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INLEIDING: SAREK NATIONAAL PARK

(De volgende tekst is een samenraapsel van vertaalde teksten uitgegeven door Naturvardsverket)

Het berglandschap van het Sarek Nationaal Park is het meest alpiene in Zweden en is tevens het  
minst  getroffen door  menselijke  activiteit.  Hier  bevinden  zich spitse  bergen,  immense  gletsjers, 
diepe  valleien  en  turbulente  rivieren.  Nergens  elders  in  Europa  vind  je  zo’n  uitgestrekte  
ononderbroken alpiene wildernis. Het park bevat meer dan 200 bergen hoger dan 1800m boven 
zeeniveau waarvan zes hoger dan 2000m. Het gebied telt tevens een honderdtal gletsjers.

Rapadalen vormt de slagader van Sarek. De Rapaätno rivier is hier een enorme stroom en voert groenig  
gletsjerwater af van ongeveer dertig gletsjers. Na de monding van de Sarvesjåhkå centraal in Rapadalen,  
volgt een rustig tussenstuk door Rapaselet (een dichtslibbend siltmoeras), om ten slotte doorheen Zwedens 
grootste  fluviatiele  delta  uit  te  monden in het  meer  Laitaure.  Rapadalen bevat  dicht  kreupelhout  van  
bergberk, katwilg en kruidachtige planten. Hoger in het park is de flora erg arm, maar het dierenleven in  
de prachtige valleien is daarentegen erg rijk. Met geluk krijg je een bruine beer, veelvraat, lynx of één van  
de ongewoon grote elanden te zien.

Sarek wordt niet aangeraden voor beginners. Wie het park wenst te bezoeken dient over een aanzienlijke  
alpiene ervaring en een correcte uitrusting te beschikken en moet  tevens vertrouwd zijn met  moeilijk 
terrein en snel  veranderende en extreme weersomstandigheden.  Er zijn slechts enkele bruggen en het 
doorwaden van de vele rivieren kan moeilijk zijn. Regen of warme weersomstandigheden kunnen sneeuw- 
en gletsjersmelt  zodanig versnellen dat  de toestroom aan water  dramatisch kan toenemen.  Tijdens de 
winter  heerst  er  een  groot  risico  op  lawines  en  sneeuwstormen.  Sarek  is  een  zeer  ontoegankelijke 
wildernis zonder faciliteiten voor bezoekers. Hier ben je volledig op jezelf aangewezen.

FEITEN

• Nationaal park sinds 1909
• Locatie: Ten noorden van de noordpoolcirkel rond 67° noorderbreedte, tussen de grote bronmeren 

van de rivieren Stora en Lilla Lule, 50km ten oosten van de Noorse landsgrens in de gemeente  
Jokkmokk, provincie Norbotten, Zweden.

• Totaal gebied: 197000ha (ongeveer zo groot als de provincie Vlaams-Brabant) waarvan 15800ha 
bergberkenwoud, 1900ha naaldwoud, 14800ha gletsjer, 1700ha moeras, 3900ha wateroppervlak 
en de rest woeste bergbodem.

• Hoogste & laagste punt: Sarektjåhkkå Stortoppen (2089m), Tjaktjajaure (443m)
• Eigenaar en verantwoordelijke autoriteit: Naturvardsverket
• Plaatselijke autoriteit: De bergeenheid van de provincie Norbotten (Fjällenheten)

GEOLOGIE

De hoge bergen zijn samengesteld uit  amfiboliet,  wat erg duurzaam is tegen verwering en erosie. De  
onderliggende  lagen  van  syeniet  en  graniet  zijn  zichtbaar  in  de  oostelijke  gebieden  van  het  park.  
Kalkhoudende zandsteen en leisteen kunnen in het westen worden gevonden, naar Padjelanta toe.

FLORA

De vegetatie bestaat in hoofdzaak uit alpiene soorten, verschillende soorten struikgewas en gras bedekte  



veenmoerassen. Alpien berkenwoud en dicht wilgenstruikgewas komt voornamelijk voor in Rapadalen, de 
Partek vlakte en de lagere Njoatsosvagge. In laatstgenoemde vallei is er zelfs een stukje sparrenwoud. 
Plantensoorten die zich hebben aangepast  aan harde omstandigheden als harig kartelblad (Pedicularis  
hirsuta), zuiltjessteenbreek (Saxifraga oppositifolia) en Zwedens hoogst groeiende vasculaire plant,  de 
gletsjerhanevoet (Ranunculus glacialis), groeien in de hoge berggebieden. In de lagere gebieden bestaat de 
flora  voornamelijk  uit  soorten  zoals  de  Europese  trollius  (Trollius  europaeus),  gele  monnikskap 
(Aconitum lycoctonum), alpenmuursla (Cicerbita alpina), ongelijkbladige distel (Cirsium heterophyllum) 
en moerasspirea (Filipendula ulmaria), enz. In bepaalde gebieden kan er een overvloed van zilverkruid 
(Dryas  octopetala),  blaassilene  (Silene  vulgaris)  en  grasklokje  (Campanula  rotundifolia)  voorkomen. 
Rond 320 plantensoorten zijn waargenomen.

FAUNA

Wilde dieren zijn het meest voorkomend in het berkenwoud in de valleien en langsheen de waterwegen.  
De blauwborst (Luscinia svecica), ijsgors (Calcarius lapponicus), keep (Fringilla montifringilla) en fitis 
(Phylloscopus trochilus) zijn de meest voorkomende kleine vogels. De grauwe franjepoot (Phalaropus 
lobatus) en de breedbekstrandloper (Limicola falcinellus), welke zeldzamer is geworden tijdens de laatste 
jaren,  kunnen  worden  waargenomen  op  de  Partek  vlakte.  Vogels  als  de  sneeuwgors  (Plectrophenax  
nivalis), bonte strandloper (Calidris alpina) en de morinelplevier (Charadrius morinellus) komen voor op 
de bergplateaus. Zelfs de giervalk (Falco rusticolus) en de steenarend (Aquila chrysaetos) verschijnen 
regelmatig. Kudden rendieren (Rangifer tarandus) begrazen de toendrahellingen. Grote roofdieren als de 
bruine beer (Ursus arctos arctos), lynx (Lynx lynx) en veelvraat (Gulo gulo) bewonen het park, net zoals 
de ongewoon grote en legendarische Sarek-eland (Alces alces).

VRIJWEL ONGESCHONDEN

In de wildernis van Sarek zijn er vrijwel geen tekens van menselijke activiteit, afgezien van de Saami hun 
oude rendier hoedcultuur en de mijnen rond Alkavare en Äpar. De mijnen rond Alkavare produceerden 
sulfiet,  lood  en  zilver  tijdens  de  17e eeuw.  Een  oude  kapel  herinnert  daar  nog  steeds  aan  die  tijd.  
Magnesium werd gedolven rond het massief van Äpar tijdens de tweede wereldoorlog. 

TOEKOMST

Het doel van het Sareks Nationalpark is het duidelijke alpiene landschap in zijn oorspronkelijke staat 
bewaren. Er wordt zorg gedragen voor het park dankzij een voorgeschreven onderhoudsplan. Speciale 
aandacht is vereist voor het rendier hoeden door de Saami in het gebied vermits de rendieren voorzien in  
hun levensonderhoud. Het Sareks Nationalpark heeft het Europees dipoma voor natuurbehoud toegekend 
gekregen.

REGELS

In het nationaal park is het niet toegestaan:
• Commerciële activiteiten te leiden
• Natuurlijke voorwerpen of oppervlakten te beschadigen
• Mineralen en ander geologisch materiaal te verwijderen
• Takken  te  breken  of  op  eender  welke  andere  manier  levende  en  dode  bomen,  stuiken  en 

kreupelhout te beschadigen



• Planten te plukken of uit te graven
• Planten of dieren te introduceren
• Insecten, vis of andere dieren te vangen, verzamelen of verstoren
• Te jagen en te vissen
• Een motorvoertuig of motorboot te gebruiken
• Gebruik te maken van een roeiboot, kano, kajak of eender welk ander vaartuig in het Rapadalen 

stroomafwaarts van de samenvloeiing met de Sarvesjåhkå.
• Te landen met een vliegtuig
• Te vliegen door valleien en boven ander land op minder dan 300m hoogte
• Te paardrijden
• Een hond mee te brengen
• Berichten en posters uit te hangen
• Controleposten en gemarkeerde sporen aan te brengen.

Niettegenstaande de voorafgaande beperkingen mag je in het nationale park:
• Bessen en paddestoelen plukken evenals droge takken en twijgen verzamelen om een kampvuur 

of een schuilplaats te maken
• Een hond meebrengen aan de leiband van 1 januari tot 30 april in het gehele nationale park en op 

het Kungsleden pad gedurende het ganse jaar.

Help om picknick plaatsen vrij te houden van aluminium en ander afval. Als je in staat bent om deze  
dingen mee te brengen in het park ben je er ook toe in staat deze dingen weer uit het park met je mee te 
nemen.  Herinner je dat je in een rendiergraasgebied bent.  Respecteer de Saami hun nood aan rustige 
werkcondities. Stoor geen grazende rendieren.

RIVIEREN & WADEN

Om een beter idee te krijgen over het uitzicht van de rivieren en de moeilijkheden bij het waden, heb ik  
een eigen rivierenclassificatie  opgesteld.  In  het  dagelijks  overzicht  worden alle  belangrijke  wadingen 
opgesomd met het daarbij best overeenstemmende riviertype. Het gaat hier over het uitzicht van de rivier  
op het moment van de wading. Een rivier kan, en zeker in Sarek, heel wat aan debiet winnen en alsdan een  
totaal ander uitzicht krijgen. Rivieren die gemakkelijk doorwaadbaar zijn op het einde van de zomer en  
herfst zijn vaak onoverbrugbaar tijdens de lentevloed en het begin van de zomer wanneer de toestroom 
aan smeltwater van het smeltende sneeuwdek aanzienlijk is. Rivieren kunnen alsdan een debiet kennen dat 
meer dan het honderdvoud bedraagt met een waterstand die tot 2m hoger komt!

• Type  1:  Ondiepe  snelstromende  bergrivier;  bedding  gevuld  met  stenen  en  rotsblokken  die 
gedeeltelijk  uit  het  water  steken.  Waden  gaat  relatief  gemakkelijk  over  stenen,  geen 
waadschoenen vereist.

• Type 2: Diepere snelstromende bergrivier; bedding gevuld met stenen en rotsblokken waarvan 
slechts weinig boven het  water steken.  Waden met  waadschoenen,  oppassen bij  gletsjerbeken 
waarbij de bodem niet zichtbaar is.

• Type  3:  Diepe  snelstromende  bergrivier;  bedding  gevuld  met  stenen en  rotsblokken waarvan 
slechts weinig boven het water steken. Waden met waadschoenen en waadstok.

• Type 4: Snelstromende verwilderde gletsjerrivier; bedding gevuld met grind of zand. Waden met  
waadschoenen.

• Type 5: Matig snel stromende verwilderde gletsjerrivier; bedding gevuld met grind, zand of silt. 
Waden met waadschoenen. Oppassen voor diepe plekken.

• Type 6: Grote gletsjerrivier met stroomversnellingen, te diep of te wild om te waden.



HEENREIS

Met Brussels Airlines vlieg ik naar Stockholm Bromma. Deze luchthaven is van een heel andere dimensie 
dan Arlanda. Bij het landen remt de vlieger zo hard af dat we voorover vliegen in onze zetel. Wanneer het 
toestel gestopt is en zich vervolgens meteen draait zie ik uit het raampje dat we bijna tot helemaal aan het 
einde van de piste tot stilstand zijn gekomen. 30m verder en zijn neus stak in den draad. Wat een korte 
landingsbaan! Het luchthavengebouwtje is niet veel groter dan dat van Narsarsuaq op Groenland. Met de 
bus trek ik naar het centrum van Stockholm en begin dan met mijn zware rugzak rond te trekken in de stad 
op zoek naar nog wat extra chocolat en snickers om mijn voedselrantsoenen compleet te maken. Het is een 
heel eind lopen vooraleer ik een Coop tegen het lijf loop. Het rekje met snickers is leeg. In de plaats neem 
ik maar enkele marsrepen.

Terug bij de buscentrale ontdek ik de lockers. Ik beslis om mijn spullen erin weg te bergen en zonder 
zware last om de schouders als een toerist downtown Stockholm te gaan verkennen. Veel interessants naar 
mijn zin kom ik toch niet tegen. Stockholm zegt me nog minder dan Oslo of Kopenhagen. Tegen vijven 
haal ik mijn spullen weer op uit de locker en trek naar het station. De nachttrein naar Narvik staat al 
startklaar. Ik stap in en nestel me al op mijn plek. Net als dit voorjaar heb ik een alleenstaande stoel 
achteraan in de wagon. Wanneer we vertrekken is de trein vrijwel leeg gebleven. Enkel enkele trekkers 
zijn nog opgestapt, allen met een ontzettend zwaar bepakte grote rugzak. Mijn rugzak kan twee maal in 
die kloefers en dan te bedenken dat ik wellicht meer dan dubbel zo lang als hen in de wildernis zal blijven. 
Een jonge Duitser die twee plaatsen voor me heeft plaats genomen heeft mijn rare rugzak in de gaten 
gekregen en komt eens een kijkje nemen. Uiteindelijk gaat hij weer stil op zijn plek zitten en ik die dacht 
dat hij zeker een opmerking ging maken.

Lang duurt het niet of ik nestel me op de twee zetels voor me en kan languit gaan liggen om te slapen. Ik 
ben niet de enige. Er is zoveel plek vrij op de trein dat iedereen zijn eigen bedje kan maken op de zetels. 
Gelukkig lukt het me zo toch om redelijk goed te slapen tijdens de rit.

Ochtend te Gällivare, ik stap samen met een hele resem andere trekkers af de trein. Het winkeltje naast het 
station gaat pas een uur later open maar de dame daagt al een half uur voor tijd op en laat de deur al open. 
Ik koop nog wat koeken en chocolade voor onderweg. In de kleine hal van het station laad ik vervolgens 
vrijwel heel mijn rugzak uit. Omdat ik zoveel mogelijk voedsel heb meegenomen in de handbagage dien 
ik alles te herschikken. Ik had het beter in de trein gedaan want de mensen rondom staren me vaak 
verbaasd aan, zeker wanneer ze mijn peddel nog eens in de gaten krijgen. Met zo’n framerugzak en 
packraft spullen val je beslist op. Een groepje Zweedse legerdames heeft plaats genomen naast me op de 
bank. Wanneer ik mijn rugzak weer terug ingepakt heb en de drybag wat bol staat door wat teveel aan 
lucht, maakt ze al lachende een opmerking. Wat een rare rugzak! Ik zie ze ook naar mijn trailrunners 
loeren. Iedereen in de hal draagt weer zware hoge leren bergschoenen. De mutatie naar de andere soort is 
nu wel echt compleet.

De buschauffeur blijkt dezelfde te zijn dan diegene die me begin april vanuit Vietas weer terug naar 
Gällivare heeft gebracht. Op de bus neem ik weer plaats net achter de chauffeur, de beste plek om het 
landschap te zien maar tijdens de rit zijn mijn ogen meer dicht dan open en doezel ik uiteindelijk in.

Te Kebnats stappen we even uit. Een hele reeks mensen stapt hier over op de boot naar Saltoluokta om de 
Kungsleden af te lopen richting Kvikkjokk. Een hele bevoorrading wordt ook van de bus geladen op de 
boot voor het berghotel. Vervolgens rijden we verder naar Vietas waar de chauffeur even een koffie wil 
gaan drinken, 20 minuten pauze dus. Uiteindelijk kom ik een klein uur later dan de busregeling 
vooropstelt aan bij de Suorvadam. Ik ben weer de enige die hier uitstapt en weer ligt mijn rugzak 
ondergestopt in de laadruimte. De chauffeur komt me nog even wijzen dat ik langs het paadje aan de 
overkant naar het hek moet lopen om de dam te betreden. Ik maak hem duidelijk dat het niet mijn eerste 



keer hier is. De buschauffeur stapt weer op, de deur sluit zich en de bus rijdt weg. Twee jaar terug overviel 
me op datzelfde moment een vreemd een eenzaam gevoel. Nu niks van dit alles. Ik zal eens meteen 
beginnen met mijn rondje door Sarek!

DEEL I : OP WEG NAAR EEN FOOD CACHE

Een aanloop door Stora Sjöfallets en Gassalahko (dag 1 tot 2)

Zaterdag 28 augustus: Suorva – Atjek

Een vlotte start

• Start: Suorva (450m)
• Aankomst: Atjek (930m)
• Afstand: 15,5km
• Packraft afstand: 0,1km
• Duur: 7u00
• Klimmen: 550m
• Dalen: 75m
• Aantal mensen gezien: 2 aan de Suorvadam
• Wadingen: Atjekjåhkå (type 1)

Hoewel, meteen ben ik nog niet weg. Ik heb mijn getten en goretex sokken nog niet aan. Wanneer mijn 
onderbenen klaar zijn voor de job begeef ik me aan de overkant van de weg naar het paadje dat me via het 
hek de Suorvadam op brengt. Een Zweeds koppel is net aangekomen bij hun geparkeerde auto. We 
begroeten elkaar en ik loop meteen verder. Het valt me direct op hoe gemakkelijk het loopt met mijn 
zware rugzak en trailrunners. Wat een verschil met twee jaar terug toen ik afzag als de beesten later op de 
dag. Wat een rugzak! Het voelt aan alsof je maar met de helft van het werkelijke gewicht aan het zeulen 
bent. Terwijl ik verder loop over het asfaltpaadje zend ik al wandelend nog een SMS-berichtje naar huis. 
Het is 7°c, zwaar bewolkt maar droog, net hetzelfde weer als in 2008 bij de start.

Wanneer ik de dam over ben loop ik het paadje op dat weg van het meer gestaag bergop het berkenwoud 
in loopt. Het doet raar om nog eens exact eenzelfde route te nemen die je al eerder eens liep. Vele dingen 
rondom het pad, zoals het rendierhek, herinnerde ik me al niet meer maar nu ik hier loop komt het 
allemaal weer boven. Het is mooi in het bos met vrijwel overal nog frisse groene kleuren. Ik volg het 
beekje een tijdje. Hier en daar is het zompig en zijn er nieuwe sporen getrokken naast het paadje om de 
ergste modderbrij te vermijden. Met mijn trailrunners wil ik die modder zoveel mogelijk vermijden, dus 
kies ik telkens de meest droge weg. Hogerop buigt het paadje plots wat af naar links. Ik loop nog een paar 
decameters voort om dan resoluut van het pad af te gaan en me een eigen weg te zoeken door het woud 
naar boven. Ik wil immers via het Sliehkkojavvre (787m) een doorsteek maken naar de Atjek bergmeren 
diep in het Stora Sjöfallets nationaal park. Het loopt gemakkelijk en vlot door het woud ondanks de 
oneffen ondergrond. Er is maar weinig onderbegroeiing.



Niet veel verder klatert de beek weer aan mijn rechter zijde. Ik loop op een tien tot twintigtal meter van de 
stroom naar boven. Plots klimt het steil omhoog en al snel kwijnen de berkenbomen weg. Boven de 
boomgrens krijg ik rotsbanden onder de voeten, afgewisseld met toendramos. Het zicht achter mijn rug 
strekt zich nu weids uit over het Gartejavrre. Onder een waterval steek ik de beek via enkele rotsblokken 
over en klim vervolgens steil over een richel met de laatste berkenboompjes naar de helling boven de 
kloof onder Sliehkok. Nog een goede kilometer is het voort lopen over steeds ruiger terrein tot het 
bergmeer voor me in zicht komt.

Ik daal kort af naar het meer en volg nog even de zuidelijke oever in westelijke richting. De omgeving 
bestaat nu nog louter uit rotsblokken en niet veel verder loopt de oever dood op een klif die niet te 
overbruggen lijkt, tenzij ik een eindje terugkeer om hoog boven de klif me een weg verder te gaan zoeken. 
Daar heb ik niet zoveel zin in. Er staat een matige oostenwind. Het duurt geen seconde of ik weet al hoe ik 
dit zal gaan oplossen. Ik haal mijn packraft boven en maak hem klaar. Het is klokslag 15u00. Niet veel 
later ben ik te water. Ik hoef niet te peddelen. De wind blaast me aan ongeveer 4km/u vooruit. Het gaat 
zelfs sneller dan als ik te voet over de oever zou hebben voortgezet. Het meer is stikdonker en erg diep. Ik 
maak van de gelegenheid gebruik om in mijn packraft een middagmaal te nuttigen terwijl ik de wind zijn 
werk laat doen. Toch merk ik al iets minder aangenaam op. Mijn rugzak weegt nu erg veel en zo’n zware 
bepakking op de boeg van een packraft gespannen zorgt voor minder stabiliteit in het water. De golven 
lopen zijlings onder mijn bootje onderdoor en ik kabbel dus heen en weer. Ik moet niet te ver voorover 
bukken of ik zou wel eens kunnen kapseizen als ik niet oppas. Terwijl ik voort drijf passeer ik de klif waar 
ik inderdaad niet te voet onder door had gekund.

Het laatste stuk naar de westkant van het meer leg ik al peddelend af terwijl de golven alsmaar groter 
worden. De bodem wordt zichtbaar en niet veel verder is het water zo ondiep dat de golven breken en het 
al lijkt alsof ik op zee zit en dat op zo’n relatief klein bergmeer. Ik moet een weg zoeken naar de oever om 
niet over de rotsbodem te schuren met mijn raft. Het lukt me om meteen met droge voeten aan land te 
komen. Het waait nu hard en onaangenaam. Ik pak weer in en begin weer te voet voort te lopen. Intussen 
is het al 16u40.

