerste 600 steile klimmeters vloog ik op minder dan een uur omhoog. De route was zodanig veel belopen en
gemarkeerd dat de juiste richting missen zo goed als onmogelijk was. Op zowat 1700m werd het terrein dan ruiger
met blokkenvelden, en bovendien was de neerslag van vannacht hier als een dun laagje sneeuw blijven liggen dat nu

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/Cnfh11V6fqZ4d4W_PlUbmg


helemaal was aangevroren en alles spekglad maakte. Op handen en voeten sukkelde ik verder omhoog. Rond 7u15
kwam de zon dan vanachter de Glittertind geschoven en zorgde voor een magische sprookjeswereld met al die
geglazuurde rotsen die begonnen fonkelen in de zon. De nacht dwaalde nog door de valleien, die stilaan in vlammen
stonden door de startende herfstkleuren. Bijna met de tranen in de ogen door zoveel schoonheid klom ik verder.
Rond 1800m vlakte de klim tijdelijk helemaal uit in een grote steenwoestijn. Hier nam ik nu toch eens vijf minuutjes
pauze om wat te eten en voor een grote boodschap. Ze zouden toch al van goeden huize moeten zijn om het eerste
deel van die klim sneller te doen dan ik net had gedaan. Ik was er vrij gerust in dat mij over de normaalroute
niemand zou inhalen vanochtend. Het ‘gevaar’ school hem echter in de noordelijke route over de Styggebreen, die
vertrekt aan Juvasshytta, op 1840m. Vandaar vertrokken elke dag gegidste tochten over de gletsjer naar de top en
vooral die enorme groepen wilde ik koste van kost voorblijven. Anders stonden we daar meteen met 50 op de top.

Na mijn pauze klom ik nu verder, waarbij ik steeds meer in een dik sneeuwpakket terechtkwam zoals gisteren op de
Glittertind. Dat liep in feite een heel stuk vlotter, al was het tussen de rotsblokken uiteraard wel opletten. Het was
8u toen ik de oostgraat bereikte op een hoogte van zowat 2050m. Van hier kwam voor het eerst de bangelijk grote
Styggebreen in zicht, een gletsjer die op zijn lagere delen rijkelijk voorzien was van grote crevasses en er prachtig
bijlag door de laag verse sneeuw. Ook naar het zuiden werd het uitzicht op het Visdalen, het Memeru Veo massief
en het zuidelijke deel van het Galdhoppigen-massief ronduit overweldigend.

Al snel bereikte ik de eerste top op de oostgraat van Galdhoppigen, Svellnose. Deze omtrok ik langs de noordzijde
door het gisteren ingelopen spoor te volgen dat hoog op de Styggebreen de top omtrok. Eenmaal die klus achter de
rug kwam Keilhaus Topp (2355m) in zicht. Hiervoor nam ik nu toch voor de zekerheid mijn pickel ter hand want de
klim was behoorlijk steil. Mijn stijgijzers bleven wel gewoon in de rugzak. Dat gewicht heb ik dus achteraf gezien de
hele Noorwegen-trip van 26 dagen voor niets meegesleurd. Steil klom ik door de sneeuw nu naar Keilhaus Topp. Veel
mensen denken reeds de top van Galdhoppigen te hebben bereikt en beginnen te juichen wanneer ze hier
bovenkomen. Dan moeten ze de realiteit onder ogen zien: de echte top ligt nog een heel stuk verder. Ik zag de hut
op de top nu duidelijk staan. Eerst moest ik over ondergesneeuwde grote rotsblokken nog een kort stukje dalen, een
klus die de nodige concentratie vroeg. Daarna vatte ik het laatste stuk naar de top aan, het gisteren uitgesleten
spoor volgend dat links over de gletsjer liep. Niets kon mij nu nog tegenhouden.

Om 9u20 stond ik op het het dak van Scandinavië. Geen enkele berg kwam hoger dan mij. Ik was zoals gehoopt
helemaal alleen boven. Het gevoel op je eentje op de top van een berg te staan die op elke goeie wereldkaart staat
aangegeven is ongeloofelijk en verslavend. Eerder op de zomer mocht ik het ook al eens ervaren op de Pico de
Aneto (3404m), de hoogste bult van de Pyreneeën. Vanuit mijn troon keek ik op de wereld neer. Het uitzicht was
ronduit fenomenaal. Galdhoppigen is misschien wel de mooiste berg geweest die ik in mijn leven al heb beklommen.
Overal rond de top lagen bangelijke mega-gletsjers waar hier en daar nog een bergtop bovenuitstak. De lucht was
zeer doorzichtig en tot honderden kilometers ver zag ik een lange aaneenschakeling van besneeuwde bergmassieven
langs de wilde Noorse westkust. Het contrast met de dalen met hun vlammende najaarskleuren was ontroerend
mooi. Enkel in het zuidwesten dekte een wolkendek de toppen van westelijk en zuidelijk Jotunheimen af. Onder
andere Hurrungane heb ik om die reden helaas niet meer te zien gekregen.