Wat me nu nog rest is de lange berghelling traverseren naar de afgelegen valleikom waarin de Atjek 
bergmeren verscholen liggen. Drassige stukken toendra met lage wilgenstuikjes en droge mossige toendra 
met verspreide rotsblokken wisselen elkaar af. De eerste rendieren lopen plots achter me de berghelling af. 
Ze stoppen af en toe hun draf om me even aan te staren. Geleidelijk draait de berghelling naar links en 
opent de brede vallei zich tussen de bergrug van Hallji en Stuor Atjek (1380m), welke nu frontaal voor me 
is opgedoemd. Plots komt een bekend gedaante in zicht achter de bergen in de valleikom. Ik herken Nijak 
en wat later is ook even de top van Gisuris te herkennen in de verte.

Maar mijn aandacht wordt plots weer naar mijn voeten getrokken. Op de drassige stroken tussen de 
poolwilgenstruikjes vlucht plots een klein grijs diertje voor me weg.  Zou dat een lemming geweest zijn? 
Nee, onmogelijk. Het beestje flitste veel sneller weg dan een lemming en bovendien had het een grijze 
vacht en liet het me niet schrikken met een paniekkreet. Enkele voetstappen verder zie ik plots het tweede 
beestje wegflitsen en een eindje verder nummer drie. Dit zijn zeker geen lemmings maar een soort 
toendramuis.

Het laatste stuk tot bij de beek die de Atjek bergmeren draineert loopt het lastiger voort over een rij van 
sollifluctielobben. Bij de beek zoek ik me een waadplek. De beek is zo’n 4m breed met een bedding vol 
rotsblokken en het water stroomt vrij wild en snel door de bedding naar omlaag. Het lukt me om over de 
rotsblokken probleemloos aan de overkant te geraken. Niet veel verder kom ik aan de oever van Nuortap 
Atjek (926m), het grootste exemplaar van de bergmeren. De omgeving ziet er meteen erg grijs uit zonder 
leven. Onder de zuidkam van Stuor Atjek (1380m) betreed ik een blokkenveld van granietblokken. Het 



blokkenveld blijft aanhouden tot ik voorbij de oostkam van Unna Atjek (1225m) ben gepasseerd. Het is al 
laat en de duisternis begint stilaan te vallen. Het blokkenveld heeft me verplicht een stuk verder te lopen 
om nog een bivakplek te vinden. Uiteindelijk loop ik het noordelijke zadelgebied al op tussen Unna Atjek 
en Alep Skalariehppe (1245m). Er staat weer veel wind. Ik blijf dus maar voort lopen tot ik een 
comfortabele bivakplek vind waar ik wat beschut lig tegen de wind. Het brede gestalte van Ahkka doemt 
voor me op waar de hoogste toppen het wolkendek kietelen. Een stukje verder sta ik weer voor een 
blokkenveld dat tussen de kleinere bergmeren op het zadel ligt ingebed. Gelukkig vind ik niet veel verder 
tussen de rotsen een plek waar ik de tarp goed kan neerplanten, beschut achter een hoge rotswand.

Ik gooi mijn rugzak af en ga water halen uit het nabijgelegen meer om dan mijn tarp recht te zetten. Net 
wanneer ik onder de tarp wil gaan kruipen kleurt de onderkant van het wolkendek in het westen rood door 
de ondergaande zon die net doorheen enkele gaten in het wolkendek weet te priemen. Ik loop een 
uitstekende rotsblok op nabij de bivakplek om het schouwspel gade te slaan. De eerste avond van de tocht 
krijg ik dan toch nog iets moois te zien. Het donkere gedaante van Ahkka steekt fel af tegenover de 
verkleurde hemel rondom. Het brengt gelukkig nog wat afwisseling in deze vrij kleurloze dag. Wanneer ik 
het avondmaal bereid is het al nacht en moet ik mijn hoofdlamp gebruiken. Snel kruip ik in mijn slaapzak 
nadat mijn avondmaal in mijn maag is beland. Ik slaap niet op mijn packraft zoals eigenlijk wel het plan 
was. In de plaats heb ik de twee stukjes schuimmat achter elkaar gelegd met daarvoor het rugzakframe. 
Het ligt harder dan ik gewoon ben maar toch is het geen probleem om snel slaap te vatten terwijl enkele 
sneeuwhoenders rondom tussen de rotsblokken hun rafelend geluid uitkrijsen.

Het is wat wennen met het nieuwe materiaal op de bivak, maar tijdens het wandelen draait alles voorlopig 
super. Mijn PLQ jacket houdt me al goed warm samen met de lichte donsbroek en met de lichtere 
wandelstokken in combinatie met die trailrunners vlieg ik over de toendra. Het verschil met zwaardere 
bergschoenen is opmerkelijk, ook bij het dragen van zo’n zware rugzak. Morgen het Gassalahko plateau 
doorsteken. Slaapwel.

Zondag 29 augustus: Atjek – Suottasvagge

De doorsteek over het ruige Gassalahko plateau
• Start: Atjek (930m)
• Aankomst: Suottasvagge (880m)
• Afstand: 18,5km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 9u30
• Klimmen: 150m
• Dalen: 200m
• Aantal mensen gezien: 0
• Wadingen: Stahpaljåhkå (type 1)

Zeven uur en de wekker loopt af. Ik blijf nog een twintig minuutjes liggen. Het is 3°c. Tijdens het tweede 
deel van de nacht zijn er enkele buien gevallen, soms met stofhagel merkte ik wanneer ik even half 
wakker werd van het gekletter op de tarp. ’s Ochtends is het nog steeds betrokken maar het blijft nu 
voorlopig droog. Het inpakken loopt niet vlot. Net als ’s avonds moet ik duidelijk nog mijn ritme vinden 
in het dagelijks ochtendritueel. Omstreeks kwart voor tien zet ik pas de eerste stappen. Het zadel door loop 
ik het uitgestrekte plateau van Gassalahko op. Overal liggen verspreid grote rotsblokken op de toendra en 
is het nergens vlak lopen. Het plateau kent een sterk microreliëf. Ondanks dat vlot het behoorlijk. In het 



zuidwesten verschijnen de bergen in het Sarektjåhkkå massief maar de bergtoppen blijven constant in de 
wolken verscholen net als de toppen in het Ahkka massief.

Rechts verschijnt het uitgestrekte Stuodakjavrre (835m) na een tijdje terwijl het terrein als maar ruiger 
wordt. Het duurt niet lang of ik raak verzeild op heuse granietvelden van rotsblokken. Stappend en soms 
springend van de ene rotsblok op de andere loopt het even verder. Dan duikt een uitgestrekt veld met lage 
poolwilgenstruikjes voor me op. Terwijl ik me erdoorheen wring stoot ik midden in het struikveld op een 
beek die ik niet zomaar meteen over kan springen. Het is de Stahpaljåhkå. De rivier is ondiep en stroomt 
rustig door een bedding vol stenen en rotsen. Even zoeken naar een plek waar ik over de stenen naar de 
overkant kan lopen. Daar voorbij volgt na een stukje wringen door de struiken een tweede rivierkanaal van 
de rivier waar ik weer kort naar een goeie route zoek over de uitstekende stenen in de bedding.

Het poolwilgenveld door loopt het weer gemakkelijker over de rotsige toendra verder. Plots verschijnt een 
eerste groepje van een achttal rendieren voor mijn neus. Ze zijn verrast om deze vreemdeling op hun pad 
te ontmoeten en maken na een korte verstijving rechtsomkeer. Nog vele minuten lang lopen ze een eindje 
voor me uit om tot slot achter een morenemuur van rotsblokken uit het zicht te verdwijnen.

Het is middag wanneer ik aan een klein beekje aankom aan de voet van Stuor Stuodak (986m), de meest 
markante bult op het plateau. Ik beslis om hier even halt te houden en een deel van mijn pak koeken te 
nuttigen als middagmaal. Het water in het beekje is uiteraard glashelder maar er groeien weer behoorlijk 
wat algen in het beekje. Uit alle voorzorg drop ik nog een micropuur tabletje bij het water in mijn 
platypus. Het is fris en ik trek mijn regenjas even bij aan als extra bescherming tegen de wind. De 
rendieren van daarnet komen weer even piepen van achter enkele rotsblokken maar ze hebben me alweer 
meteen in de gaten.

Na de pauze zet ik de klim in naar de top van Stuor Stuodak. Dat loopt over een toendrahelling, af en toe 
doorbroken door een rotsband. Boven op de uitgestrekte top van de heuvel krijg ik een weids uitzicht dat 
ondanks het grijze weer erg de moeite oogt. Rondom me ligt de uitgestrekte hoogvlakte met ontelbare 
bergmeren. Aan de overkant van het plateau in het zuiden rijst de hoge en lange bergmuur op van het 
Sarektjåhkkå massief waar enkele gletsjertongen tot in de vallei lopen. De toppen blijven helaas steeds net 
in de wolken. Niet veel later verschijnt er een grijs regengordijn in het zog van het Ahkka massief, 
regenbui die ontstaat door lijconvergentie achter het bergmassief. Het gordijn trekt verder dicht over de 
noordelijke rand van het Gassalahko plateau. Het zicht over het Suorvajaure (423-453m) verdwijnt. Boven 
mijn hoofd blijft het voorlopig droog.

Ik daal de berg af in westzuidwestelijke richting. Aan de oever van het dichtstbijzijnde meer staat een 
renvaktarstuga die ik maar laat voor wat ze is. Plots wik ik mijn rechtervoet om tijdens het afdalen. Ik blijf 
meteen stil staan en probeer de schade op te meten. Met mijn trailrunners aan mijn voeten moet ik nu extra 
voorzichtig zijn om mijn voet niet om te slagen. Zeker mijn zwakkere rechter enkel is erg kwetsbaar. Mijn 
enkel blijkt nauwelijks verstuikt en ik voel nergens pijn. Toch ben ik wat boos op mezelf omdat ik weer 
wat te snel wilde afdalen. Voorzichtiger zet ik de afdaling weer voort.

Wanneer ik bijna bij de zuidoostpunt van het meer ben komt er een geronk vanuit het noordwesten recht 
op me af gevlogen. Het is een helikopter die laag over het plateau doorsteekt. Wanneer hij boven me 
passeert maakt hij drie heen en weer bewegingen als begroeting. Die heeft me meer dan duidelijk gezien.

Langsheen de zuidkant van het meer met de renvaktarstuga is het weer even lastig passeren over een veld 
met kleine rotsblokken waartussen even een beek stroomt. Niet veel verder vallen dan de eerste druppels 
en wat later begint het behoorlijk te stofhagelen. Ik trek snel mijn regenjas aan en zet verder met de 
donkere noordwand van Nijak steeds zichtbaar in het zuidwesten. Ontelbare kleine meertjes passeer ik 
langs alle kanten. Het is lastig om zonder gebruik van kompas op de kaart te kunnen beoordelen waar ik 
me nu net bevindt op het plateau. Niet veel later trekt de bui weg en verschijnt er zowaar even een strookje 



blauwe lucht.

Een hele poos later kom ik ten noorden van het Suottasjavrre bij de berghelling van Vardotjåhkkå aan en 
heb zodoende het hele plateau doorgestoken. Bovendien ben ik zo onopgemerkt het grondgebied van het 
Sarek nationaal park in gelopen. Het Gassalahko plateau was alvast een stuk ruiger dan ik verwacht had. 
Even houd ik hier een korte pauze en bekijk de kaart. Nu moet ik beslissen waar ik naartoe ga om een 
bivakplek te zoeken. Graag had ik Vardotjåhkkå (1234m) op gegaan en ergens dicht bij de top overnacht 
en er een deel van mijn voedselvoorraad verstopt. Maar het slechtere weer doet me beslissen om de 
Suottasvagge in te trekken en daar ergens een food cache te verstoppen. Het plan om een top in het Ahkka 
massief morgen te gaan beklimmen heb ik voor vertrek al uit mijn hoofd gezet. Het weer bleek er toen al 
niet goed genoeg voor te zullen zijn.

Na nog een heel eind verder lopen over de voet van de toendrahelling van Vardotjåhkkå stoot ik tot slot op 
een ondiep moerassig klein meertje dat beneden in de vallei ligt ingebed al redelijk dicht bij de rivier. Ik 
beslis om daar ergens een bivakplek te gaan zoeken en mijn voedsel te verstoppen. Het meertje is ideaal 
om gemakkelijk terug te vinden in slecht weer wanneer ik later hier terug zal moeten geraken om mijn 
food cache weer op te komen pikken.

Wanneer ik beneden ben bij het meertje is het tien voor acht en huppelt er plots een lemming voor mijn 
voeten weg. ’t Is niet waar! Ze zijn er dan toch weer! Ik zoek me een bivakplek op de toendrabodem en 
terwijl ik daarmee bezig ben schieten de toendramuizen eveneens voor mijn voeten weg. Het moerassig 
meertje is uiteraard weer de geliefkoosde plek voor lemmings en blijkbaar ook voor die dekselse muizen 
om te vertoeven. Terwijl ik de bodem verder afspeur naar een mooie vlakke plek zit ik met mijn gedachten 
eerder bij mijn food cache. Hoe ga ik die drybag zo dadelijk moeten wegstoppen zodat die knaagdiertjes 
er niet aan gaan kunnen?

Een stuk dichter bij de rivier vind ik de meest geschikte plek om de tarp recht te zetten met de 
indrukwekkende noordwand van Nijak die hoog boven de vallei uittorent aan de overkant. Even valt er 
weer een lichte bui. Dan trek ik naar de Suottasjjåhkå die nog een kleine honderdtal meter verderop ligt en 
wanneer ik bij de rivier aankom geloof ik mijn ogen niet. De rivier staat bijna droog! Het weinige siltige 
gletsjerwater dat nog wordt afgevoerd stroomt rustig tussen de rotsen in de bedding waar het bronmos en 
de wieren op de rotsen nu volledig boven water uit steken. Twee jaar terug doorwaadde ik deze rivier nog 
op een erg breed stuk met het water aan mijn knieën. Zo zal ik deze rivier absoluut niet kunnen packraften. 
Maar voorlopig is dat ook niet het plan. Ik zal morgen stroomopwaarts trekken naar de Guhkesvagge. 
Maar zal ik daar de Guhkesvakkjåhkå morgen wel kunnen afpeddelen met zo’n lage waterstand? Want 
deze rivier zal beslist niet de enige zijn met deze toestand.

Terug bij de tarp maak ik het eten klaar en wanneer mijn buikje vol is haal ik toch nog maar eens al het 
voedsel uit de drybag voor de food cache om nog eens al de maaltijden te tellen. Eten voor 9 dagen, ofwel 
zo’n 7 kilo zal ik hier achter laten. Voor alle zekerheid schrijf ik ook nog een briefje in het Engels waar ik 
erop wil wijzen voor de mogelijke vinder dat hij/zij mijn food cache onaangetast wil laten. Ik trek wat 
hogerop, verder weg van de rivier. Hier ligt een klein blokkenveld, nog dicht bij het moerassige meertje. 
Nabij de hoogst gelegen punt van het blokkenveld, het verst weg van de plek waar de lemming en 
toendramuizen daarstraks weg schoten, vind ik de ideale plek om mijn eten te verstoppen. Tussen enkele 
grote blokken liggen allemaal kleine stenen. Ik maak een diepe put en leg die vol met kiezelsteentjes die ik 
rondom me heen gemakkelijk vind. Het plan dat ik in mijn hoofd heb is om de drybag helemaal in te 
stoppen tussen de meest kleine steentjes die ik maar kan vinden en daar rond en op grote blokken te 
tassen. De fijne steentjes vormen zo een barrière voor de knaagdiertjes en de grote blokken moeten 
verhinderen dat een sterke veelvraat mijn drybag zou kunnen opgraven. Ik ben er zeker een half uur mee 
bezig vooraleer ik tevreden ben. De stapel bruinachtige stenen valt nu erg op tussen de onaangetaste met 
korstmos begroeide rotsblokken in het blokkenveld. Voor alle zekerheid plaats ik ook nog drie 
steenmannetjes rondom de rand van het blokkenveld als aanwijzing voor het geval ik mijn stapel later toch 



niet vanzelf zou terug vinden.

Terug bij de tarp is het al bijna tien uur en valt de duisternis in terwijl ik mijn slaapzak in kruip. Voor de 
tweede nacht op rij slaap ik nog niet op mijn packraft maar in de plaats op het zachte toendramos, 
rugzakframe en stukjes schuimmat. ’s Nachts vallen er weer enkele winterse buien.

DEEL II: PACKRAFTEN NAAR HET SITOJAURE

Een stroom versperd met rotsblokkenlabyrinten (Dag 3 tot 4)

Maandag 30 augustus: Suottasvagge – Guhkesvagge

Waar het ene jaar het andere niet is
• Start: Suottasvagge (880m)
• Aankomst: Guhkesvagge (830m)
• Afstand: 22,0km
• Packraft afstand: 4,5km
• Duur: 10u40
• Klimmen: 300m
• Dalen: 300m
• Aantal mensen gezien: 0
• Wadingen: Suottasjåhkå, Suottasjågåsj, Vardasjåhkå en menig andere kleine beken

Een straaltje zon weet doorheen het wolkendek te schijnen en raast doorheen de vallei wanneer ik onder 
de tarp onderuit kruip. De wolkenbasis hangt lager dan gisteren. Geen enkele bergtop weet eruit te 
ontsnappen. En er is nog wat veranderd tegenover gisteren. De buien van voorbije nacht hebben hogerop 
een laagje sneeuw afgezet. De ondergrens van de sneeuw ligt op ongeveer 1300m op de noordwand van 
Nijak. Terwijl ik inpak raast een lichte bui doorheen de vallei, achternagezeten door een kleine opklaring 
welke weer zonnestralen weet af te schieten op de valleibodem doorheen het gordijn van regen en hagel. 
Een regenboog is het resultaat. Enkele minuten regent het ook op de bivakplek maar ik laat er mijn werk 
niet voor.

Ingepakt omstreeks negen uur loop ik eerst toch nog een keer naar mijn food cache. Alles ligt er nog bij 
zoals ik het gisteren achtergelaten heb. Ik ben er toch niet gerust in met al die toendramuizen. In de 
Pyreneeën heb ik ooit ook eens een food cache gemaakt, erg hoog in de bergen. Weken later toen ik alles 
weer opraapte lag alles er nog ongeschonden bij. Maar marmotten zijn dan ook niet zo’n kleine beestjes 
als de knaagdiertjes op de toendra.

Ik zet er meteen een stevige looppas in doorheen de vallei in oostelijke richting. Langzaamaan nader ik 
dichter tot bij de Suottasjåhkå. Bij de rivier aangekomen ligt meer dan de helft van de bedding droog. Een 
hele vlakte aan donker grijze silt met erin heel wat voetsporen van rendieren en hier en daar opgebroken 
door wat rotspartijen, maakt de bedding die zo’n 20 tot 40m breed is. Het weinige water kabbelt er rustig 
doorheen op het laagste punt in de bedding. Een klein stukje verder bevindt er zich een stroomversnelling 
in de rivier waar de bedding over de volledige breedte bestaat uit rotspartijen waarop nu de waterplanten 
en wieren uit het water steken. Dit is de ideale plek om de rivier over te steken. Van steen tot steen loop ik 
naar de overkant, voorzichtig om niet uit te glijden op het wier.



Aan de overkant zet ik koers naar het zadel bij Suottasjvaratja (1047m), een bult in de vallei onder 
Suottasjtjåhkkå (1868m) wiens top intussen uit de wolken tevoorschijn is gekomen. Over toendra 
afgewisseld met een hoop zompige stukken en kleine moerasjes loopt het verder. Plots merk ik een hoge 
geïsoleerde rots op in de vallei. Het doet me meteen terugdenken aan twee jaar geleden. Het is de rots 
waarachter ik toen bivakkeerde in de storm die toen doorheen de vallei raasde. Ik wijk er toch eens voor af 
van mijn koers om terug naar de plek te gaan kijken. Alles ligt er nog identiek hetzelfde. Ik kan op de 
centimeter exact aanwijzen waar ik toen onder mijn tarpje heb gelegen.

Dichter bij het zadel wordt het terrein rotsiger en op het zadel dien ik een blokkenveld over te steken. 
Achter het zadel opent het zicht zich over de Guhkesvagge, de brede vallei die de noordoostelijke 
begrenzing vormt van het Sarek nationaal park. Een hele resem grote eindmorenen gapen onder de voet 
van het Sarektjåhkkå massief, afgezet puin van de gletsjers. Zelfs de grootste bulldozer is te klein om 
zulke puinhopen op mekaar te kunnen duwen. Ik daal het zadel af en steek beneden de twee armen van de 
Suottasjtjåhkkå weer over niet ver onder de eindtong van de Suottasjjiegna. De twee kanalen zijn maar een 
drietal meter breed en slechts een dertigtal centimeter diep. Waden is kinderspel. Ik kan het moeilijk 
geloven dat ik twee jaar terug deze rivier een stukje lager heb doorwaad bij heel wat andere dimensies.

Vervolgens loop ik de morenen op. De ondergrond bestaat uit fijn puin en kleine stenen. Het loopt wat 
minder vlot en constant op en af, maar ik krijg een beter uitzicht over de vallei in de plaats. Hier en daar 
liggen kleine meertjes verscholen op de morenen. Wat later beslis ik om toch van de morenen af te dalen 
en de wat lager gelegen toendrahelling op te zoeken. Hier loopt het vlotter. Een hele afstand leg ik af over 
de toendrahelling aan de voet van het Sarektjåhkkå massief waarbij ik nog vele riviertjes doorwaad die het 
smeltwater van de vele gletsjers afvoeren. Geen enkele maal is er een rivier te groot of te woest.

Heel de tijd loop ik hoog boven de vallei en bestudeer de rivier in de verte. Het uitzicht reikt ver en 
bestrijkt het hele Gassalahko plateau. Gisteren heb ik heel die uitgestrekte vlakte doorgestoken. Het lijkt 
zo uitgestrekt dat ik het nu nog nauwelijks kan geloven. De Guhkesvakkjåhkå stroomt van het Gassalahko 
plateau de Guhkesvagge in. De bedding zit vol uitstekende rotsen. Bij de samenvloeiing van de meest 
zuidelijke arm van de Vardasjåhkå verandert het uitzicht van de rivier dan plotseling. Het lijkt erop dat ik 
vanaf ginds zou kunnen packraften. Onder de eindtong van Alep Sarekjiegna beslis ik zo om mijn koers 
compleet te veranderen en de vallei in te dalen in de richting van de rivier. Een eindje lager bij een klein 
beekje stop ik toch even om de middagpauze te houden. Intussen komt een winterse bui met zijn gordijn 
van stofhagel van over Suottasjtjåhkkå (1868m) getrokken en trekt het gordijn verder dicht over 
Gassalahko.

Weer op weg wordt het terrein lager in de vallei steeds lastiger. De toendra maakt plaats voor velden met 
lage poolwilgenstruiken afgewisseld met drassig terrein en moeras. Uiteindelijk kom ik bij de Vardasjåhkå 
uit, een vijftigtal meter voor zijn monding in de Guhkesvakkjåhkå. Er stroomt ook weer nauwelijks water 
door deze rivier. Ik wring me een weg door de poolwilgen op de oever en ontmoet toevallig weer een 
lemming die meteen voor me weg vlucht. Bij de monding van de rivier loop ik meteen een siltbank op, 
oppassend om niet in drijfzand terecht te komen. Het blauwwitte gletsjerwater van de Vardasjåhkå voegt 
zich bij het heldere blauwe water van de Guhkesvakkjåhkå. Er liggen toch nog heel wat rotsblokken in de 
bedding die wat verder uitlopen op een kleine stroomversnelling, maar het water stroomt in het algemeen 
toch erg rustig. Kan ook niet anders met zo’n lage waterstand. De rivier is alvast een stuk groter dan de 
Suottasjjåhkå aan de bivakplek deze ochtend. Ik beslis om nog een honderdtal meter verder te lopen om 
ginds stroomafwaarts te water te gaan waar de rivier breder wordt en de rotspartijen ophouden.

Op een siltbank maak ik mijn packraft klaar en ga dan te water net onder de stroomversnelling. Het 
peddelen is aanvankelijk plezant. De rivier wordt meteen meer dan twee meter diep en het water felblauw. 
Een stukje verder verschijnt een regenboog aan mijn linker zijde terwijl zonnestralen doorheen het 
wolkendek priemen en de zeggen op de oever goudgeel kleuren. Niet zoveel verder doemt een volgend 
labyrint aan rotsblokken op in de rivier terwijl de bodem weer zichtbaar wordt. Het water kabbelt via 



kleine stroomversnellingen tussen de rotsblokken door. Langs de linker kant vind ik een kanaal waar ik 
door het rotslabyrint geraak. Toch schuur ik vooraan even met de bodem van mijn raft over de rotsen. 
Achter het rotslabyrint heeft de rivier het kleine verval weer overwonnen, het water wordt weer vlak, 
felblauw en diep, de stroming valt weer vrijwel stil. Het lijkt zo constant verder te zullen gaan. Rustige 
diepe stukken zonder verval afgewisseld met die rotslabyrinten waar het water ondiep doorheen kabbelt 
via stroomversnellingen. Door het volgende rotslabyrint vind ik geen doorgang en stap uit op de rechter 
oever om de rotspartij om te dragen. Erachter ga ik weer te water en kan zo weer enkele honderden meters 
afpeddelen op rustig water. De rivier blijft dit keer minder diep en brede siltbanken verschijnen langs de 
oevers in de bedding die bij normaal waterpijl onder water zouden moeten liggen. En dan verschijnt het 
volgende rotslabyrint weer. Ik stap uit op de linker oever en vind enkele tientallen meters stroomafwaarts 
weer een plek om mijn packraft weer in het water te laten. Het begint me al snel vervelend te worden al 
dat omdragen. Het duurt toch telkens een poos vooraleer ik mijn packraft uit het water heb gehezen, 
drijfvest heb uitgekregen en dan mijn rugzak met packraft er op de achterkant op bevestigd, op mijn rug 
heb gehezen. Weer te water gaan is dan ook weer niet in één twee drie geklaard.

Niet veel verder geraak ik vast te zitten op een ondiepe siltbank midden in de rivier. Met mijn handen in 
het water duw ik me voort op de siltbank tot het water weer diep genoeg is. Het water is intussen erg 
troebel geworden en de ondiepe siltbanken zijn moeilijk op te merken. Ik peddel verder in dieper water 
terwijl Sarekvarasj (1115m), de geïsoleerde heuvel temidden van de vallei, langzaam dichterbij schuift. 
Op satellietbeelden die ik thuis bestudeerde leek de rivier vanaf een punt net voor deze heuvel goed te 
packraften, ervoor waren de rotspartijen duidelijk te zien op de satellietbeelden en leek het me 
twijfelachtig of ik de rivier al goed zou kunnen afpeddelen. Het stelt me toch al gerust dat de rivier er in 
werkelijkheid ook echt zo uit ziet als het beeld dat ik uit de satellietbeelden heb gehaald. Bij het volgende 
rotslabyrint haal ik mijn packraft weer uit het water en wring me een weg verder langs de rivier door de 
poolwilgenstruiken. Omdat het herhaaldelijk omdragen zo vervelend is beslis ik om nu voort te lopen tot 
het laatste rotslabyrint voor Sarekvarasj (1115m) in de hoop dat ik vanaf daar ongehinderd zal kunnen 
blijven peddelen, ook al verschijnen er weer rustige stroken met open water langs me in de rivier.

Het terrein op de oever wordt drassiger en voor me verschijnt een moeras met een groot meer. De rivier 
ligt nu 3m diep ingebed met een klei-oever die nu steil, op sommige plekken vrijwel verticaal, naar het 
water loopt. Dit is het beginpunt dat ik op de kaart aangeduid heb met PR1 en “no rocks”. Na wat zoeken 
vind ik toch een plek om van de steile oever tot bij het water te komen en de rivier op te gaan. Het water 
stroomt weer traag en rustig en is afwisselend diep om dan weer op enkele plekken ondiep te worden. Er 
dagen inderdaad geen rotspartijen meer op en ik kan lang verder peddelen met af en toe een regenbui die 
over drijft. Eenden vluchten al lang op voorhand voor me weg. Het uitzicht van de rivier is compleet 
anders dan twee jaar geleden toen ik op de linkeroever door de vallei liep in regenweer. Het water stond 
toen een halve meter tot een meter hoger en stroomde heel wat sneller. Het is hard peddelen nu omwille 
van vrijwel geen stroming.

Een heel eind achter Sarekvarasj (1115m) verandert de rivier dan plots. In de verte hoor ik geruis en 
wanneer ik dichterbij ben versnelt de stroming en verschijnen rotsblokken in de bedding. Ik stap uit op de 
linkeroever om deze stroomversnelling te gaan bestuderen. Het is een PR3 versnelling met teveel rotsen 
die uit het water steken. Ik zal weer moeten omdragen. Achter de stroomversnelling wordt de stroming 
weer rustig.

Ik ontdek de voetsporen van een eland in de silt bij het omdragen. Vreemd dat een eland zich zo ver in een 
vallei boven de boomgrens begeeft. Ik ga weer te water en even stroomt het nog rustig maar dan verandert 
het uitzicht van de rivier toch weer opnieuw. De stroming wordt meestal PR2 en kabbelt tussen rotsen 
voort maar de kanalen zijn breed genoeg om overal doorheen te manoeuvreren. Eindelijk kan ik eens 
fatsoendelijk packraften. Een paar keer bonk ik toch op een rots die ondiep in het water zit en ik te laat 
opmerk. Het kan allemaal weinig kwaad. Er voegen zich vele gletsjerbeken bij de rivier op de rechter zijde 
en de rivier wordt geleidelijk groter.



Weer een heel stuk verder stroomafwaarts kom ik dan toch plots weer voor een rotslabyrint uit waar ik 
geen doorgang vind. Ik stap de rivier uit op de rechteroever en beslis om nu een bivakplek te zoeken. Het 
is hoog tijd trouwens want het is bijna negen uur. Eens het packraften fun wordt weet je van geen 
ophouden meer. Net achter de stroomversnelling vind ik een goeie bivakplek aan de rand van een moeras 
en zo’n dertig meter van de rivier vandaan. Ik stel mijn tarp recht en wanneer ik aan het eten ben is de 
nacht al gevallen. Intussen lost de lage bewolking op en verschijnt er meer en meer hoge bewolking. Het 
lijkt erop dat morgen een regendag zal worden. Het zicht naar het zuiden is alvast wel erg de moeite. 
Bierikbakte (1789m), één van de mooiste bergen in Sarek, toornt met zijn aantrekkelijk gestalte hoog 
boven de oostkam van Vuojnestjåhkkå uit. Voor de eerste keer slaap ik nu op mijn packraft.

Dinsdag 31 augustus: Guhkesvagge – Namadis

Naar een verassend mooie uitkijkplek

• Start: Guhkesvagge (830m)
• Aankomst: Namadis (800m)
• Afstand: 21,0km
• Packraft afstand: 6,0km
• Duur: 10u30
• Klimmen: 200m
• Dalen: 200m
• Aantal mensen gezien: 1
• Wadingen: Lulep Bastajåhkå

Om zeven uur loopt de wekker af. Maar die packraft ligt zo zalig! Het is twintig na acht wanneer ik dan 
toch eindelijk opsta. Het is betrokken. De hemel zit dicht met altostratus. De regen zal niet lang meer op 
zich laten wachten. In het noordwesten lijkt het al te regenen over Gassalahko. Voorbije nacht regende het 
ook al eventjes licht op de tarp.

Ingepakt trek ik naar de rivier en loop nog een stukje verder stroomafwaarts om een tweede klein 
rotslabyrint te omzeilen achter de stroomversnelling. Intussen begint het dan te regenen. Op een 
deltamonding van een zijbeek in de bedding maak ik mijn packraft klaar. Het begint alsmaar harder te 
regenen en de bergtoppen verdwijnen allemaal snel in de wolken. Maar het peddelen in de regen heeft iets 
magistraals. Regendruppels vallen op het fel blauwe gletsjerwater met dat typische hoog kletterend geluid. 
De bedding is vanaf nu gevuld met rotsblokken waartussen ik toch overal een weg kan vinden via een 
kanaal dat breed genoeg is. De rivier wordt wel wilder. Stroken PR1 tot PR2 wisselen zich af met PR3 
versnellingen.

Maar na een tijdje wordt het moeilijker om nog door te zetten. Op een groot rotslabyrint geraak ik weer 
vast te zitten midden in de rivier. Ik stap uit mijn packraft en probeer mijn spullen door de rivier verder te 
dragen naar een plek waar terug een diepere stroming is. Dat ik daarmee met mijn trailrunners over de 
rotsen moet lopen met mijn benen soms tot aan mijn scheenbenen in het water moet ik er maar bij nemen. 
Terug in de stroming vlot het niet meer. De stroming is te diep en ik schuur te vaak over de rotsen. Een 
eindje verder stop ik ermee en ga aan land. Een veertig meter verder staat er net een groep rendieren te 
grazen vlak langs de oever. Ze kijken eens op maar lijken zich nog niet veel zorgen te maken. Ik gooi mijn 
rugzak met packraft erop bevestigd op mijn rug en wandel langs de oever stroomafwaarts verder, mijn 
peddel in de ene hand en pickel in de andere. De pickel houd ik immers liever niet op de rugzak. De punt 
kan mijn packraft beschadigen.



De rendieren geraken meteen in paniek. Zo’n beest met zo’n groot blauw spul op de rug moet zeker van 
kwaadaardige aard zijn. Ze zetten het meteen op een lopen. De rivier kent nu een sterk verval en stroomt 
aanhoudend aan PR3 tot zelfs net even PR4 tussen rotsen naar de brug alwaar men Sarek meestal over 
betreedt komende van Suorva. Het blijft al de tijd maar regenen. Bij de brug moet ik toch dringend even 
plassen. Ik merk niet dadelijk iemand op in de buurt en haal mijn spel boven en straal het overtollige vocht 
uit in de richting van de rivier. Wanneer alles terug goed zit merk ik plots toch een goed gecamoufleerde 
tent op schuin aan de overkant. Ik kan de kerel erin zien zitten door het tentzeil heen en merk aan zijn 
doen dat hij me wellicht wel opgemerkt heeft vanuit zijn tent. Wat zal die gedacht hebben als hij me zo 
recht naar zich toe zag plassen? Ik trek het me niet aan.

Bij de brug kan ik weer duidelijk het verschil merken tussen de waterstand twee jaar geleden. Toen had ik 
hier enkele foto’s genomen van de rivier en die had ik uiteraard nog eens goed bekeken om te oordelen of 
ik hier nog zou kunnen packraften. Duidelijk dat de waterstand nu een enorm stuk lager staat. Ik zet mijn 
weg voort langs de oever. Intussen wordt de regen minder intens maar ophouden doet het niet. In de plaats 
komt er meer en meer wind. De samenkomst van de Guhkesvagge en de Bierikvagge staat in Sarek 
bekend als een winderige omgeving, één waar je ’s winters best altijd vermijd om een bivak te houden.

Het verval van de rivier neemt geleidelijk weer af voorbij de brug terwijl ze zich vertakt in verschillende 
kanalen die zich breed uitsmeren over een grote rivierdelta. Het groenblauwe meer Liehtjitjavrre (788m) is 
in de verte al te zien, het meer waarin de armen van de rivierdelta in uitmonden, het eindpunt van de 
Guhkesvakkjåhkå . Het is nog een tweetal kilometer lopen tot aan de meeroever. Rendieren lopen 
verspreid rond in en langs de rivierdelta. Ik blijf voort lopen langs de meest westelijke rivierarm van de 
delta en heb meestal een mooi uitgesleten rendierpaadje op de toendra dat de oever van de rivierarm blijft 
volgen. Dichter bij het meer wordt het water in de rivierarm volledig vlak en verschijnt er meer en meer 
moeras en veenplassen. Een groot moeras verspert uiteindelijk de doorgang tot aan de oever van het meer. 
Ik loop dan maar een grote siltbank op in de rivierbedding waar ik de voetsporen van een poolvos tegen 
komen en maak dan mijn packraft klaar vlak aan het water.

Nog een honderd meter moet ik de rivierarm doorpeddelen om op het meer te komen. Het water is niet 
diep, slechts gemiddeld een halve meter. Wanneer ik op het meer uitkom blijft het aandachtig voort 
peddelen. Aangevoerd materiaal van de rivier bezinkt hier nu in het meer waardoor een grote ondiepe 
bank van modder aanwezig blijft tot diep in het meer. De delta zet zich in feite nog voort in het meer. Het 
water is maar tussen tien tot veertig centimeter diep en dat tot zo’n tweehonderd meter ver in het meer. 
Het is uitkijken om niet in een te ondiep stuk te geraken. Ik moet dieper het meer op peddelen en naar het 
diepe water. De overgang naar de diepte is erg duidelijk te zien. Het water wordt in de verte plots fel licht 
blauwgroen in tegenstelling tot de bruinige kleur hier door de modderbodem. De wind waait hard op mijn 
zij. Er staat zo’n vijf beaufort. Mijn werkelijke koers wijkt daardoor zo’n twintig graden af van de richting 
waarin ik peddel.

Wanneer ik bij de kleurscheiding ben wordt de bodem plots onzichtbaar en de golven meteen groter. Het 
is toch een lichtjes beangstigend gevoel om zo ver van de oever te zijn op plots meters diep water waar de 
wind je alsmaar verder van de oever weg blaast en golven van dertig centimeter hoog je packraft op en 
neer doen bewegen. Ik peddel voort in noordoostelijke richting om zo nog dicht bij de valhelling onder 
water van de delta te blijven. De wind heb ik nu schuin in de rug. Het peddelen gaat redelijk snel. Een 
eind verder kom ik bij de trechterhals terecht in het meer. De twee oevers liggen hier maar een 
driehonderd meter van mekaar. Achter de trechter wordt het meer weer heel groot en breed. Ik beslis om 
hier nu in oostelijke richting te peddelen met de wind knal in mijn rug om zo bij de andere oever te 
geraken. Ik peddel snel door om zo snel mogelijk van het grote open water vanaf te zijn.

Aan de overkant zet ik mijn vaart verder in noordoostelijke richting, steeds dicht bij de rotsige oever 
blijvend. Dicht bij de oostpunt van het meer dien ik tot slot een baai over te peddelen in 
noordnoordoostelijke richting om de Sijddoädno op te geraken, de rivier die uit het meer stroomt. Daarbij 



is het steeds opletten geblazen want de wind beukt nu vrijwel pal zijlings in op mijn packraft net als de 
golven. Ik wieg heen en weer door de golven die onder mijn packraft onderdoor lopen en dien behoorlijk 
schuin te peddelen om de juiste koers te houden door de afwijking die de wind veroorzaakt.

Bij het op peddelen van de rivier houden de hoge golven en de krachtige wind meteen op. Oef! Ik ben het 
meer door geraakt. Maar de Sijddoädno is meteen een rivier van een heel ander kaliber dan de 
Guhkesvakkjåhkå daarnet. De rivier is veel groter, veertig tot zo’n honderdvijftig meter breed en op veel 
plekken verschrikkelijk diep. Ondanks dat blijft er wel een stroming op staan. Niet verwonderlijk want de 
Bierikjåhkå, Alep Basstajåhkå en Ahparjågåsj monden naast de Guhkesvakkjåhkå ook nog uit in het 
Liehtjitjavrre en voeren nog eens het smeltwater aan van zo’n 12 gletsjers in de massieven van Ähpar, 
Skårki en Sarektjåhkkå. Het debiet is zo gemakkelijk meer dan verdubbelt ten opzichte van de 
Guhkesvakkjåhkå.

Op een vernauwing in de rivier krijg ik een eerste kleine stroomversnelling. De PR2 drijf ik probleemloos 
door. De rotsbodem ligt even maar een veertig centimeter diep in de stroomversnelling. Erachter wordt de 
rivier weer enorm breed en diep en het water vlak. Vervolgens volgt er een bocht naar rechts. Net achter 
de bocht volgt een tweede PR2 stroomversnelling, ondanks dat de rivier erg breed blijft. Plots merk ik de 
rugvin op van een grote zalm die net soms boven het water uit komt aan het einde van de 
stroomversnelling. Wanneer ik met mijn peddel bijna zijn lijf raak maakt hij als de bliksem rechtsomkeer 
en verdwijnt in de diepte achter de stroomversnelling.

Vervolgens kom ik weer op een breed vlak stuk open water terecht. Het lijkt wel alsof de rivier een 
aaneenschakeling is van verschillende kleine langgerekte meren. De rivier lijkt dood te lopen maar 
wanneer ik verder peddel hoor ik geraas dichter bij komen. Een verblokt stuk in de rivier volgt waar een 
PR3 stroomversnelling zich tussen de rotsblokken een weg naar beneden wringt. Ik probeer me eerst voor 
de stroomversnelling staande te houden en het stuk goed te bestuderen. De stroomversnelling is een kleine 
honderd meter lang en het verval al redelijk groot zodat ik niet alles kan zien. Er zitten veel rotsblokken in 
de weg dus het zal sterk manoeuvreren worden, maar de stroming lijkt sterk genoeg om niet vast te komen 
zitten. Voorzichtig probeer ik het toch.

De stroomversnelling wordt er toch al snel één van een redelijk kaliber. Ik backpeddel hevig om geen 
hoge snelheid te bekomen in de stroming en moet dan nog vaak met al mijn krachten bijsturen met de 
peddel om niet op rotsblokken te bonken. Als dat wel zou gebeuren kan de stroming mijn packraft in een 
mum van tijd weten te draaien zodat ik achterwaarts in de stroming geraak en dat zou me erg in problemen 
kunnen brengen. Enkele keren kan ik me staande houden in een keerwater en even de volgende drop 
bestuderen. En dan gaan we er weer voor. Sommige drops zijn watervallen van een meter hoog. Eén maal 
bonk ik toch op een rots maar kan gelukkig snel bijsturen. Wanneer ik beneden weer op het vlak water 
terecht kom blaas ik toch even een diepe adem uit. Mijn hartje bonkt nog snel na van de spanning. Dit was 
geen gemakkelijke stroomversnelling, veel te veel uitstekende rotsen en zelfs stukken PR4. Voor mijn 
open bootje is dat wat teveel van het goede. Uiteraard heeft mijn packraft water geslikt.