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/qEgmgLoNq6KS1A4jiLAZpg
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/Zy3mf2B9qRqJ7eGR6yq7ZA


Ik trok wat extra kleren aan. Het was -7°C op de top maar toch had ik bijna de hele klim gewoon in t-shirt gelopen.
Uiteindelijk duurde het zowat een uur tot via de route over Styggebreen eindelijk een eerste andere wandelaar
kwam aangelopen. Het was de man die hier straks het kleine souvenirhutje op de top zou openhouden wanneer het
volk begon toe te stromen. Vroeger stonden er drie hutjes op de top van Galdhoppigen, maar de andere twee
werden in de loop daar jaren helemaal met de grond gelijk gemaakt door de elementen. Laten we hopen dat het
derde snel volgt.

Meer dan anderhalf uur bleef ik genieten van het uitzicht vanop Galdhoppigen. Ik hoopte nog steeds dat die
wolkendeken in het zuidwesten zou oplossen maar gaf het nu toch finaal op. Toen gebeurde het. Op de gladde,
platgetrappelde sneeuw op de top schoof ik uit en viel met mijn gezicht recht op een rotsblok. Een serieuse
bloedneus van het gevolg. Bloed druppelde neer op de top van Scandinavië. Ik propte snel wat wc-papier in mijn
neusgaten en begon dan rond 11u aan de afdaling. Dat is een van de meest hilarische die ik ooit heb gedaan. Al snel
kwam ik (eindelijk) de eerste tegenliggers tegen die nu vanaf Spiterstulen de top bereikten. Het zouden er
uiteindelijk bijna 200 worden (ik raakte halfweg de tel kwijt). En met alle 200 voerde ik exact dezelfde combinatie
wanneer ze vragend die jongeling tegenhielden die zo vroeg kwam afgedaald. Ze begon steevast in onverstaanbaar
Noors: “blablabla pa toppen?”
“Euhm I’m really sorry, but do you speak english?”
“Yes, yes… have you been on the top?”
“Yeah, I was there earlier this morning”
“You must have started early?”
“Yes, I started walking at about 6am at Spiterstulen”
Bij deze zin zag ik dan meestal hun blik afdwalen naar de doorbloedde prop wc-papier in m’n neus en verscheen een
onzekere blik in hun ogen, waarbij ze paniekerig vroegen:
“IS IT DANGEROUS ???”
Dan stelde ik ze maar rap gerust en daalde verder tot ik na enkele meters moest stoppen voor de volgende
vraagsteller. Het leek wel op een pelgrimstocht naar de top.

Al die mini-stops buiten beschouwing gelaten daalde ik vlot verder naar de hut, waar ik om 13u50 reeds naast mijn
tent in de zon lag. Ik pakte rustig mijn boeltje bijeen en begon rond 15u te liften op de parking om in Lom te
geraken, waar ik een rustdagje wou inbouwen. Al snel had ik mijn lift te pakken en bolde zo gezeten in de laadbak
van een pickup de bergen uit.

Maar mijn Jotunheimen-avontuur kreeg nog een staartje. Mijn eerste lift kon mij tot op de hoofdweg brengen, maar
terwijl mijn chauffeurs, een Noors koppel van rond de 40, linksaf moesten richting Sognefjell, moest ik naar rechts
verder het dal in naar Lom. Toen ik uitstapte en de auto zag wegrijden, voelde ik meteen dat mijn GSM niet meer in
mijn broekzak zat. Daar had ik ze ingestoken om vanaf Spiterstulen een berichtje naar huis te sturen dat ik mijn
Jotunheimen-avontuur behouden had afgerond. Maar blijkbaar was ze onderweg uit mijn zak gegleden, de laadbak
in. Van mijn chauffeurs wist ik enkel dat ze “naar een berghut reden” om “morgen een berg te beklimmen”. Elke
redelijke mens had het dan opgegeven, denk ik. Maar soms ben ik op een naïeve manier onredelijk. Ik gokte maar
dat de berghut Juvasshytta was en de berg Galdhoppigen. En ik besloot ze achterna te gaan.