Intussen begint het hard te regenen terwijl ik voort peddel maar ver geraak ik niet. De rivier wordt plots 
over de volledige breedte, en dat is goed honderdvijftig meter, met een reuzenlabyrint aan rotsblokken 
versperd. Ik vind geen doorgang. Ik peddel naar een eilandje in de rivier waar ook enkele berken op 
groeien. Tot de oever geraak ik niet en dien over de rotsblokken in het water mijn raftje naar het eilandje 
te dragen. Op het eilandje probeer ik beschutting te zoeken achter een hoge rotsblok en kieper het water 
uit mijn packraft. Intussen giet het en waait het hard. Het koufront is blijkbaar aan het doorkomen. Mijn 
handen zijn ijskoud en ik kan mijn vingers niet goed meer bewegen. Veel kan ik er niet meteen aan doen, 
mijn handschoenen zijn kletsnat geworden. Zelf ben ik ook doornat op uitzondering van mijn 
bovenlichaam. Ik begin het koud te krijgen en te bibberen. Hier is niets plezants meer aan. Het idee om 
achter deze hoge rots de hevige regen uit te zitten hou ik na een paar seconden al voor bekeken. Snel eet ik 
een koekje en ga dan in de plaats op verkenning in de rivier en waad over de rotsblokken in het water naar 



een punt waar ik zicht heb over het verdere verloop. Gelukkig volgt er kort achter het eilandje weer vlak 
open water. Ik keer terug, neem mijn packraft en begeef me door de rotsblokken en het slib naar de kant 
van het open water alwaar ik van op een grote vlakke rotsblok weer te water ga. Niet veel verder ligt de 
rivier weer verspert met een groot rotslabyrint. Ik beperk het peddelen met gewoonweg naar de overkant 
van de rivier te gaan. Daar ga ik weer aan land en klim de toendrahelling op waarboven ik beschutting 
vind achter enkele reuzenrotsblokken. Tijd voor de middagpauze.

De hevige regen houdt plots gelukkig op terwijl in het westen de eerste blauwe lucht verschijnt, de eerste 
echte felblauwe lucht die ik te zien krijg tijdens de tocht. De bergtoppen blijven nog even verscholen in 
restwolken. Ik leg mijn regenjas en regenbroek te drogen terwijl ik mijn PLQ aan trek voor extra warmte. 
Intussen eet ik een goed maar laattijdig middagmaal. Van op de pauzeerplek krijg ik ook meteen een goed 
zicht op het verdere verloop van de rivier. Achter de volgende stroomversnelling doorheen het volgende 
rotslabyrint, waar ik blijkbaar wel net door zou kunnen geraken, volgt er weer een lang stuk breed vlak 
water. Mijn packraft goesting is niet hoog meer en ik begin er meer en meer aan te denken dat het niet 
beter zou zijn om vanaf nu te voet verder te trekken en enkel nog een rivier af te varen als ik er zeker van 
ben dat ik niet om de vijf botten een stuk moet gaan omdragen. Die rotslabyrinten zijn veel te lastig om te 
omzeilen. Toch draag ik mijn packraft na de pauze alweer naar de rivier en ga achter het rotslabyrint bij de 
pauzeerplek weer de rivier op. De zon is beginnen schijnen en het packraften wordt zo toch weer 
plezanter.

Een kilometer verder is het weeral gedaan. De rivier versnelt en raast zich met lawaai tussen een volgend 
doolhof van rotsblokken. Hier moet ik sowieso uit de rivier want nu volgt een stuk met sterk verval tot de 
monding in het meer Guordesluoppal (748m). Ik stap uit op de linker oever en zet verder met de packraft 
op mijn rug. Het loopt niet vlot. Ik moet bijna constant door poolwilgenstuiken wringen die op enkele 
plekken zelfs even twee meter hoog worden. Voorzichtig wring ik me er met mijn packraft doorheen, geen 
zin om hem van de rug te halen en op de rugzak ingepakt weg te stoppen. Wat verder zak ik dan plots met 
mijn rechter been door het mos en val pardoes in een ondergronds gangenstelsel van een beekje. Mijn 
been is weer kletsnat tot aan mijn knie.

Ik probeer de vlotste weg te zoeken doorheen de poolwilgen en de stroken moeras en kom daarbij af en 
toe nog eens vlak bij de rivier uit. Die valt nu absoluut niet meer te packraften. De stroming is nu constant 
PR4 tot PR5 met krachtige stroomversnellingen en hoge woeste watervallen die een donderend lawaai 
maken. Het duurt een hele tijd vooraleer ik bij de noordoostelijke oever van het meer geraak. Daar ga ik 
weer te water in een kleine rotsige baai, maar wanneer ik het meer verder op peddel en stroomafwaarts 
naar het vervolg kijk kan ik niet anders dan het meer gewoon door peddelen naar de overkant. Niet veel 
verder verspert weer een uitgestrekt rotslabyrint de doorgang door het meer. Wat een ambetante 
klotenrivier! De maat is voor me vol. Ik stap uit aan de overkant waarbij ik mijn raft weer over 
rotsblokken in het water tot op de toendra draag en pak hem dan resoluut in. Nu loop ik wel te voet verder 
tot Namadis aan het Sitojaure! Het is al half zes en de weg naar Namadis nog een 10km lang. Ik zet er 
stevig de pas in.

Ik loop aanvankelijk hoog boven de rivier door de vallei over de toendrahelling. Hier en daar verschijnen 
paadjes uitgesleten door rendieren. Verder in de vallei doemen de eerste berkenbomen op. Ze zien nog 
allemaal groen. Niet veel verder wordt de valleibodem dan plots door berkenwoud ingepalmd. Het is mooi 
lopen door de vallei. Ondanks dat er geen hoge bergen te zien zijn rondom deze vallei vind ik het een erg 
aantrekkelijk dal om door te lopen. Dit is wellicht één van de minst bezochte dalen in Sarek. Wie zou nu 
door deze vallei gaan lopen? Je hebt hier geen mogelijkheid om verder te trekken want je kan de 
Sijddoädno immers niet over geraken.

Geleidelijk daal ik het berkenwoud in waar ik meteen in een sprookjessfeer terecht kom. Het berkenwoud 
heeft hier echt iets magisch. Die ondergroei waar sporen van rendieren, elanden en zelfs beren te 
ontdekken zijn, die eerste paar verkleurde herfstblaadjes die toch al verschijnen, de zonnestralen die 



doorheen het bladerdek weten te schijnen en de rivier die je lager doorheen de vallei hoort kabbelen ook al 
zie je ze niet. Je zou hier meteen halt willen houden om te bivakkeren.

Ik volg de sporen uitgesleten door de rendieren en elanden en kom tot slot weer bij de rivier uit. De 
Sijddoädno valt hier weer te packraften maar ik laat me niet meer verleiden. Afwisselend door 
berkenwoud en dan weer open toendravelden loopt het voort door de vallei, steeds over duidelijk 
uitgesleten paadjes. Onder Muorjjenjunnje kom ik weer in het diepe berkenwoud terecht waar weer 
meteen een intrigerend gevoel me overvalt, een gevoel alsof je elk moment ergens achter een hoekje op 
een beer kunt stoten ook al zullen deze beesten zich hier in werkelijkheid al lang uit de voeten maken nog 
voor je ze te zien krijgt. Namadis (818m), de geïsoleerde bult in de vallei, is nu opgedoemd en is bij 
momenten te zien bij een meer open stuk in het woud net als de hogere besneeuwde bergen in het massief 
van Skårki op de achtergrond. Er blijkt vandaag toch behoorlijk wat sneeuw te zijn gevallen. De 
sneeuwgrens bevindt zich rond 1300m. Ik verlaat het wildspoor en zet mijn eigen koers verder tussen de 
bomen waarbij ik probeer pal naar de voet van Namadis te lopen.

Na een hele afstand houdt het berkenwoud plots op en kom ik voor een korte steile afdaling te staan. 
Beneden ligt de uitgestrekte puinwaaier van de Lulep Bastajåhkå die hier de vallei in loopt vanuit de 
monding van de nauwe Bastavagge. Over afgeronde keien en droge rivierbeddingen loop ik de puinwaaier 
door. De rivier zelf ontmoet ik helemaal op de westelijke kant van de puinwaaier. Struiken liggen er 
omver met heel wat drijfvuil dat erin vast hangt. De rivier staat nu erg laag maar het is overduidelijk dat 
het hier ook wel eens kan spoken en het waterpeil twee meter hoger kan komen zodat alle rivierkanalen op 
de puinwaaier water afvoeren en er hier te voet geen doorkomen meer aan is.

Ik doorwaad de rivier en vul aan de overkant één van mijn 2l Platypus bottles helemaal vol. Dan klim ik 
over de helling naar de top van Namadis (818m). De toendrahelling wordt hogerop steeds rotsiger en 
wanneer ik bij de brede top ben raken mijn voetzolen meer rots dan toendra. Ik laat mijn rugzak even 
achter en klim naar het hoogste punt. In het zuidoosten verschijnt het Sitojaure (630m), een enorm lang 
uitgestrekt bergmeer waarin de Sijddoädno via een mooie delta in uitmondt. Het zicht op het meer is 
overweldigend, met grote voorsprong het mooiste dat ik op de tocht al te zien krijg tot dusver. Het meer 
doet me denken aan het Russvatnet in Jotunheimen, maar het Sitojaure is nog veel mooier. Ook het zicht 
in noordelijke richting waar ik de Sijddoädno door de vallei zie stromen naar een reeks 
stroomversnellingen oogt erg mooi. De opklaringen worden intussen als maar breder ondanks de erg 
koude noordenwind die hier nu krachtig waait op de top. Als er deze nacht noorderlicht verschijnt zit ik 
hierboven alvast goed.

Ik daal weer kort af naar de rugzak en zoek me een bivakplek. Wat lager ligt er een waterplas die wat 
ingebed ligt op de noordoostkant van de top. Door de beschutte ligging is het er opvallend rustiger met 
nog nauwelijks wind. Gelukkig vind ik er een vlak stuk grond. Mijn tarp staat er niet veel later op recht 
met de packraft opgeblazen en omgekeerd eronder als slaapmat. Wanneer ik na het avondmaal ga slapen is 
het twintig over tien en al nacht. De eerste sterren verschijnen. Stratocumulus banken drijven nog over in 
het noorden. Ik zet mijn wekker in de hoop het noorderlicht te zien.

’s Nacht wordt ik pas rond half twee wakker. Mijn GSM is blijkbaar niet afgegaan. Uiteraard is er geen 
noorderlicht te zien zo laat. Er drijven nog steeds velden met stratocumulus over en de hemel erboven 
trekt dicht met cirrusbewolking. Ik ga meteen weer slapen. Aan het einde van de nacht, omstreeks 4u word 
ik wakker met dat typische geluid dat op de tarp neervalt. Wanneer ik uit de bivakzak naar buiten loer zie 
ik dat het sneeuwt. Het zijn grote natte vlokken en ze lijken snel weg te smelten op de grond. Ik probeer 
toch verder te slapen ondanks de wind die nu ook op de bivakplek soms hard waait.



DEEL III: EEN LANGE DOORSTEEK DOOR DE NAUWSTE VALLEIEN

Met een eerste hoop bivakellende (Dag 5 tot 10)

Woensdag 01 september: Namadis – Basstavagge

Worstelend door de sneeuw in Sarek’s woeste hoofdvallei

• Start: Namadis (800m)
• Aankomst:Basstavagge (960m)
• Afstand: 11,5km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 4u30
• Klimmen: 350m
• Dalen: 200m
• Aantal mensen gezien: 5
• Wadingen: Lulep Basstajåhkå, Alep Basstajåhkå

’s Ochtends zie ik de sneeuw weer over gaan in regen. Heel de voormiddag blijft het door regenen met 
windvlagen die langsheen de tarp scheren. Al die tijd probeer ik verder te slapen en moeilijk is dat niet op 
zo’n super comfortabele packraft. Rond het middaguur sta ik op en ontbijt droog onder de tarp. Intussen 
lijkt de bewolking minder dik te worden en komen hoger gelegen delen van de berghellingen terug uit de 
wolken en daarop is een scherpe sneeuwgrens te zien rond ongeveer 950m.

Ik trek opnieuw naar de top van Namadis (818m) terwijl het uiteindelijk ophoudt met regenen. Maar de 
noordenwind haalt daarentegen al haar krachten boven op de top. Ik heb moeite om recht te blijven staan 
op de top en daal meteen een stukje af om beschutting te krijgen achter de rotsen. Het Sitojaure ligt er nog 
mooier bij dan gisteren avond. Ik zie de hevige wind er over de waterspiegel razen en de bomen in het 
berkenbos diep beneden schudden heen en weer. De zon weet een tijdje later even flauw doorheen het 
altostratusdek te schijnen. Ik neem verschillende foto’s van de omgeving ondanks dat ik mijn camera 
onmogelijk kan stil houden in de turbulente stormwind.

Na een ruime tijd trek ik weer naar de tarp en pak alles in. Ondanks dat het al laat is heb ik er zin in. Om 
tien voor vier begin ik Namadis af te dalen en zet beneden op de toendra tegen de wind in koers naar de 
ingang van de Basstavagge. Deze vallei is de nauwste en hoogst gelegen vallei van alle Sarek 
hoofdvalleien. Bij de ingang van de vallei blijft het hard waaien met bovendien regelmatig harde 
rukwinden die me soms uit evenwicht brengen en bijna op de grond doen smakken. Er loopt een duidelijk 
uitgesleten pad de vallei in dat zich al snel tussen de poolwilgenstruiken wringt. De struiken schudden 
vaak heen en weer door de wind. Niet veel verder verschijnt er plots een groep van 3 trekkers voor me. 
We begroeten elkaar eens wanneer we kruisen. Alledrie dragen ze een rugzak waarvan het topvak boven 
hun hoofden uittoornt, Fjällraven broeken en zware lederen bergschoenen met hoge schacht. Ik zie ze 
gapen naar mijn rugzak en mijn voeten wanneer ik veel sneller dan hen voorbij huppel. Twee jaar terug 
liep ik ook nog min of meer zo rond. Ik kan het verschil niet negeren. Met trailrunners loop je als een 
snelheidsrobot door de wildernis zolang je goed uitgetreden grond voor de voeten hebt.

In de Basstavagge loopt het paadje op de zuidelijke kant van de beek verder. Achter een bocht in de vallei 
doemen de besneeuwde bergen op met het zadel dat eveneens in die witte wereld ligt ingebed. Lage 
wolken razen aan stormtempo zijlings over de vallei en laten de bergtoppen constant verborgen liggen. 



Hier en daar is intussen wel een stukje blauwe lucht te zien. Het duurt niet lang of de eerste sneeuwresten 
liggen ook rond me heen. Het paadje kwijnt geleidelijk weg, de sneeuwresten worden een sneeuwdek. Ik 
zoek mijn eigen weg. Even een korte pauze aan de beek waarbij ik een koekje eet. Een Noordse Woelmuis 
maakt zich uit de voeten. De afdrukken van haar pootjes staan als minisculpturen in de sneeuw gegrift.

De sneeuw wordt dikker en de wind neemt weer toe dieper in de vallei. Verder in de vallei staat een 
Hilleberg opgesteld. Wat verder zie ik vrouwlief terugkeren naar de tent. Zij zijn over het zadel getrokken 
want ik kan vanaf nu hun voetsporen volgen in de sneeuw. De groep van 3 aan de ingang van de vallei 
moet vooraan in de vallei hebben gebivakkeerd want van hen geen sporen te vinden hogerop in de 
sneeuw. De ondergrond wordt lastiger. Overal liggen morenebuilen waarvan sommigen zo’n vijftal meter 
hoog. Het is moeilijk om je hier een weg door te banen, zeker in de sneeuw want op en achter de 
morenewanden hebben zich sneeuwaccumulaties gevormd en hier en daar zijn zelfs al corniches te zien. 
Maar ik heb geluk. Ik hoef zelf geen weg meer te ploeteren door de sneeuw. Ik kan het spoor volgen. Het 
kronkelt heen en weer tussen de morenen. De sneeuw is meestal slechts 20cm dik, maar op veel plekken 
ligt het opgewaaid tot meer dan een meter dik. Toch blijft het redelijk vlot lopen door de sneeuw op mijn 
trailrunners. 

Over het zadel begin ik uit te kijken naar een bivakplek maar wil toch nog voldoende afdalen om van de 
hevigste wind op het zadel af te zijn. Enkele beekjes met ijskoud gletsjerwater worden over gestoken. Het 
duurt toch een heel eind vooraleer ik een geschikte plek vind. Uiteindelijk stel ik mijn tarp recht aan de 
voet van Mellantoppen (1739m) achter een morenewand die goede beschutting biedt tegen de wind. De 
sneeuw is gelukkig vochtig en plakkerig. Meteen begin ik een rechthoekige wand te bouwen met 
sneeuwblokken waarover ik mijn tarp heen zet als een dak. Op die manier lig ik helemaal beschut tegen de 
wind. Ik blaas mijn packraft weer op en ga er omgekeerd op liggen. De nacht is alweer gevallen wanneer 
ik mijn avondmaal nuttig en af en toe kan ik enkele sterren ontwaren doorheen een gat in de lage wolken 
wanneer ik ga slapen omstreeks twintig voor elf. Ondanks de lange slaap voorbije nacht val ik nu weer 
snel in slaap.

Donderdag 02 september: Basstavagge – Dielmajavrasj

Packraften door de wildwater wildernis

• Start: Basstavagge (960m)
• Aankomst:Dielmajavrasj (1180m)
• Afstand: 20,5km
• Packraft afstand: 6,0km
• Duur: 9u00
• Klimmen: 600m
• Dalen: 350m
• Aantal mensen gezien: 4
• Wadingen: Soabbejåhkå,Dielmanjunjejågåsj

Het blijft heel de nacht krachtig waaien doorheen de vallei. 's Ochtends razen nog steeds lage wolken door 
de vallei en is het koud. Ik heb er niet veel zin in en blijf nog een tijdje liggen. Wanneer ik dan toch mijn 
boeltje begin bijeen te pakken komen kort na elkaar twee duo's voorbij gelopen. Ze begeven zich in de 
richting van het zadel in de vallei en lopen maar erg gestaag vooruit in de sneeuw.

Wanneer ik weg ben is het al tien uur gepasseerd. Nog geruime tijd kan ik de voetsporen van voorgangers 



blijven volgen tot ik nabij de uitloop van de vallei nabij de Bierikjaure een hogere route blijf kiezen. 
Intussen is de sneeuw alsmaar natter geworden en dien ik vele beekjes met smeltwater over te springen of 
te waden. Beneden in de vlakte nabij het Bierikjaure verdwijnt de sneeuw geleidelijk en krijg ik weer 
meer en meer toendrabodem onder de voeten. Maar het blijft nat en drassig door het vele smeltwater.

Bij de klaterende beek die het ...javre draineert houd ik de middagpauze. Het is intussen goed opgeklaard 
maar de hoogste bergen, waaronder spijtig genoeg ook Bierikbakte, blijven nog steeds met hun top in de 
wolken hangen. Na de pauze zet ik mijn koers voort in de richting van Rapadalen. Niet veel verder kruis 
ik het paadje dat van de Mikkastugan naar de Snavvavagge loopt en zorg er opzettelijk voor dat ik er geen 
voetstap op zet.

De afdaling het hogere Rapadalen in laat mooie beelden zien. Intussen begin ik te beseffen wat ik twee 
jaar geleden allemaal niet gemist heb door gewoon dat paadje te volgen. Het is duidelijk dat als je de 
mooiste dingen wil zien in Sarek, je je van de paden zult moeten begeven. De frisgroene bergen en 
toendra steken fel af tegen de besneeuwde bergen waar wolkenschaduwen overheen razen.

Beneden in de valleibodem kom ik bij de monding van de bierikjahkka uit. De rahpajahka is hier een sterk 
verwilderde rivier die dus in een vlechtwerk van rivierarmen over de vlakke kiezelvalleibodem stroomt. Ik 
doorwaad een kleine zijarm van de rivier en ga dan naar het grootste kanaal kijken. Het water is helemaal 
niet diep en stroomt toch aan redelijke snelheid met kabbelende golven. Hier en daar steekt er toch een 
rots boven water. Zoiets catalogeer je als een PR2. Ik maak mijn packraft vervolgens klaar temidden van 
een kiezelbank en ga dan te water.

De Rahpajahka is de eerste verwilderde rivier die ik packraft en ik mag meteen merken dat dit andere 
aandachtspunten vraagt dan een meanderende rivier. Op de rechte stukken is de rivier zelden diep en tref 
ik vaak kiezelbanken waar ik toch enkele malen met de bodem van mijn packraft overheen schuur. In de 
scherpe bochten van het hoofdkanaal loopt steeds een stroomversnelling uit op een meters diep gedeelte in 
de rivier waar dan nog eens vaak een zijarm zich bij het hoofdkanaal voegt en zorgt voor een erg 
turbulente stroming. Telkens ik met de snelheid verkregen in de stroomversnelling op het diep water 
terecht kom wordt de packraft sterk afgeremd en zodat ik corrigerende beweging dien te maken met mijn 
bovenlichaam. Bovendien dien ik dan goed te sturen in de bocht om niet tegen de holle oever terecht te 
komen waar vaak takken van poolwilgen in de stroming liggen. Na een bocht splitst de rivier zich dan 
weer regelmatig en is het aandachtig observeren welk kanaal nu het meeste debiet houdt en dus het diepst 
zal blijven. Toch, ook al kan het moeilijk lijken voor een leek, het is allemaal superplezant!

Tussen de stroomversnellingen in probeer ik op het rustige water te genieten van het landschap en stop 
vaak even met peddelen. Maar meestal is het toch je aandacht bij de rivier houden. Het packraften maakt 
nu snelheid. De Rahpajahka is beslist een stuk sneller dan de Guhkesvakjahkka en Sijddoädno en zeker 
nog veel plezanter ook.

Onder de westwand van Laddebakte vernauwt de vallei zich behoorlijk. Het is hier dat het centrale deel 
van Rapadalen aanvangt, het deel met het grootste verval. De rivier verandert meteen plots van karakter. 
De brede kiezelvalleibodem houdt op, de laatste zijarmen van de rivier voegen zich weer bij het 
hoofdkanaal. De Rahpajahka verandert op de kaart zijn naam in Rahpaädno. Het luide lawaai van de 
eerste stroomversnelling komt dichterbij. Meer en meer rotsblokken verschijnen in de bedding en het 
water wordt dieper. Wanneer ik voor de eerste stroomversnelling lig, houdt ik al backpeddelend even halt 
in de rivier en bekijk het geruis voor me aandachtig. Dit kan ik aan. De stroomversnellingen die ik heb 
genomen in de Gorges du Tarn waren nog een stukje steviger. Al backpeddelend drijf ik de 
stroomversnelling in, daarbij regelmatig bijsturend om niet op een rotsblok te varen die uit het water 
steekt. De golftreinen zijn ongeveer dertig centimeter hoog. Af en toe spetst er water over de boeg.



Na enkele honderden meter zit de stroomversnelling erop en wordt de rivier weer wat rustiger, maar lang 
duurt het niet want meteen komt de volgende stroomversnelling in zicht. Ik peddel toch maar eens naar de 
kant en stap uit om te voet eens verder een blik te werpen op het vervolg van de rivier. Het ziet er nog 
allemaal doenbaar uit. Al de stroomversnellingen lijken goed overeen te komen met wat ik op de 
satellietbeelden zag. Eén enkele stroomversnelling leek me te veel van het goede. Bovendien heb ik deze 
winter nog over de rivier gelopen toen ze bevroren was en weet nu nog goed van toen waar die grote 
stroomversnelling ligt. Het speelt toch allemaal goed in je voordeel dat je de omgeving al kent.

Vooraleer ik weer te water ga kieper ik eerst het opgeschepte water uit mijn packraft. Vervolgens wordt 
het puur wildwater raften aan vrijwel constant PR3. Voor een open boot als mijn packraft is dat in feite 
niet lang vol te houden doordat je onvermijdelijk vaak hele golven aan water binnen krijgt en je packraft 
zich zo redelijk snel met water vult. Toch doe ik het verbazend goed en weet met de juiste techniek maar 
weinig water te slikken. Wanneer ik midden onder de wand van Laddebakte ben versnelt de rivier nog 
verder en wordt de stroming toch redelijk woest. Nu zwalpt er toch regelmatig een klad water binnen en 
zit ik al snel in een diepe plas. De bocht naar recht waar zich de PR4-5 versnelling bevindt volgt al snel. Ik 
hoor het water met een enorm kabaal voor me uit naar beneden storten tussen de rotsen. Ik peddel snel 
naar de linkeroever en stap een veertigtal meter voor de stroomversnelling uit mijn packraft en kieper de 
plas water weer in de rivier. Ondanks die plas ben ik toch niet erg nat. Ik heb mijn regenbroek hoog 
opgetrokken en met mijn knieën ligt geplooid komt er zo geen water in mijn broekspijpen terecht.

De omgeving is wild en tegelijk supermooi in dit deel van het Rapadalen, een heel ander zicht dan 
voorbije winter toen het maar een kleurloze en doodse zwartwit bedoening was zonder het lawaai het 
ruisende water. Het berkenbos is nu verschenen met zijn typische ondergroei van lage plantjes en struiken 
die al in bescheiden herfsttooi zijn gehuld. De Rahpaädno spiest zich als een lawaaierige rivier die 
glinstert in het zonlicht, doorheen de vallei.

Ik hijs mijn rugzak met packraft op mijn rug en loop de stroomversnelling voorbij. Vlak voorbij de 
watervallen wordt de rivier weer meteen rustiger tot de volgende stroomversnelling zo'n honderd meter 
verder. Ik spring weer in mijn bootje en peddel naar het volgende lawaai in de rivier.

De ... voegt zich bij de Rahpaädno in die volgende stroomversnelling die eigenlijk nooit meer ophoudt. De 
gletsjerbeek voert duidelijk ook heel wat puin aan want er liggen meer rotsblokken in de bedding en de 
Rahpaädno begint zich bovendien opnieuw in meer dan één kanaal te splitsen. Ik blijf nog een eind voort 
raften om tot slot op de rechter oever uit te stappen een dikke kilometer voor de monding van de 
Sarvesvagge.

Nu ben ik toch goed nat, langs de buitenkant toch tenminste. Ook mijn handschoenen zijn doorweekt. Hier 
ga ik toch een andere oplossing voor moeten zoeken. De combinatie van handschoenen met erboven een 
afschermende want uit goretex blijkt echt nutteloos te zijn vanaf het moment dat je al maar in wat 
wildwater terecht komt. Ook mijn voeten zijn nu duidelijk nat. Er is toch behoorlijk wat water langs de 
bovenkant van mijn goretex sokken naar binnen gelopen. Toch doe ik mijn kousen niet uit ondanks dat ik 
ervan koude voeten heb gekregen.

Ik verlaat de rivierbedding en klim in het berkenwoud de valleihelling omhoog. Intussen rijkt de zon niet 
meer tot beneden in de vallei en wordt het snel frisser. Mooie bloemen bloeien nog in het woud. Ik kruis 
meerdere wildpaadjes en kom dan aan de bovenrand van het berkenbos op exact dezelfde plek uit dan ik 
vijf maanden geleden op sneeuwschoenen naar boven ben geklommen. Ik herken het nog allemaal. De 
bomen staan nog exact op dezelfde plaats en als ik mijn ogen sluit zie ik het landschap nog in zijn 
wintertooi gehuld met mijn diep sneeuwschoenspoor achter me aan in de sneeuw.

De bovenrand van het berkenwoud is een vrij scherpe grens. Over toendra klim ik nu steil verder en het 



duurt niet lang of de eerste sneeuwrestjes liggen daar weer. Op dat moment stop ik toch even om mijn 
goretex kousen uit te trekken en het opgeschepte water uit mijn wollen sokken te wringen. Ik heb intussen 
geen koude voeten meer, maar het zuigende gevoel in mijn trailrunners ben ik inmiddels ferm beu geraakt. 
Er blijkt toch veel water naar binnen te zijn gelopen. Mijn wollen sokken zijn doorweekt en ik kan er bijna 
een glas water uit wringen.

Met drogere voeten klim ik weer verder en kom al snel in de ononderbroken sneeuw terecht. De .... steek 
ik nog over doorheen een kloofje en klim het slot steil verder naar het plateau onder Tielma hoog boven de 
Sarvesvagge en waar achteraan het Dielmajavrasj ergens diep verscholen moet liggen. Dit bergmeer is 
mijn eindbestemming voor vandaag. Het weer is intussen schitterend. De wind zwakt af en de laatste 
wolken over het Gadok massief blijken verder op te lossen. Het wordt tevens donkerder wanneer ik verder 
ploeter door de sneeuw. Boven 1000m ligt er nu aanhoudend 20-30cm sneeuw met hier en daar dikkere 
ophopingen tegen rotsrichels waar ik tot de knieën in de sneeuw weg zak. Het is vermoeiend lopen. Ik 
probeer zoveel mogelijk te profiteren van de rotsen die nog uit het sneeuwdek steken.

Wanneer ik tot dicht onder de zuidwand van Tielma ben gekomen verschijnt het bergmeer dan toch 
eindelijk links voor me. Ik heb de kaart er niet bij genomen om de juiste koers te zoeken naar het meer en 
ben zo toch vrij ver afgeweken in noordelijke richting. Gestaag afdalend door de sneeuw loop ik naar het 
meer en volg de oostelijke oever verder tot naar het zadel dat op de zuidkant van het meer ligt waarachter 
de steile afgrond naar de Sarvesvagge gaapt. De duisternis is gevallen wanneer ik hier mijn tarp begin 
recht te zetten. Dit is een topplek in Sarek. Het zicht op de wilde toppen van het Gadok massief aan de 
overkant van de Sarvesvagge met de fenomenale noordwand van Naite frontaal aan de overkant behoort 
voor mij vanaf nu tot één van de mooiste beelden in Sarek.

Er is nergens een beschutte plek te vinden. Ik kies een sneeuwvrije strook op de toendrabodem. Gelukkig 
is het nu compleet windstil geworden en de hemel is kraakhelder. Geen enkel wolkje is er nog te 
bespeuren. Ik ben er daarom toch niet gerust in. Voorbije nacht toen het maar lichtjes vroor voelde ik al 
dat de temperatuurlimieten van mijn slaapzak nabij waren. Intussen is het al -6°c op de thermometer en zal 
het met zo'n wolkenloze hemel en windstilte deze nacht beslist nog streng gaan vriezen. Wanneer ik naar 
de oever van het Dielmajavrasj trek tref ik een volmaakte spiegel aan. Het gebeurt niet vaak dat je dit mag 
meemaken met zo'n groot bergmeer.

Tijdens het bereiden van het avondmaal doorbreekt plots een vreemd geluid de kille stilte. Ik hoor iets 
zoevends boven mijn hoofd. Wanneer ik opkijk hangt er een grote vogel stil in de lucht te bidden enkele 
meter hoger vlak boven mijn hoofd. Ik verschiet me rot. Snel vliegt hij weg wanneer ik met mijn 
hoofdlampje naar hem schijn. Niet veel later keert hij geluidsloos terug en merk ik dat het een uil is. Enkel 
wanneer hij even weer stil gaat hangen hoor je even zijn vleugelslagen. Het beestje is nieuwsgierig. Als hij 
maar snel een hoop van die toendramuizen gaat vangen.

Het is ... uur wanneer mijn maaltijd op heb en ga slapen. Ik zit niet zo goed voor het noorderlicht. De 
bergen in het noorden ontnemen me een groot gedeelte van het zicht naar de noordelijke hemel. Toch zet 
ik mijn alarm aan. Je weet nooit wat er tijdens een heldere nacht te zien kan zijn. Ik leg mijn fototoestel al 
klaar.

Een uurtje later wordt ik gewekt. Ik blijk al snel in een diepe slaap te zijn gevallen. Wanneer ik met 
slaapogen de hemel beloer van onder de tarp zie ik een vage band met een zwak wit licht net boven 
Ridatjahkka en Tielma hangen. "Ja, 't Is prijs!" roep ik spontaan tegen mezelf. Snel spring ik uit mijn 
slaapzak in mijn trailrunners en neem mijn fototoestel beet. Eerst neem ik wat testfoto's nabij de tarp 
terwijl het noorderlicht al snel intenser wordt. Dan trek ik de nabije heuvel op. Het noorderlicht evolueert 
toch al naar enkele fraaie bewegende gordijnen maar echt fel wordt het nooit. Na een tweetal uur kwijnt 
het snel weg en lijkt niet meer terug te keren. Toch al een mooi begin. Nu hopen dat er zo nog nachten 



mogen volgen. Half twee is het wanneer ik weer in mijn slaapzak kruip. Intussen is het -10°c en hangt de 
tarp al vol met rijm. Voor de rest van de nacht val ik niet meer in slaap. Ik lig in de plaats te bibberen in 
mijn slaapzak. Op zo'n koude nacht had ik eigenlijk toch niet gerekend. Als er morgen weer zo'n heldere 
nacht gaat volgen kruip ik toch zo hoog niet meer.

Vrijdag 03 september: Dielmajavrasj – Sarvesvagge

Verblind door zon, sneeuw en uitgestrekte gletsjers
• Start: Dielmajavrasj (1180m)
• Aankomst:Sarvesvagge (780m)
• Afstand: 16,5km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 10u00
• Klimmen: 1000m
• Dalen: 1400m
• Bergtoppen: Kanalberget (1937m)
• Aantal mensen gezien: 0
• Wadingen: Ridanjunjesjågåsj, Sarvesjåhkå

Met de zonsopgang kruip ik uit mijn rillend nestje. Het is -11°c bij een nog steeds compleet heldere hemel 
en windstilte. Wanneer de zon boven de bergen verschijnt voelt het toch gelukkig al snel warmer aan. De 
tarp hangt vol met een kilo rijm. Ik probeer er zoveel mogelijk af te krijgen alvorens ik de boel inpak. 
Intussen komt de uil van gisterennacht nog eens langs. Ik kan nu goed zien dat het een uil is.

Over het doel vandaag bestaat geen twijfel. Ik zal proberen Kanalberget te beklimmen. Deze berg ligt diep 
verscholen in het alkatj massief en ligt langs bijna alle kanten ingesloten door grote gletsjers. Hij ligt zo 
ver weg van de valleien dat ik hem nog niet heb gezien. Om op de top te geraken zal ik eerst Tielma 
moeten beklimmen, de berg die hier boven het Dielmajavrasj ligt, om achter de berg een korte afdaling te 
maken en daarna dielmajahkka te beklimmen. Pas achter deze tweede berg ligt Kanalberget waar ik 
eindelijk aan de voet zal aankomen na een toch vrij lange afdaling van dielmajahka. De enige kant om 
Kanalberget te beklimmen is de zuidkant en die is uiteindelijk niet zo steil en allesbehalve technisch. 
Daarom wilde ik hem deze winter al beklimmen maar door lange lengte van de beklimming was het al erg 
twijfelachtig dat ik de kans ging krijgen en stormachtig weer wesliste er toen over dat het voor een andere 
keer zal zijn. Na de top van Kanalberget bezocht te hebben wil ik trachten de Sarvesvagge in te dalen over 
de erg steile helling van de voet van Kanalberget en de Ridanjunjesvagge. Ik zal mijn nog zware rugzak 
met packraft en peddels dus moeten meezeulen heel de beklimming afgezien van de finale klim over de 
zuidflank van Kanalberget zelf.

Maar vooraleer ik aanvang met de beklimming ga ik de afgrond met de Sarvesvagge toch eens goed 
bekijken. Dat heb ik gisteren niet kunnen doen door de invallende nacht. De afgrond volgt erg abrupt. De 
helling die de dieperik in loopt is te steil om hierover te voet naar beneden te kunnen. De vallei zelf oogt 
erg mooi. Zij ik twee jaar geleden al niet dat ik de Sarvesvagge de mooiste vallei vind in Sarek? Een 
glinsterende Sarekjahka baant zich beneden een weg naar het Rapadalen, daarbij meermaals op 
kiezelvlekten uiteen vlechtend. En dan die overkant die gedomineerd wordt door die machtige brede tors 
die de noordwand van Naite is en die meteen het zicht op het Luohtolahkko plateau verhindert. Deze 
winter sliep ik nog een nacht op de top. De berg mag dan niet zo hoog zijn in absolute cijfers naar de 
Sareknormen, zijn noordwand domineert heel het oostelijk deel van de vallei. In het zuidoosten zet de zon 
nu koers naar het Gadok massief. Ondanks de afwezigheid van grote gletjsers in dit massief, is het één van 



de wildste hoeken in Sarek. De bergen toornen als kolossen boven de diepe cols uit. Een machtige plek is 
dit.

Vervolgens raap ik mijn rugzak op en begin met de beklimming. Het is meteen lastig. Er is uiteraard nog 
niks van de sneeuw verdwenen. Regelmatig zie ik de sporen van Noordse Woelmuizen op de sneeuw. 
Laat ons hopen dat mijnheer de uit zijn buikje goed heeft kunnen vullen afgelopen nacht. Ik begeef me 
naar de zuidflank van Tielma en klim dan over de dik besneeuwde rotsen naar boven. Het is erg steil maar 
ik doe het rustig en geconcentreerd om geen verassingen te krijgen met de dikke sneeuwlaag. De diepe 
holten tussen de rotsen zijn dichtgesneeuwd. Ik veeg vaak sneeuw weg om de rots te vinden voor mijn 
volgende stap omhoog.

Na een hele tijd kom ik hoger op de minder steil hellende zuidflank van de berg terecht. Er ligt meteen 
minder sneeuw. Afgeblazen sneeuw ligt op de fijnere maar scherpere rotsbodem met hier en daar nog 
dikke accumulaties waar de toplaag van de sneeuw is aangehard maar nog niet sterk genoeg blijkt te zijn 
om mijn gewicht te kunnen dragen zodat ik bij elke stap toch nog diep door de sneeuw zak. Vermoeiend is 
het en het blijft niet zo vlot vooruit gaan. Ik loop zijlings ten westen van de top van Tielma voorbij en dien 
vervolgens een erg uitgestrekte kom in te dalen met links de diepe afgrond naar de Ridanjunjesvagge. Aan 
de overkant van de kom toornt de steile zuidvlank van dielmajahka uit. Ik zal een hele omweg moeten 
maken om naar deze volgende berg te kunnen klimmen. Achter dielmajahka is toch even de top van 
Kanalberget al te zien. De afstand naar de berg lijkt nog ontzettend lang en ontmoedigd me een beetje.

Daarom probeer ik nu sneller te vorderen maar ontmoet dan plots toch wel grote voetsporen die me weer 
doen halt houden. Het blijken duidelijk de sporen van een veelvraat te zijn. Meermaals kruis ik zijn sporen 
opnieuw wanneer ik weer doorzet. Er kijk meermaals rond. Misschien is de veelvraat nog in de buurt en 
zie ik wel iets bewegen in de verte in deze witte wereld. Maar dicht in de buurt of niet, de veelvraat blijft 
een schuchter en intelligent dier dat zich zelden zal laten zien.

In de kom klim ik gestaag de oostkam van dielmajahka op en kom boven aan de rand van de gletsjer uit. 
Ik zet nu koers in noordwestelijke richting en daal vervolgens over de noordflank van de berg naar een 
zadel dat de voet vormt van Kanalberget. De berg is nu in al zijn glorie voor me opgedoemd. Van daar 
beneden is het nog steeds 400m naar de top. Het is een echt kaal beest, een breed opgezette homp van een 
berg waar op zijn oostkant de gletsjer een indrukwekkende verticale oostwand heeft uitgevreten. En die 
gletjser is immens uitgestrekt. Nergens ligt er nog ijs of spalten bloot. Het heeft veel gesneeuwd afgelopen 
dagen. Enkel onder de bergschrund onder de oostwand van de berg gapen nog enkele grote spleten in het 
steile gedeelte van de gletsjer met wat lager enkele immense rotsblokken die van de oostwand moeten zijn 
afgebroken en op de gletsjer zijn terecht gekomen. Achter Kanalberget ligt Axel-Hambergs toppen met 
tussen Kanalberget en deze top een ijsmeer dat midden op de gletsjer ligt en waar zelfs enkele ijsbergen 
op drijven. Nergens heb ik nog zicht in een vallei. Ik ben nu diep en hoog doorgedrongen in het alkatj 
massief in een compleet witte bergwereld waar je niet zou verwachten dat het eigenlijk nog maar het einde 
van de zomer is.

Wanneer ik beneden ben op het zadel laat ik mijn rugzak achter op een grote rotsplaat die boven het 
sneeuwdek uitsteekt en neem mijn dagrugzakje mee met PLQ en fototoestel. Mijn pickel laat ik achter en 
hou in de plaats mijn wandelstokken in de hand. Door de sneeuw ploeter ik me een weg naar boven. De 
zuidflank van de berg is bijna constant ongeveer 35° steil. Met de sneeuwlaag die nu op de flank een halve 
meter dik ligt is het toch erg zwaar naar boven ploeteren. Ik zak meestal tot bijna aan de knieën weg in de 
sneeuw en probeer zoveel mogelijk mijn voeten neer te planten op de weinige rotsen die nog uit de 
sneeuwlaag op steken. Het duurt een hele tijd voor de top in zicht komt. Meermaals pauzeer ik even om 
uit te blazen terwijl achter me het Luohtolahko plateau is verschenen dat telkens dieper en dieper weg 
zakt.



En dan kom ik toch eindelijk op de top aan die eigenlijk erg breed en uitgestrekt is. Je kan hierboven met 
een tent bivakkeren als je de stenen ondergrond niet schuwt en de tent stevig kan weten te verankeren voor 
de wind. Ik begeef me naar het allerhoogste punt op het topplateau dat knal tegen de verticale afgrond van 
de oostwand ligt. Een eenzame steenman die nu meer een sneeuwman is, bewaakt de top. Het uitzicht is 
anders dan wat ik gewoon ben van alle andere Sarektoppen die ik al beklommen heb, met uitzondering 
van Soabetjahkka. Nergens gaapt er een valleibodem diep beneden. Enkel een stukje Rapaselet gaapt in de 
verre verte met daarachter de typisch herkenbare vorm van Skierffe. De diepte naar de rest van Rapadalen 
loert achter de immens uitgestrekte gletjser met Laddebakte frontaal aan de overkant, maar een zicht in de 
vallei zelf krijg ik niet. In het noordwesten domineren de hoogste Sarektoppen het zicht. Hun vorm ken ik 
intussen al wel. Uiteraard is het hele Luohtolahkko plateau te overzien. Wanneer ik wat rondtrek over het 
topplateau krijg ik ook een kleine blik in de Alggavagge over de .... jiegna. De valleibodem ziet er ook 
nog wit! Noordelijker in Sarek liggen de valleien hoger. Het lijkt erop dat de sneeuw ginds nog overal tot 
in de valleibodems ligt. Ahkajahkka is de machtige berg die oprijst aan de overkant van de ..... jiegnna. 
Ridatjahkka met zijn topgletsjer die niet op de kaart staat ingetekend, doet hetzelfde aan de overkant van 
de Ridanjunjesjiegna. Ver achter de bergen in het westen kan ik toch wat van de Padjelanta hoogvlakte 
ontwaren en in het oosten is de piramidevorm van Slugga te herkennen in Stora Sjöfallets. Hier op de top 
van Kanalberget staan geeft me weer dat afgesloten gevoel alsof je ergens op de meest afgelegen plek op 
aarde beland bent.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om ook het weer al wat te bestuderen. Sarek ligt grotendeels 
wolkenvrij maar vrijwel overal rondom zie ik stratocumulusvelden omheen de bergen trekken in een 
stroming die van oost nu al meer naar noordoost lijkt te zijn gekrompen. Boven de zuidoostelijke horizon 
is een heel scherm cirrus te zien. Dat lijkt het slechtere weer van eergisteren te zijn dat nog gestaag verder 
weg trekt. Ik vrees er toch al voor dat de stratocumulus vandaag nog de valleien zal intrekken. Bovendien 
wakkert de wind duidelijk aan en dat is in deze noordelijke streken vrijwel altijd de meest betrouwbare 
parameter om een weersverslechtering te verwachten. Het waait toch al matig op de top.