Het was 6km op de hoofdweg en daarna nog 15km over een klein, steil klimmend asfaltwegje tot Juvasshytta. Ik
begon de hoofdweg af te stoempen. Er was quasi geen verkeer. Na een halfuur pikte een Australiër mij op en voerde
me tot de afslag naar Juvasshytta. Het was intussen 16u30 en nog 15km en 1200m klimmen. Maar ik was
vastbesloten en voelde ondanks de reeds lange wandeldag geen vermoeidheid. Als het had gemoeten was ik de hele
avond door blijven stappen tot de hut. Verkeer was er helemaal niet meer. Na een halfuur en met nog 12km voor
de boeg kwam dan achter mij toch een eerste auto aan. Ik hield hem doodgewoon tegen. En ik mocht meerijden tot
de hut. Net toen ik mijn rugzak in de wagen gooide, gebeurde het onmogelijke. De pickup waarin mijn gsm moest
liggen kwam uit de andere richting naar beneden gereden. Ik sprong voor de wagen, waarin mijn stomverbaasde
chauffeurs van daarnet zaten.

“Sorry, I think my mobile phone is in your car”
“What???”
En inderdaad, daar lag ze, in de laadbak. Ik bedankte uitgebreid beide auto’s die ik zo lomp had tegengehouden,
werd opnieuw in de pickup terug naar de hoofdweg gevoerd (mijn chauffeurs vonden Juvasshytta blijkbaar maar
niets en zouden verder Sognefjell oprijden) en liftte vanaf daar in 2x verder naar Lom. Het was 17u57 toen ik er aan
kwam, 3 minuten voor het zaterdagse sluitingsuur van de plaatselijke Kiwi-supermarkt. Het leven kan schoon zijn.
Met hamburgers, fishsticks, een halve liter yoghurt en veel vers fruit genoot ik in de laatste zonnestralen na van een
uiterst geslaagd avontuur met een wel heel bijzonder einde.

Conclusie
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Het geplande parcours volledig kunnen afwerken met alles samen toch 5 2000-ers waaronder de twee

meest begeerde en dat bij alles bij elkaar goeie weersomstandigheden, een mens mag dan niet klagen.

Achteraf gezien zaten we mooi op het raakvlak tussen late zomer en vroege herfst met nog mooie,

warme dagen, maar ook met al bakken verse sneeuw op de hoger gelegen delen. Het gebied kent wel

relatief weinig variatie en ik kan me inbeelden dat 14 dagen voor een doorsnee trekker aan de lange

kant is.

Voor zeer volledige en uitgebreide praktische info over paden, weer, berghutten, kaartmateriaal, transport en nuttige links
verwijs ik graag naar het Jotunheimen-verslag van Joery Truyen:
http://dzjow.hiking-info.net/category/reisverhalen/jotunheimen-zomer-2007

En nog een extra link met ongeëvenaard uitgebreide informatie over alle DNT-routes en nog enkele uitdagende alternatieve
routes, over berghutten en vooral over beklimmingen van alle 2000-ers van het gebied:
www.scandinavianmountains.com

Reacties

DagEnNacht op 10 december 2008 om 14:25

Mooi verslag!

op weg naar de Surtningssue exact hetzelfde meegemaakt… ‘k had gehoopt hier foto’s van het uitzicht

van op de top te zien te krijgen 

frederiek op 12 december 2008 om 12:25

prachtige foto’s

Bert Molewijk op 14 augustus 2009 om 0:21

Beste Willem

Net 2 nachten terug van Noorwegen vakantie (camper, familie en 3 kids) en kwam ivm heimwee je
verslag tegen toen ik zocht naar ‘doden Jotunheimen’. Ik ben onervaren en was een van de 50.000 die
de Beseggen liep (met overigens drie kids van 5, 8 en 10 jaar!!!).

Je verslag is enorm indrukwekkend en magnifiek. Ik wil je hartelijk danken voor het werk dat er in zit
en je mijn respect betuigen voor je avonturen.

Gegroet,

Bert

Gilbert De Bruycker op 30 september 2010 om 11:02

Ook de moeite waard:

http://www.youtube.com/watch?v=8Y0anu1S3v8

http://www.youtube.com/watch?v=ewyS9JKhT8k&feature=related 
-- 
OLD «TYINVEGEN»: ROAD 53 – HEIRSNOSI- ROAD 53

Private road to «the thousand metres» viewpoint. Fantastic views of the Hurrungane mountains and
Øvre Årdal. Round trip approx. 6 hours. Park at the information board on road nr. 53.

visitsognefjord.no/UserFiles/File/Hiking Manual 2008.pdf
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