Na een dik half uur op de top daal ik weer af waarbij ik langs mijn sporen naar beneden trek. Mijn rugzak 
ligt er nog zoals ik hem achtergelaten heb. Oef, die veelvraat is niet langs gekomen. Het is middag maar ik 
stel het middagmaal nog uit. Ik heb intussen geen water meer en eten zonder drinken is niet goed.

Ik begeef me nu naar de afgrond met de Ridanjunjesvagge en wanneer ik die bijna bereik geraak ik drie 
maal bijna vast te zitten in de sneeuw. Op enkele plekken ligt die zo dik opeengehoopt dat ik er top mijn 
middel in weg zak. Met al mijn krachten moet ik me er telkens weer uit zien te wringen. Wanneer de 
afgrond dan verschijnt blijkt dat ik zeer steil zal mogen afdalen maar het lijkt wel te gaan lukken. Diep 
beneden loert de eindtong van de ......jiegna met lager in de vallei een chaos aan morenen en puin. Dit zal 
weer niet snel vooruit gaan.

Over de besneeuwde rotsen daal ik voorzichtig af. Lager ligt het puin niet meer altijd vast en veroorzaak 
ik enkele malen steenslag waarbij de stenen over de sneeuw verder naar beneden glijden. Beneden in de 
woeste dalbodem begeef ik me meteen naar de beek. Ondanks dat de ridanjunjesjahka het smeltwater van 
de ........jiegna afvoert is het water niet troebel maar net glashelder. Duidelijk dat er niet veel gletjserijs 
meer afsmelt en het net de sneeuw is op de door de zon beschenen bergflanken die nu het meeste 
smeltwater levert.

Het blijft maar mooi weer in het dal met een stralende zon die de rotsen sterk opwarmt en mezelf ook. Zo 
diep verborgen in een dal heb je geen zicht op wat er zich verder weg afspeelt. Dat je dan vaak wordt 
verast door een snelle weeromslag is niet moeilijk te begrijpen.

Ik daal verder af door de vallei doorheen het morenepuin en steek wat lager de beek over omdat de helling 
aan de overkant minder steil blijft. Bij de overblijfselen van de laagste eindmorene houdt de lastige 



ondergrond dan meteen op en komt de toendrabodem in de plaats. Een eind verder verspert een diepe 
kloof mijn doorgang naar de Sarvesvagge. De kloof wordt gevuld met een langgerekt permantent 
sneeuwveld dat in het midden op vele stukken ineengezakt is en de beek tevoorschijn is gekomen. Ik daal 
het sneeuwveld op en dien dan voorzichtig een doorweg te zoeken naar de overkant. Wat lager kan ik 
gemakkelijk van het sneeuwveld geraken en de beek doorwaden, vervolgens klim ik de sneeuw terug op 
en de kloof weer uit over steil puin. Op het laatste stuk verschijnt zowel rechts als links geleidelijk meer 
en meer van de Sarvesvagge in beeld terwijl de hoge en brede noordwand van Naite een lange donkere 
schaduw werpt over een groot deel van de vallei.

Op de grote puinkegel van de monding van de Ridanjunjesvagge in de Sarvesvagge groeien nu meer en 
meer poolwilgenstruikjes. Ik begeef me soms al wringend door de struiken naar de Sarvesjahka om weer 
wat water te nemen uit de rivier om te drinken. Ik houd weer een korte pauze terwijl rendieren op de 
andere oever af en toe hun geknabbel aan de toendrablaadjes en de bessen onderbreken om me even te 
observeren. Uiteindelijk gaan ze allemaal op de grond liggen om te genieten van het laatzomerzonnetje net 
als ik.

Toch, warm is het allesbehalve in de vallei. Er blaast nu een matige westenwind door de vallei en in het 
westen verschijnen effectief de eerste wolkenvelden boven ........ahka maar ze lossen voorlopig nog op bij 
het overschrijden van de berg. En deze spitse berg is voor mij meteen een verassing. Niet eerder ben ik in 
dit centrale deel van de Sarvesvagge geraakt. Buiten het Rapadalen is deze vallei de langste in Sarek en 
bovendien vertoont ze enkele flauwe bochten die net goed genoeg zijn om steeds een volgend deel van de 
vallei verborgen te houden voor het zicht als je erdoor loopt. Zo wordt je toch telkens weer verrast als er 
achter zo'n bocht weer een heel ander zicht verschijnt.

Ik tuur wat op de kaart om ideeën op te doen voor een nog te bepalen bivakplek. Westelijker in de vallei 
ligt er een renvaktarstuga, een hut van de sami die vooral gebruikt wordt bij het begin van de winter om de 
rendieren te hoeden en die in principe op slot blijft voor trekkers. Ik beslis om ginds ergens bij de hut een 
bivakplek te zoeken. Het zicht lijkt er mooi te zijn door het frontale zicht op ......ahkka en de .........vagge.

Enkele minuten later vertrek ik weer en volg even nauwgezet de rivier stroomopwaarts maar velden aan 
poolwilgenstruiken dwingen me om verder van de rivier vandaan mijn route te gaan zoeken. De 
struikvelden worden regelmatig afgewisseld met stukken moeras waar ik met het water tot aan de 
scheenbenen doorheen ploeter. Aan de andere kant van de rivier lijkt het gemakkelijker lopen maar ik blijf 
toch nog door zetten op de noordelijke helling van de vallei. Aan die overkant vallen watervallen van het 
Luohtolahko plateau de vallei in met eronder dicht bij de rivier twee tenten die ik later opmerk. Mensen 
zijn er niet te bespeuren. Ze zijn wellicht al hun tent in gekropen want de kille schaduw van de valleiwand 
heeft dat deel van de vallei al ingepalmd.

Een eind verder beslis ik toch om door de poolwilgen terug naar de rivier te wringen en de andere oever 
op te gaan zoeken. Bij de rivier kom ik toevallig op een breed en ondiep vlechtend stuk uit. Het waden 
wordt zo een fluitje van een cent. Aan de overkant loopt er een vaag paadje langs de rivier verder. 
Poolwilgen blijven nu meesttijds afwezig. Ik had deze kant toch al eerder mogen opzoeken.

Terwijl ik verder zet kom ik ook in de schaduw van Luohtojahka terecht. Nog een heel stuk verder 
verschijnt dan uiteindelijk de renvaktarstuga. Bij de hut loer ik eens naar binnen doorheen het kleine 
raampje. De hut is verlaten en dan voel ik toch eens aan de klink van de deur. Bij wonder gaat ze open! 
Binnen in het inkomportier waar een hele voorraad brandhout ligt gestapeld volgt een tweede deur. 
Ondanks mijn verwachtingen is ook deze niet op slot. Ik trek toch weer even naar buiten en bekijk de 
omgeving. De wind waai behoorlijk en steeds meer wolken weten nu toch de bergen in het westen over te 
geraken. Ach, waarom niet.



Binnen in de renvaktarstuga tref ik een kachel aan in het midden van de hut. Langs twee overeenstaande 
muren is een bed gebouwd waarop matrassen liggen. Tegen een andere muur staat een tafeltje. Er ligt nog 
voedsel op een plank dat met dunne kettingen aan het plafond hangt om te voorkomen dat muizen erbii 
zouden kunnen. Op het tafeltje tref ik 100 Zweedse kronen aan met een briefje waarop in het Zweeds 
enkele zinnen staan geschreven waarop ik uitmaak dat het geld als dank hier neergelegd is geweest door 
een Zweed die in de hut heeft overnacht tijdens slecht weer.

Ik installeer me op de matras het dichtst bij het raampje waarvan de luik geopend is, maak eten klaar en 
trek nog een paar keer naar buiten. Een groepje rendierstieren graast intussen rondom de hut. Ook al heb 
ik nu een kachel en een massa brandhout, ik blijf overal af. De avond valt wanneer ik ga slapen. Een uur 
later wanneer de nacht is gevallen klinkt een vreemd geluid langs mijn hoofd. Het geluid klinkt net alsof 
er een muis in mijn rugzak zit te knabbelen. Ik doe mijn hoofdlampje aan en natuurlijk wordt het dan 
meteen muisstil. Snel doe ik het licht weer uit en wacht tot het beestje weer in actie schiet. Maar er komt 
niets meer.

Enkele minuten later wanneer ik weer neer lig doemt het geluid plots weer op. Ik sta nu op en haal heel 
mijn rugzak leeg, maar nergens een spoor van een beestje te vinden. Wanneer ik weer ga slapen keert het 
geluid weer even terug. Het wordt me nu duidelijk dat het van onder de dunne houten vloer komt. De hut 
is gebouwd op een verhoging om geïsoleerd te zitten van de koude en natte toendrabodem en zodoende 
kunnen allerhande beestjes onder de hut hun toevlucht zoeken. Nu ik gerust gesteld ben val ik toch snel in 
slaap.

Zaterdag 04 september: Sarvesvagge – Alggavagge

Een nieuw dagafstandsrecord
• Start: Sarvesvagge (780m)
• Aankomst:Alggavagge (870m)
• Afstand: 32,5km
• Packraft afstand: 0,1km
• Duur: 13u00
• Klimmen: 400m
• Dalen: 300m
• Aantal mensen gezien: 0
• Wadingen: Ridanjunjesjågåsj, Sarvesjåhkå

Zeven uur wanneer ik uit bed kom. Een uur later trek ik de deur van de Renvaktarstuga achter me dicht. 
Het is betrokken met motregen en een krachtige wind die door de vallei raast. Ik heb wind op kop. Aan 
snel tempo loop ik westwaarts verder door de Sarvesvagge richting Padjelanta. Sporen van een paadje zijn 
er niet. Ik blijf nu langs de zuidkant van de beek die nu langzaamaan een kleiner en kleiner stroompje 
wordt. Mijn passen lopen afwisselend op en af, door moerassen en dan weer eens doorheen rotsige 
stukken. Nabij het zadel in de vallei zit ik weer even in de sneeuw. De wolkenbasis hangt nu erg laag en er 
is nauwelijks wat te zien. Zo gaat het verder tot ik bij de brede uitloop van de vallei aankom waar de rivier 
zich doorheen een uitgestrekt moeras slingert. Hier houd ik de middagpauze beschut achter enkele meters 
hoge morenenrelicten. Enkele rendieren lopen doorheen de moerasvlakte dieper de vallei in.

Na de middagpauze zet ik verder over het morenenreliëf richting de renvaktarstuga net over de grens in 
het Padjelanta nationaal park. Hier steek ik de rivier probleemloos over en wandel dan net onder de 
wolkenbasis verder over het toendralandschap. Er is nu geen duidelijke vallei meer te herkennen en de 



oriëntatie wordt daardoor met het slechte weer wat lastiger. Ik passeer weer een groepje van drie rendieren 
op enkele tientallen meters afstand terwijl ze niet voor me weg lopen.

Bij de Rissajahka moet ik even zoeken naar een geschikte waadplek. De rivier is redelijk breed maar niet 
zo diep. Net bij de monding in de Alep Sarvesjahka is de rivier het breedst terwijl ze zich in twee kanalen 
heeft gesplitst. Hier steek ik over. Voorbij de Rissajahka volg ik de Alep Sarvesjahka een tijdje verder 
terwijl de rivier tijdelijk doorheen een diepe nauwe kloof stroomt. Het Alggajavrre (756m) is verschenen 
op mijn rechterflank. Het meer lijkt enorm uitgestrekt. Geleidelijk verwijder ik me door de rivier en wring 
me meer en meer doorheen laag struikgewas en poolwilgenveldjes in de richting van de noordwestpunt 
van het meer waar de Miellädno zich als een volwassen laplandstroom uit het meer verwijdert.

Bij de rivier aangekomen blijkt wederom dat ook deze rivier een erg lage waterstand heeft. Silt en 
grindbanken liggen zelfs bloot in de noordwestelijke baai van het meer waar een brede kale grindoever de 
lage waterstand in het meer verraadt. Toch is de rivier nog te groot om goed te kunnen waden. Enkele 
kilometers stroomafwaarts zou er een brug zijn. Ik loop een nabije heuveltop op om een blik te werpen 
stroomafwaarts over de rivier. Ginds wordt ze woester en begint in een ondiepe kloof te stromen. Nergens 
kan ik in de verte een brug ontwaren. Ik beslis dus om mijn packraft op te blazen en naar de overkant te 
peddelen.

Op het water kan ik het toch niet laten om direct naar de overkant te gaan. In plaats daarvan neem ik even 
de eerste kleine stroomversnelling waarachter de rivier weer enkele tientallen meters breed wordt en meer 
dan twee meter diep. Op de oever pak ik weer in en denk er toch nog aan om mijn platypus ook nog te 
vullen. Hogerop in noordoostelijke richting op de valleihelling loert de Alkavare kapell, een kapel die 
dateert uit de 17e eeuw toen er tijdelijk aan wat marginale mijnbouw werd gedaan in deze streek. Naar 
verluid zou er ginds mogelijkheid bestaan om te schuilen en bivakkeren.

De klim naar de kapel duurt langer dan het leek. Bovendien bots ik op de rengärde die de Sami hier 
beneden in de vallei hebben gebouwd. Ik moet er helemaal omheen lopen. Stalen staven zijn in de bodem 
bevestigd waarop het hek is geplaatst. Aan de zijde van het meer zijn een hele resem staven ter hoogte van 
de bodem 90° plat gedrukt tegen de grond. Een hevige sneeuwstorm die het met ijs en sneeuw beladen hek 
tijdens de winter weet om te buigen zie ik als de enige mogelijke te verklaren kracht die dit werkje voor 
mekaar zou hebben gekregen.

Bij de kapel aangekomen stoot ik op een teleurstelling. De kapel is stevig op slot en de luiken van de 
ramen gesloten. Het dak lijkt deze zomer vernieuwd en beschilderd met pek. Nabij de kapel staat nog een 
opberghutje. Ook deze is op slot al blijkt dat ik het slot wel zou kunnen forceren. Dat zullen we maar 
laten. Nog een stukje verder staat er dan een vervallen schuilhutje. Het lijkt meer op een groot hondenhok. 
De deur, eigenlijk meer een klein luik, is van het hok gevallen en de wind heeft vrij spel doorheen de 
constructie doordat enkele balken ontbreken. De hele constructie is ook schuin verzakt. Toch neem ik 
even plaats binnen om toch wat meer beschutting te hebben tegen de regen en stormachtige wind en eet 
nog een stukje tourbrood. Ik had gehoopt hier ergens aangenaam te kunnen bivakkeren maar het lijkt op 
dit moment nergens op. Ik trek nog wat verder naar de nabije rivier die zich hier in een kloof stort. Aan de 
rand van de kloof vind ik een hele resem stenen ruïnes van de eeuwenoude mijnwerkershuisjes. Ook hier 
nergens iets om te kunnen schuilen. Bij de kapel open ik eens de stroeve luiken. Binnen zie ik lange 
banken staan en een altaar. De kapel lijkt wel een echte kleine kerk binnenin. Ik sluit de luiken maar weer 
en neem mijn rugzak weer op uit het hondenkot. Nee, hier ga ik deze nacht niet bivakkeren. Ik beslis om 
nog voort te zetten en de Alggavagge al in te trekken.

Snel probeer ik weer schuin af te dalen naar het Alggajavrre terwijl enkele sneeuwhoenders opvliegen uit 
het struikgewas. Bij de oever van het meer vind ik een vaag paadje dat niet altijd even goed te volgen 
blijft. Soms loop ik ook eens over de grindoever van het meer verder maar het losse grind verhindert me 
om snel vooruit te komen. Het is vaak wringen door twee meter hoge poolwilgenstruiken. Toch slaag ik er 



in om in nog geen uur tijd de oostpunt van het meer te bereiken waar ik een groepje rendieren doe 
opschrikken.

In de Alggavagge wordt het terrein er verre van vriendelijker op. Het vage paadje raakt meermaals zoek. 
Ik ploeter maar voort doorheen al het moeras, dan weer afwisselend door velden met poolwilgen met hier 
en daar kleine groepjes rendieren die voor me weg schieten. Hogerop in de vallei verdwijnen de 
poolwilgen en kan ik het paadje gemakkelijker volgen doorheen rotsige toendra en de moerassen. Het 
weer blijft maar slechter worden. De wind blaast hard door de vallei en de regen wordt langzaamaan 
intenser. Terwijl ik verder loop probeer ik naar een beschutte bivakplek te zoeken maar nergens vind ik 
iets goeds naar mijn zin. Het lopen wordt niet plezant meer. Tevens begin ik terug te denken aan wat ik 
twee jaar terug heb meegemaakt in deze vallei. Toen werd ik plots snel ziek van besmet water en diende 
een lange koortsige nacht uit te zitten bij toen ook alweer slecht weer. Even jammer ik dat ik deze vallei 
nu weer niet in al zijn glorie kan doorlopen. De wolken schuren laag door de vallei. De bergen rondom 
zullen ook nu weer hun vormen niet laten zien. Niet veel verder stoot ik plots op de plek waar het die 
bewuste dag twee jaar eerder allemaal ophield en sta plots gewoon vlak naast de plek waar ik toen met 
hoge koorts nog net in staat was mijn tarp recht te zetten. Ik blijf even stil staan en bekijk de plek. De 
poolwilgenstruikjes rondom staan nog net hetzelfde. Het doet raar om de plek weer terug te zien en alles te 
herkennen. Vreemd dat je met een stomme plek in een reuzenvallei een band kan krijgen en die kleine 
plek jaren later nog kunt terug vinden. Nee, hier wil ik nu geen tweede maal meer bivakkeren.

De nacht valt wanneer ik eindelijk een eind verder in de vallei dan toch nog een andere vlakke plek vind 
die toch nog een beetje beschut ligt tegen de wind achter een lage drempel. Ik zit vlak tegen de rivier. Met 
hoofdlamp aan stel ik de tarp recht in het stormweer. Ik ben intussen zijknat. De achterkant stel ik laag 
tegen de grond. Onder de tarp leg ik me op mijn platte packraft en bereid het eten. Later merk ik dat er 
druppels naar beneden vallen op de rechter helft van de tarp, de helft links van de naad blijft droog. De 
naad van de tarp lekt maar ik kan er nu niks aan doen. Ik probeer me zo ver mogelijk onder de linker helft 
van de tarp te nestelen maar door het trillen van de tarp in het stormweer vliegen de druppels toch nog alle 
kanten uit en wordt mijn bivakzak nat. Ik voel mijn slaapzak nat worden want mijn bivakzak is niet echt 
waterdicht. Ik ben er niet gerust in maar probeer toch te slapen. We zien morgen wel. Het is tien voor elf 
in de nacht wanneer ik de kraag van mijn slaapzak strakker dicht rits. In de vallei is het intussen zo donker 
geworden dat ik de valleiwanden niet meer kan ontwaren. De regendruppels tikken in grote aantallen op 
het tarpzeil en rukwinden maken een razend geluid wanneer ze voorbij stormen. Wat een strontweer. 
Ondanks dat dringt wel tot me door dat ik vandaag een wel onverwacht grote afstand heb afgelegd.

Zondag 05 september: Alggavagge – Algganjalme

Opnieuw in de knel in de vervloekte Algavagge

• Start: Alggavagge (870m)
• Aankomst:Algganjalme (830m)
• Afstand: 5,0km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 1u30
• Klimmen: 50m
• Dalen: 100m
• Aantal mensen gezien: 1
• Wadingen: Ahkajåhkå



’s Ochtends blijft het verder stormen en regenen. Ik heb geen zin om al in dit weer op te breken en blijf 
nog enkele uren liggen. Toch lijkt de storm stilaan aan kracht in te boeten. Ik heb redelijk geslapen maar 
ook met momenten wakker gelegen terwijl hevige rukwinden de tarp op mijn lijf neerdrukte tijdens de 
nacht. Mijn slaapzak is helemaal nat maar ik heb het toch nog warm. Duidelijk het bewijs dat een natte 
slaapzak nog wel verder isoleert, zolang het dons maar niet helemaal doorweekt wordt en in mekaar 
klinkt. Iets na het middaguur beslis ik om in actie te schieten. In de regen en wind breek ik weer op en trek 
verder door de vallei. Mijn doel voor vandaag staat vast. Ofwel de renvaktarstuga bij Algganjalmme of als 
deze op slot zou zijn de Mikkastugan. Ik moet mijn slaapzak ergens kunnen drogen of ik kom volgende 
nachten dik in de problemen als het weer zo slecht blijft. Tevens kan ik zo de tarp ook drogen en tape over 
de naad plakken. Daarmee zal ze hopelijk toch niet meer lekken.

Het blijft maar regenen op weg naar de renvaktarstuga. Het terrein oogt me erg bekend van voorheen. 
Veel oog heb ik er dus niet naar. Ik wandel zo snel mogelijk door. Bij de renvaktarstuga aangekomen 
moet ik de Ahkajahka nog over zien te raken. De rivier is redelijk woest geworden. Alle sneeuw in de 
bergen is nu snel aan het smelten door het zachtere weer. Neem daarbij nog eens al het regenwater en je 
weet dat het waterpeil in de rivieren eindelijk eens deftigere proporties aan weet te nemen. Ik moet een 
eind afdalen in de Guohpervagge om pas vlak voor de samenvloeiing met de Guohperjahka een waadplek 
te vinden. Nabij de renvaktarstuga maakt de rivier een hels lawaai doordat ze zich via enkele watervallen 
de diepte in stort in de vallei. Hier beneden wordt de rivier nu plots een goede veertig meter breed en 
ondiep. Het waden gaat vlot en al snel ben ik bij de renvaktarstuga. Ze is niet op slot! Weer een geluk bij 
een ongeluk. Naast de renvaktarstuga staat nog een grotere hut, maar deze blijkt wel goed afgesloten te 
zijn. Het is een berghutje van de bergeenheid van Jokkmokk. Doorheen het raampje ziet het er erg netjes 
uit binnen met enkele mooi opgemaakte stapelbedden… en dan zie ik op één van de bedden een paar 
pornoboekjes liggen.

Mijn renvaktarstuga ziet er binnenin heel wat minder knus uit. Het raam lijkt er elk moment uit te kunnen 
vallen. Hoe dan ook, meer dan dit heb ik niet nodig. Ik hang zoveel mogelijk van mijn spullen te drogen, 
inclusief de tarp en slaapzak. Later probeer ik de tarp verder af te drogen langsheen de naad en tape te 
plakken over de volle lengte. De tape plakt niet al te best maar het lijkt wel te houden. Mijn slaapzak is 
minder. Door de compressie in de rugzak voel ik dat het natte dons niet meer zo wil loften. De hut is koud 
en vochtig en er is geen mogelijkheid om de kachel aan de praat te krijgen. De kachel die tevens dienst 
doet als fornuis, werkt op gas. De propaantank is leeg. Een beetje ongerust bekijk ik de kaart voor lange 
tijd. Buiten blijft het maar regenen en de wind, ondanks kalmer dan voorbije nacht, blijft toch nog hard 
tekeer gaan. Waar moet ik morgen naartoe als mijn slaapzak zo nat blijft? Het duurt niet lang of ik heb alle 
renvaktarstuga’s die het Sarek nationaal park en de rand van het park rijk is gevisualiseerd. Aan de uitloop 
van de Guohpervagge ligt de volgende. Op niet zo’n verre afstand van deze ligt er nog één in de 
Siergavagge en een andere op de grens met Padjelanta. Dat zijn drie renvaktarstuga’s die op dagafstand 
van hier te bereiken zijn. Daar zou er toch hopelijk één van niet op slot moeten zijn. En dan lonkt de 
Padjelantaleden westelijker met zijn vele hutten. Ik vloek terwijl ik het noodplan bedenk. Het lijkt wel 
allemaal probleemloos haalbaar. Ik moet alleen morgen vroeg uit de veren. Wat daarna wil ik nog niet aan 
denken. De tocht is zo niet plezant meer, maar ik panikeer niet. Wat als ik mijn tent zou hebben 
meegenomen in plaats van mijn tarp? Ik zou hier nu beslist niet in deze renvaktarstuga hebben gezeten. 
Maar anderzijds, moest het weer nog eens mooi worden op de tocht dan wordt het minder genieten op de 
bivaks met de tent. Nee, de tarp blijft voor mij de beste keuze om hier nu mee te bivakkeren. Alleen had 
ze niet kapot moeten zijn.

Rond zes uur ga ik al slapen. De slaapzak blijkt me nog net op het randje warm te kunnen houden, maar ik 
voel dat door de nattigheid de isolatie toch behoorlijk minder is dan ze zou moeten zijn. Het duurt lang 
vooraleer ik in slaap kan vallen. Terwijl lukt het me toch wel na een tijdje om de miserie van me af te 
zetten en aan plezantere dingen te denken. De regen zwakt buiten stilaan af maar de nabije rivier blijft 
gezwollen en luid lawaai maken door het massaal afsmelten van de sneeuw.



Maandag 06 september: Algganjalme – Låvdaktjåhkkå

Klimmend naar Sarek’s minst bezochte hoek

• Start: Algganjalme (830m)
• Aankomst: Låvdaktjåhkkå (1445m)
• Afstand: 18,5km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 7u15
• Klimmen: 800m
• Dalen: 200m
• Bergtoppen: Låvdaktjåhkkå (1445m)
• Aantal mensen gezien: 0
• Wadingen: Ahkajåhkå, Lulep Guohperjåhkå, Alep Guohperjåhkå, Gasska Låvdakruvtasj

Ik ging vroeg opstaan. Er komt weer niets van in huis. Tijdens het tweede deel van de nacht begon het 
weer goed te regenen en hoorde ik ook weer rukwinden omheen de hut blazen. Om tien over negen sta ik 
op. Buiten is het droger geworden maar lage wolken scheren zich nog steeds doorheen de valleien. Toch 
pronkt Sarektjahkka Stortoppen in volle glorie in het noordoosten wanneer ik voor de ochtendplas even 
naar buiten trek. De hoogste berg van Sarek ligt uit de wolken. Van hieruit heb ik hem nog niet eerder zo 
gezien.

Omstreeks half elf ben ik te been. Ik daal weer eerst een stukje af om de Ahkajåhkå op het brede stuk net 
voor de samenvloeiing met de Lulep Guohperjåhkå te doorwaden. Het waterpeil lijkt nog wat te zijn 
gestegen ten opzichte van gisteren. Wanneer ik terug voet zet op toendrabodem is het maar enkele 
voetstappen tot aan de Lulep Guohperjåhkå. Twee jaar eerder heb ik de rivier exact op dezelfde plek 
doorwaad, toen in tegenovergestelde richting. Ik herken meteen de grote platte rotsblok waarop ik met 
mijn waadschoentjes destijds uit de rivier stapte en terug mijn botinnen aan trok. Nu ligt de rotsblok bijna 
helemaal onder water. De rivier is sterker gezwollen dan vorige keer. Ik bekijk het even om de meest 
veilige waadplek te nemen en loop dan enkele meters stroomafwaarts van mijn vroegere waadtraject de 
rivier in. De stroming is deze keer duidelijk sterker. Het water komt dit keer tot net iets boven mijn 
knieën.

Aan de overkant vervolg ik mijn weg meteen in westelijke richting, dieper de Guohpervagge in. Na enkele 
stappen stoot ik al meteen op een lemming. Als ik hem niet op tijd zag had ik hem nog plat getrapt. Het 
beestje ziet er niet al te fit meer uit en blijft angstig en bewegingloos zitten als ik een foto van hem neem.

Het terrein loopt vriendelijk door de Guohpervagge. Dit is misschien wel de meest vlotte vallei om door te 
lopen in geheel Sarek. Ter hoogte van Sjielmatjahkka kom ik op het grote moeras op de valleibodem 
terecht. Hier spring ik over enkele stroompjes en dien een bredere stroom te doorwaden. Links van me 
stroomt het smeltwater van de Vattendelarglaciären de moerasvlakte op. Net als twee jaar eerder vertoont 
deze gletsjer maar een triestig zicht met zijn erg hoge morenewanden waar het ijs sterk en diep tussen 
weggezakt ligt.

De zon schijnt intussen even, maar een dek lage stratocumulus komt door de vallei op me af gedreven en 
het duurt niet lang of de bergtoppen hangen alweer in de wolken. Het wolkendek is echter maar een dun 
dekentje. De zon weet er bijna door te schijnen en wanneer ik de middagpauze hou op de oever van de 
rivier onder Guohper (1686m) achter een flauwe bocht in de vallei komen er al snel brede opklaringen van 
over de hoogvlakte van Padjelanta aan gedreven. Ik eet een stuk toerbrood en energiereep en drink uit de 



rivier.

Onder de Nasasvagge verbreedt de Guohpervagge en worden de noordelijke hellingen van de vallei erg 
zacht. Ginds aan de overkant ligt het massief van Lavdak, een klein en bescheiden bergmassief in Sarek 
dat naar mijn aanvoelen nauwelijks belopen wordt. Van op een morenebult hoger in de vallei bekijk ik de 
omgeving eens goed. Wat wordt het verdere plan voor vandaag en waar ga ik straks bivakkeren? Het is 
mooi weer geworden, de zon schijnt, de wind is sterk geluwd en de laatste wolkjes zijn aan het oplossen. 
Het plan om mijn toevlucht te zoeken in een nieuwe renvaktarstuga heb ik nu helemaal opgeborgen. Met 
de zonneschijn kan ik mijn slaapzak ook buiten verder te drogen leggen.

Guohper is daar nu erg verleidelijk tevoorschijn gekomen, de berg die als een arendsnest over de 
gelijknamige vallei uitkijkt. Het uitzicht van op deze top de vallei in zou geweldig moeten zijn. Deze berg 
heb ik als één van de topuitzichtsbergen aangestipt. Maar waar ga ik deze nacht bivakkeren als ik de berg 
nu op ga? Ik zou mooi willen zitten want met de heldere nacht die gaat volgen is de kans groot dat het 
noorderlicht te zien zou kunnen zijn. Op de zachtere valleihelling aan de overkant van de vallei ligt een 
terras. Ik beslis om de rivier te doorwaden en ginds naar boven te klimmen. Terwijl ik naar een breed en 
ondiep stuk van de Alep Guohperjåhkå afdaal en de rivier doorwaad zit ik toch te twijfelen. Het zicht in 
noordelijke richting zit geblokkeerd door de afgeronde bergen van het Lavdakmassief. Zo ga ik het 
noorderlicht niet voluit kunnen zien als het verschijnt. Of zou ik proberen op de top van Guohper te gaan 
liggen? Maar de bergtop ligt nog vol sneeuw.

De kronkelende meanders van de rivier liggen te fonkelen in het tegenlicht in het westen in de brede 
uitloop van de Guohpervagge naar Padjelanta toe, als ik op het terras aankom zo’n 120m boven de 
valleibodem. Ik zoek kort een plek om mijn tarp straks recht te zetten, laat mijn rugzak er achter en loop 
meteen de lange westkam van Guohper tegemoet. Midges vliegen in het rond op het terras. Het is niet te 
geloven. Bij de eerste zonneschijn en bijna windstilte zijn ze er weer en het is al een week september!

Na een tijd gestaag afdalen dringt plots tot me door dat ik een ferme blunder heb gemaakt. Om de 
westkam van Guohper te bereiken moet ik Lulep Lavdakruvtasj nog over zien te geraken. Maar ik zie de 
rivier nergens stromen. In plaats daarvan doemt er een smalle canyon voor me op waar beneden ik de 
rivier zo’n veertig meter dieper richting Guohpervagge zie ruisen wanneer ik op de bovenrand van de 
canyon toe kom. De canyon is onmogelijk te overbruggen. Op de hoogtelijnen van de kaart is dit weer 
totaal niet af te lijden. Dit is niet de eerste keer dat ik voor zo’n kloof kom te staan. Intussen had ik dit 
moeten weten. Wat nu? Afdalen naar de Guohpervagge, daar de rivier op de valleibodem doorwaden en 
dan extra hoogtemeters maken naar de westkam van de berg? Lang zit ik niet te denken. Slechts enkele 
seconden en ik loop al terug naar mijn rugzak op het terras. De drang om hoog en open te bivakkeren is 
me groter dan deze berg te beklimmen. Ik klim Lavdak in en ga proberen op de top van Låvdaktjåhkkå te 
bivakkeren, zeg ik tegen mezelf. Zo heb ik twee vliegen in één klap, een topuitzicht en wijds uitzicht voor 
eventueel noorderlicht komende nacht.

Bij de rugzak hijs ik het gewicht meteen op de rug en zet al klimmende koers in noordnoordoostelijke 
richting. Na een tijdje vlakt de helling uit en kom ik voor een volgende kloof te staan waarin een naamloze 
beek richting Gasska Lavdakruvtasj stroomt. De kloof is slechts een zestal meter diep en wordt 
stroomafwaarts dieper en smaller. Hier kan ik er nog net in afdalen. Ik doorwaad de rivier en klim met 
stokken even in één hand de kloof weer uit.

Over een mossige toendrahelling loop ik dieper het breed uiteengezette dal van de Gasska Lavdakruvtasj 
in. Het terrein is hier veel vriendelijker dan ik me had voorgesteld. Voor me gaapt de lange berghelling 
van Låvdaktjåhkkå. De bergkam ligt bovenaan nog vol sneeuw. Gestaag nader ik tot de rivier. Net onder 
de bocht in de vallei doorwaadt ik de rivier en klim tot slot steiler in noordoostelijke richting 
Låvdaktjåhkkå op. De toendra maakt al snel plaats voor een rotshelling waar meer en meer sneeuwvelden 
op verschijnen. Een stuk voor ik op de bergkam aankom klimt het lastiger en vrijwel continu over diepe 



sneeuw verder.

Boven op de brede bergkam aangekomen is het even zoeken naar de brede top van de berg. Over mossige 
stukjes, sneeuwvelden en rotsen met ertussenin enkele plassen smeltwater begeef ik me naar de top. Al bij 
al ligt er niet teveel sneeuw meer op deze hoogte. Het zachte weer heeft een massa sneeuw weg weten te 
smelten. Onderweg stop ik nog even om mijn watervoorraad aan te vullen met smeltwater. Op de top van 
Låvdaktjåhkkå aangekomen staat er een matig briesje uit het westen. Het is net zes uur. Ik leg mijn 
slaapzak uitgespreid te drogen op een rotsbank op de top en tuur vervolgens al eens rond. De vlakte van 
Padjelanta is maar voor een kleiner gedeelte te overzien. Noorwegen zit dicht met een dek stratocumulus 
waar de hogere toppen bovenuit steken. De wolken lossen op in hun afdaling naar het Virihaure en 
Vastenjaure, twee reuzenmeren op de Padjelanta hoogvlakte. Gisuris en Ahkka in het noorden, twee 
geïsoleerde langgerekte bergmassieven die overal bovenuit toornen. En Nijak eist als meest 
noordwestelijke top in het massief van Sarektjahkka alle aandacht op, een mooi panorama.

Ik stel de tarp op op het gletsjerbeton, zo’n 20m ten zuidoosten van het hoogste puntje op de berg. 
Wanneer die klus klaar is geniet ik nog verder van het uitzicht en zie de zon achter de horizon weg 
zakken. Toch ben ik niet volledig in de ban van het avondgloed dat zich uitspreidt over de toendravlakten 
beneden en op de berghellingen rondom. Er zit iets te knagen aan me vanbinnen. Een vreemd gevoel 
overviel me bij aankomst op de top en ik krijg het maar niet van me afgezet, een ongerust gevoel alsof ik 
moet stoppen met de tocht, alsof er misschien thuis iets gebeurd kan zijn of er iets anders is mis gelopen 
met vrienden, iets waarover ik nu niets kan vernemen en geen controle heb, iets waarover ik pas gerust 
kan gesteld worden als ik terug de bewoonde wereld bereik op het einde van de tocht. Of is het een 
voorteken van iets wat nog moet komen? Zo’n gevoel is me nog niet eerder overvallen op trektocht. Als ik 
nu naar huis kon bellen, iets wat ik anders nooit doe, dan zou ik het nu misschien nog doen ook, gewoon 
om te horen of alles ginds nog in orde is. Wanneer ik onder de tarp kruip laat ik mijn GSM nog naar een 
signaal zoeken ook maar er wordt natuurlijk niets gevonden. Ik probeer het gevoel van me af te zetten en 
me te concentreren op het hier en nu. De nacht valt. Ik zet mijn wekker op 22u30. 

DEEL IV: TOPBIVAKS ONDER AURORALICHT

En het andere zicht van de Ruohtesvagge (Dag 11 tot 14)

Dinsdag 07 september: Låvdaktjåhkkå – Gisuris

Bivak op de top van het struise monster
• Start: Låvdaktjåhkkå (1445m)
• Aankomst: Gisuris (1664m)
• Afstand: 9,0km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 5u30
• Klimmen: 800m
• Dalen: 580m
• Bergtoppen: Gisuris (1664m)
• Aantal mensen gezien: 0
• Wadingen: Siergajåhkå



22u30. Met droge slaapogen, ik heb mijn contactlenzen in gehouden, kom ik vanonder de tarp en bestaar 
de sterrenhemel. ’t Is prijs! Een zwakke band van wit licht hangt over Gisuris, Ahkka en Nijak. Ik kruip in 
de kleren en trek met fotomateriaal naar de top. Net op dat moment barst de Aurora Borealis uit. Groene 
gordijnen en banden verschijnen en dijen uit, zwevend door de hemel. Hier en daar verschijnt er zelfs 
paars licht. Niet veel later staat bij momenten zelfs heel de noordelijke helft van de hemel in het licht. Zo 
fel heb ik het nog niet eerder gezien! Het pulserend noorderlicht mag ik ook weer verwelkomen pal boven 
mijn hoofd nadat ik het dit jaar begin april voor het eerst ontdekte. Een regelmatig patroon van lichtgolfjes 
pulseert met een periode van slechts een seconde naast de lichtgordijnen en markeert de meest zuidelijke 
uitbreiding van het noorderlicht. Je moet het met je eigen ogen zien om te begrijpen wat het is, speciaal. 
Wat een fantastische nacht! Iets voor half drie dooft het licht uit en is het gedaan. De lichtshow heeft vier 
uur geduurd. Ik ga weer slapen. 

Een paar uur later word ik weer even wakker rond zonsondergang en slaap weer snel verder. Omstreeks 
half tien sta ik op. De zon schijnt fel en er staat nog nauwelijks wind hier op de top. Na het inpakken blijf 
ik nog een tijd verder van het uitzicht genieten en begin dan Låvdaktjåhkkå af te dalen over zijn 
noordoostflank richting de Siergavagge.

Ik loop omlaag over een lang sneeuwveld, steek wat morenepuin over om weer op sneeuw terecht te 
komen. De noordoostflank van Låvdaktjåhkkå ligt bedekt met gletsjerrestanten. Een stuk lager wordt de 
gletsjer steiler. Voorzichtig probeer ik gecontroleerd over de sneeuw naar beneden te glijden. Beneden 
vervolg ik mijn weg nog even over morenepuin en loop later minder steil afdalend over toendra richting 
de oostkant van de Siergavagge, daarbij enkele malen haasje over spelend met het bergbeekje dat een deel 
van het smeltwater van de gletsjer afvoert.

Beneden in de brede Siergavagge bereik ik al snel de Siergajåhkå. De jonge rivier is breed en ondiep. Ik 
kan ze over boven het water uitstekende stenen over geraken. Aan de overkant leg ik me neer op het 
toendramos en houd de middagpauze terwijl kleine visjes rondzwemmen in de zijplasjes naast de rivier.

Na de pauze begin ik aan de beklimming van Gisuris. Het weer blijft mooi, dus waarom niet opnieuw een 
volgende topbivak gaan maken? Schuin klim ik over de zuidflank van de berg geleidelijk dichter naar de 
kam. Een eenzaam rendier doolt ook rond op de flank en huppelt naar beneden wanneer ik te dichtbij ben 
genaderd. Hogerop houdt de toendra plots op en gaat het terrein abrupt over in een rotsblokkenhelling. Ik 
klim een nis in onder de zuidoostkam van Gisuris waar hogerop enkele sneeuwvelden verscholen liggen. 
Even stop ik om smeltwater te verzamelen. Vervolgens klim ik over de rotsblokken langs een langgerekt 
sneeuwveld steil de nis uit. Na toch nog een lang eind verder klimmen bereik ik de kam. Het uitzicht langs 
de andere kant van de berg ziet er totaal anders uit. Ik ben pal boven de gletsjernis uitgekomen die ligt 
ingebed op de noordoostkant van Gisuris. Een zo goed als verticale afgrond gaapt aan de andere kant met 
de wilde gletsjer waar vele en grote spalten in te zien zijn, diep beneden. Het massief van Ahkka in het 
noordoosten is nu plots veel dichterbij gekomen. De top van Gisuris gaapt voor me. Het is nog wel een 
stukje.

Over de kam klim ik gestaag verder en kom wat later onder de top aan. Ten zuiden van de top vind ik 
weer grote vlakke plekken met gletsjerbeton, ideaal om mijn tarp op recht te zetten. Op de top 
aangekomen vind ik geen betere bivakplek meer. Het uitzicht is geweldig en verrast me zelfs. Zowat heel 
Padjelanta is nu wel te overzien in tegenstelling tot vorige avond op Låvdaktjåhkkå met inclusief alle 
grote meren. Het bergmassief van Sulitjelma pronkt aan de overkant van de hoogvlakte en nodigt zo uit 
om er naartoe te trekken. De bergen in Noorwegen zijn nu allemaal te bewonderen. Het lage wolkendek is 
inmiddels verdwenen. In het noordwesten kan ik zelfs de bergen van de Lofoten, Vesteralen en Hinnoya 
ontwaren. Kebnekaise, een grijze plompe berg is nu vlak naast Ahkka verschenen in de verte. En dan de 
machtige bergen van Sarek zelf. Het duurt niet lang of ik zeg tegen mezelf dat Gisuris samen met 
Bardetjahkka de mooiste uitzichtsberg moet zijn in Sarek. Het zicht is zo gevarieerd dat je in alle 



uithoeken wel een ander soort landschap voor het netvlies krijgt geschoven.

Na een tijdje stel ik de tarp recht op de vlakke stukken zo’n 20m onder de top op de zuid gerichte helling 
van de berg. Er staat geen zuchtje wind. Mijn packraft blaas ik ook weer op om er weer op te slapen als 
luchtmatras. Voor de rest van de avond geniet ik van de uitzichten op de top en tuur door mijn telelens als 
verrekijker. Van het uitzicht op Gisuris geraak je niet uitgekeken. Als nu deze nacht het noorderlicht weer 
verschijnt kan het niet meer stuk. Er is vandaag veel cirrus opgekomen, maar deze ijle hoge wolken 
kunnen niet weerhouden om eventueel noorderlicht te blijven zien. Ik zie de zon weer achter de Noorse 
bergen weg zakken en ga dan weer meteen slapen. De wekker staat weer op 22u30.

Wanneer het alarm afgaat en ik even van onder de tarp de sterrenhemel inspecteer is er niets te zien dat op 
het noorderlicht wijst. Ik zet mijn wekker een uurtje later en slaap verder. Om half twaalf tuur ik weer naar 
de sterrenhemel en ontdek nu wel weer de zwakke witte band in de hemel die nauwelijks opvalt. ’t Gaat 
weer prijs zijn! Ik trek snel extra kledij aan en trek naar de top. Daar heb ik nog ruim de tijd om mijn 
fototoestel schietklaar te maken. Om tien voor twaalf breekt het lichtspel los en het blijft vrijwel 
onafgebroken aanhouden tot iets over één. Weer verschijnt er hier en daar ook paars licht bovenaan in de 
groene banden. Het noorderlicht weerspiegeld mooi in het Allohaure en op de meren op de vlakte van 
Gassalahko.

Om 1u20 kruip ik terug de slaapzak in. Morgen beklim ik Ahkka Borgtoppen. Drie nachten op rij 
noorderlicht van op een topbivak. Dat zou pas de max zijn!

Woensdag 08 september: Gisuris – Ahkka Borgtoppen

Bestijging van de Laplandkoniging

• Start: Gisuris (1664m)
• Aankomst: Ahkka Borgtoppen (1963m)
• Afstand: 14,5km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 7u00
• Klimmen: 1260m
• Dalen: 960m
• Bergtoppen: Ahkka Borgtoppen (1963m)
• Aantal mensen gezien: 0
• Wadingen: Sjnjuvtjudisjåhkå

Iets na zonsopgang ben ik weer even wakker. Pas een tijd later sta ik op. Ik breek mijn bivak af en ga dan 
nog eens een tijdje tot op de top om het omliggende landschap onder de ochtendzon te bewonderen. Het 
weer blijft schitterend, onbewolkt met een staalblauwe hemel. Ik daal af over de zuidoostkam. Ter hoogte 
van punt 1225m op de kam verlaat ik langzaam de kam en daal steiler over grote blokken en puin in 
oostelijke richting ten noorden onder de kam voort. Meteen stuit ik op sneeuwvelden met wat lager een 
gletsjerrestant die weeral niet op de kaart aangeduid staat. De sneeuwvelden en de gletsjer zijn te steil om 
er veilig over af te dalen. Ik kies dus voor het vervelende morenepuin. Onder de gletsjer aangekomen krijg 
ik geleidelijk de rood gekleurde toendra onder de voeten. In snel tempo loop ik nu in noordnoordoostelijke 



richting het Ahkka massief tegemoet. Onderweg passeer ik nog enkele eenzaam grazende rendieren.

Het duurt een tijdje tot ik dicht bij de rivier in de vallei ben, maar het uitzicht rondom is prachtig. De steile 
en kolossale noordwand van Nijak bewaakt de ingang naar de Ruohtesvagge. De herfst is op haar 
hoogtepunt aan het komen. De toendra ziet overal rood tot goudgeel. Met de brandende zon erboven 
worden de kleuren nog eens felheid bijgezet. Gisteren kon ik wanneer ik door mijn telelens tuurde op de 
top van Gisuris, al de eerste gele verkleuringen waarnemen in het berkenwoud in het noorden al was groen 
nog wel steeds de overheersende kleur.

Beneden in de vallei wordt het drassig en nabij de rivier moet ik een moeras door waar het doorheen 
poolwilgenstruikjes wringen wordt waar enkele sneeuwhoenders beschutting hebben gevonden en telkens 
plots luidruchtig opvliegen als ik te dicht ben genaderd. Aan de rivier houd ik de middagpauze. Het 
waterpeil van de Sjnjuvtjudisjåhkå staat erg laag, maar de rivier is intussen zo groot dat het toch niet 
meteen een gemakkelijke wading lijkt te worden. Op een erg breed stuk steken vele rotsblokken uit het 
water. Hier lijk ik zo dadelijk het best te waden.

Ik eet rustig en geniet van de herfstkleuren maar midges plagen me wanneer ik stil zit. Door de felle zon 
en zwakke wind verschijnen ze weer, maar gelukkig niet meer in die grote zwermen uit de zomer. Na de 
pauze begin ik de rivier te doorwaden door van rotsblok naar rotsblok te springen. Bijna aan de andere 
oever moet ik het water in en op in het water stekende rotsblokken verder springen. Als ik van de 
rotsblokken glijdt zit ik tot mijn middel in het water. Gelukkig kan ik mijn evenwicht bewaren en kom met 
enkel natte onderbenen aan de overkant.

De rest van de namiddag loop ik al klimmende over de toendra de zuidrand van het Ahkka massief 
tegemoet. Intussen ontmoet ik nog enkele rendieren die met opgeheven snuit en staartje al huppelend voor 
me weg schieten. Aan de zuidhelling van het massief klim ik steiler een schuin hellend terras op in de 
bergflank. Over een mossige ondergrond klim ik verder in de richting van de col tussen Ahkka 
Borgtoppen en Dubbeltoppen. Onder de col aangekomen verandert het terrein abrupt en ligt er enkel nog 
los puin dat bestaat uit dikke rotsblokken. Over de blokken klim ik voorzichtig naar boven. Sommige 
blokken liggen los. Na een hele poos vervelend klimmen kom ik op de col aan. De col zelf bestaat uit een 
band firn die in verbinding staat met de grote gletsjer die langs de noordkant van de col ligt, 
Hambergsjökel. De top van Borgtoppen lonkt en ziet er niet technisch uit om te beklimmen, enkel een 
steile graat aan rotsblokken. Van op de col klim ik oostwaarts over de kam, daarbij een flauwe top 
overstekend tot dan de finale topgraat aanvangt. Steil klim ik over grote blokken verder naar boven en kijk 
uit of ik nergens op de graat een plek kan vinden om al te overnachten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ik 
hier ergens ga kunnen slapen., de graat is veel te steil en ligt vol woeste grote blokken.

Na lang en lastig klimmen over de topgraat waarbij ik éénmaal ten val kom op de blokken, kom ik op de 
top aan waar nog wat restjes verijsde sneeuw liggen. Een kleine steenman versiert de top die voor de rest 
redelijk smal is. Hier kan ik niet slapen. Als ik hier ga liggen en mijn rug om draai in mijn slaap rol ik van 
de berg. Er staat hierboven ook een koude bries uit het zuiden.

Lange tijd blijf ik weer op de top van het uitzicht genieten. Ook Ahkka Borgtoppen laat een geweldig 
panorama zien, maar het is me iets minder overweldigend dan op Gisuris en Bardetjahkka. Het 
Kebnekaise massief is nu ook goed te overzien naast Ahkka Stortoppen. Er ligt ginds zo goed als geen 
sneeuw meer op de bergen, in tegenstelling tot de bergen in Sarek. De blik over de bergwereld van Sarek 
is weer buitenaards.

Na een tijd daal ik af. Iets onder de top had ik daarnet een plek gepasseerd waar de graat wat breder was 
en minder steil. Eens kijken of ik daar toch geen rotsblokken zou kunnen verplaatsen om een bivakbare 
plek te creëren. Op de plek aangekomen, zo’n 40m onder de top, begin ik meteen met rotsblokken te 



verplaatsen om een vlak bed te maken waar mijn lichaam al liggende net zou op passen. Het lukt perfect. 
Vervolgens stapel ik nog een steenmuur langs de zuidkant zodat ik goed beschut lig tegen de wind. Met de 
muur stenen ben ik wel wat langer zoet. Uiteindelijk heb ik een mooie bivakplek gecreëerd op de steile 
graat temidden van de rotsblokken, als een arendsnest hoog boven de gletsjer uit. Stukjes schuimmat en 
mijn rugzak gebruik ik als slaapmat op de rotsen. Het ligt niet zo comfortabel maar om hierboven te 
slapen moet je er nu eenmaal iets voor over hebben. Voor de rest van de avond maak ik het avondeten 
klaar en smul alles naar binnen terwijl ik de zon zie weg zakken achter Dubbeltoppen. De wekker zet ik 
op 22u30.

Omstreeks elf uur word ik vanzelf wakker op mijn nauwe bivakplek tussen de rotsen en zie fel opgelichte 
lichtgordijnen al aan snel tempo rondzwieren in de hemel. Verdomme! Mijn wekker is niet af gegaan. Als 
de bliksem schiet ik uit mijn slaapzak, trek mijn donsbroek en synthetische jas aan en haast me met 
hoofdlamp aan over de blokken naar de top. In tussentijd slingert misschien we het meest beweeglijke en 
actiefste noorderlicht dat ik al gezien heb in het rond in de hemel. Bijna buiten adem kom ik op de top aan, 
maar wanneer ik mijn fototoestel klaar heb op de steenman dooft het noorderlicht plots snel uit. Ik vloek 
het uit. Als mijn wekker nu maar eens op tijd was afgegaan! De laatste fletse groene banden doven uit 
boven Ahkka Stortoppen.

Ik wacht in de vrieskou op de top. Er staat nog steeds een redelijke wind. Een groots gevoel overvalt me 
om zo midden in de nacht op zo’n hoge top in het geïsoleerde Ahkka massief te staan. Beneden aan de 
overkant van het Akkajaure branden er enkele lichtjes. Dit is het berghotel Ritsem. Verder rondom enkel 
donkere contouren van bergen. Mijn geduld wordt deels beloond. Wat later duikt het noorderlicht weer op. 
Het laat enkel maar één lichtband zien en blijft weinig actief en niet erg beweeglijk. Toch weet het nog 
lange tijd aan te houden. In tussentijd verschijnt er ook een lichtje aan de rand van het Boatsosjavre, zo’n 
duizend meter lager langs de zuidkant onder de berg. Iemand bivakkeert ginds beneden op de westpunt 
van het Gassalahko plateau. Die moet ook maar rare bedenkingen maken als die mijn lichtje hier op de top 
ziet branden. Ik vraag me af of hij ginder beneden iets van het noorderlicht kan zien want het Ahkka 
massief lijkt me het zicht op het noorderlicht dat nu redelijk laag over de noorderlijke horizon is terug 
getrokken, te ontnemen. Een tijdje later zie ik hem terug zijn minuscuul tentje in kruipen en het licht gaat 
weer uit. Tot grote verbazing zie ik een tijdje later de minilichtjes van een auto tientallen kilometers 
verder op de autoweg in het zuidoosten richting Ritsem rijden. Het duurt meer dan een half uur vooraleer 
het licht achter Stortoppen verdwijnt en dan komt het niet meer tevoorschijn. Die is voor Ritsem halt 
gehouden. Wie rijdt hier nu midden in de nacht nog op die weg rond?

Het is kwart voor één wanneer ik de top verlaat. Het noorderlicht is dan een vijftal minuten geleden 
langzaam uitgedoofd. Dit was het dan. Toch tevreden daal ik af en leg me meteen weer in mijn bivaknest. 
Ondanks de harde ondergrond val ik meteen weer in een diepe slaap net als voorheen.



Donderdag 09 september: Ahkka Borgtoppen – Ruohtesjavrasj

Dekselse notenjatters

• Start: Ahkka Borgtoppen (1963m)
• Aankomst: Ruohtesjavrasj (910m)
• Afstand: 22,0km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 8u15
• Klimmen: 150m
• Dalen: 1200m
• Aantal mensen gezien: 5
• Wadingen: Sjnjuvtjudisjåhkå

Net voor zonsopgang wordt ik wakker. Wanneer de eerste zonnestralen Dubbeltoppen oranje kleurt zet ik 
me even recht in de slaapzak om rond te kijken. Een mooie ochtend, maar ik heb geen zin om weer 
meteen naar de top te klimmen. Ik leg me weer neer en slaap nog even verder. Wanneer ik dan inpak na 
het ontbijt vind ik mijn handschoenen niet meer. Ik zoek in het rond maar vind niets. Zou ik ze tijdens de 
nacht op de top achter gelaten hebben? Voor zover ik me kan herinneren had ik ze aan wanneer ik terug af 
daalde. Toch klim ik weer naar de top maar vind er niets. Dan blijf ik nog maar even verder van het 
uitzicht genieten. Dag 3 van de indian summer breekt aan. Nergens een wolkje te bespeuren. Zoiets komt 
hier niet vaak voor in september en zeker al niet dagen na mekaar.

Ik daal weer af en besef dan dat ik mijn handschoenen misschien in mijn slaapzak ben vergeten. Wanneer 
ik hem weer uit zijn hoes haal vind ik ze inderdaad weer terug. Ik pak weer alles in en begin met de 
ambetante afdaling. Vooral onder de col is het voorzichtig in zigzags afdalen over de blokken want de 
helling is veel te steil om over deze blokken recht naar beneden af te kunnen dalen. Enkele keren breng ik 
een steenlawine in beweging.

Over het hellend terras daal ik verder af en kom zo beneden weer op de hobbelende toendra terecht. Ik zet 
koers in zuidelijke richting en passeer na een tijdje een groot bergmeer onder de meest westelijke 
uitbreiding van de bergkam van Vardotjahkka. Aan het meer houd ik de middagpauze met mooi zicht op 
Gisuris. Aan de overkant zie ik even twee trekkers bewegen. Dit zijn na het bewegend hoofdlampje 
afgelopen nacht van op de top, de eerste mensen die ik weer eens zie na vijf volle dagen geen levende zien 
meer gezien te hebben.

Na de middagpauze daal ik gestaag af in zuidoostelijke richting om op de noordelijke valleihelling van de 
Suottasvagge terecht te komen. Regelmatig zwaai ik met mijn armen omheen mijn gezicht in de 
Suottasvagge. Ik word achterna gezeten door een handvol midges. Ze zijn niet eens echt vervelend. Na het 
gezoem in Groenland meegemaakt te hebben is dit het klagen nog niet waard. Ginds in de vallei ligt mijn 
food cache dat ik hier elf dagen eerder heb verstopt. Met enige spanning loop ik de plek weer tegemoet. 
De omgeving is nu duidelijk veranderd in die elf dagen tijd. De toendra is totaal verkleurd.

Bij de plek aangekomen vind ik gemakkelijk de steenmannetjes terug die ik heb gestapeld om de plek in 
het blokkenveld aan te duiden. De stenen liggen nog exact zoals ik ze achter gelaten heb. Wanneer ik de 
blokken één voor één weg tas heb ik toch geen gerust gevoel. De drybag komt tevoorschijn en dan ontdek 
ik de kapot gebeten bodem. Verdomme, er heeft toch een beest in gezeten. Hoe is dat toch mogelijk! 
Zoveel kleine steentjes die ik onder, rond en op de drybag heb gelegd met daarop grote blokken en toch 
weet een klein knaagdiertje de zak te vinden en erin te komen. Dit is zonder twijfel het werk van zo’n 
toendramuis.



Ik haal de drybag uit het blokkenveld en haal één voor één alle zakjes eten eruit. Blijkt dat de toendramuis 
toch niet lelijk heeft huis gehouden. Ze heeft enkel in de zak chocomousse zitten rond woelen en blijkt er 
louter zo goed als alle noten uit gepikt te hebben. Die chocomousse eet ik allemaal nog wel op.

Ik vul mijn rugzak weer aan met nu wel een grotere vervelende hoeveelheid midges rond mijn hoofd en 
trek dan meteen weer verder. Het zwaarder gewicht is toch meteen een verandering. Het wandelen loopt 
nu wat moeizamer en voorzichtiger. Enkele minuten later ben ik bij de Suottasjahka. Net als vorige keer 
kan ik de rivier door de erg lage waterstand over de rotsen die uit het water steken over geraken. Toch 
moet ik nog twee maal even ondiep met mijn trailrunners het water in.

Aan de overkant loop ik in een rechte lijn in westzuidwestelijke richting in de donkere schaduw van de 
noordwand van Nijak de Ruohtesvagge tegemoet. Wanneer ik de vallei in loop ligt daar het bekende 
mooie zicht weer voor mijn ogen, het massief van Ruohtes met zijn afgeronde toppen en de gletsjer 
Oarjep Ruohtesjiegna die met zijn tong het massief komt uitgegleden. Twee jaar geleden was ik vol lof 
over dit zicht. Het was ook het eerste echte uitzicht dat ik te zien kreeg in Sarek in mijn leven. Het zicht is 
even mooi nu onder de zon. Ik doorwaad probleemloos de Nijakjagasj en loop zo een stukje onder mijn 
bivakplek van twee jaar eerder. De renvaktarstuga onder Ruohtesvarasj verschijnt verderop in de vallei. 
Een Zweed (zo vermoed ik toch aan zijn outfit te zien) heeft zijn ruime tent vlak naast de rivier al 
opgesteld en zit in zijn ligstoel met bloot bovenlijf te zonnen in de late namiddagzon. Hoe zot kun je zijn 
om een opvouwbare ligstoel hier naartoe te zeulen!

Bij de renvaktarstuga stop ik even en doe mijn rugzak af. Ik moet toch eens voelen of deze renvaktarstuga 
op slot is of niet. Ik geraak probleemloos binnen, maar het stinkt er naar benzine. Hoe dan ook was ik toch 
niet van plan hier binnen te gaan slapen. Twee jaar voordien was ze op slot. Het lijkt erop of men heeft 
alle renvaktarstuga’s hier dit jaar los laten staan.

Ik loop nog een eindje door en zoek tot slot een bivakplek een stuk voorbij het Ruohtesjavrasj op een 
flauw uitstekende rug in de vallei waar ik gespaard ben van de drassige en moerassige ondergrond die je 
hier overal vindt in de vallei. Maar vooraleer ik de tarp recht zet loop ik nog even naar het kleine riviertje 
onder Gavelberget om water te verzamelen. Terug bij de rugzak zet ik de tarp recht. In de verte zie ik een 
koppel op een kleine inselberg naast de wat verderop stromende Smajllajahka aankomen, een tijd lang 
rond zoeken naar de beste bivakplek en uiteindelijk hun Staika recht zetten. Ze hebben me ook duidelijk in 
de gaten merk ik aan hun doen. Wellicht stellen ze zich vragen over de vorm van mijn tent, zonder te 
beseffen dat het een tarp is.

De zon is intussen weg gezakt achter de bergen van het Ruohtes massief en daardoor wordt het al snel erg 
kil. De nacht is nog niet gevallen wanneer ik mijn avondmaal op heb en al ga slapen. Zou er deze nacht 
weer noorderlicht verschijnen?

’s Nachts word ik weer gewekt en wanneer ik vanuit de slaapzak de noordelijke hemel bekijk hangen er 
inderdaad zwakke lichtbanden in de hemel. De vierde nacht op rij met noorderlicht! Toch is het dit keer zo 
zwak en onbeweeglijk dat ik er niet voor uit mijn slaapzak kom. Ik blijf nog een tijdje kijken vanuit de 
slaapzak op mijn opgeblazen packraft, maar het noorderlicht wordt niet actiever. Ik probeer weer te slapen 
en tuur later nog eens naar buiten. Het is middernacht en het licht is verdwenen. Slaapwel.



Vrijdag 10 september: Ruohtesjavrasj – Ruohtesvagge

Uitkijk op de vlechten van de Smajllajåhkå

• Start: Ruohtesjavrasj (910m)
• Aankomst: Ruohtesvagge (900m)
• Afstand: 11,5km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 8u00
• Klimmen: 920m
• Dalen: 930m
• Bergtoppen: Jållok (1501m), Mihkatjåhkkå (1735m)
• Aantal mensen gezien: 2
• Wadingen: Smajllajåhkå

Het is koud en het vriest wanneer ik ’s ochtends van onder de tarp kom gekropen. De tarp hangt zowel 
langs de bovenkant als langs de onderkant vol met rijp. Wanneer ik inpak steekt er tijdelijk een matige 
bries op doorheen de vallei en zie ik wat turbulente stratusflarden oplossen boven de omgeving van de 
Mikkastugan. Ondanks dit gaat dit weer een stralende najaarsdag worden.

Wanneer ik bij de Smajllajahka aan kom en voorbij de staika trek is het koppel ook net op gestaan. We 
begroeten elkaar en ik word raar nagekeken met mijn peddelbladen, buizen en rode stuffzak zo achter op 
de rug. De Smajllajahkka is één van de sterkst vlechtende rivieren in Sarek maar vandaag is het maar 
triestig op de bovenloop onder de tong van Oarjep Ruohtesjiegna, de gletsjer wiens smeltwater de rivier 
afvoert. Het rivierwater kabbelt slechts door één smal kanaal in de bedding. Al de andere kanalen staan 
droog. Het grijze siltwater is ook duidelijk veel te ondiep om te packraften. Dat ik de Smajlajahka ook niet 
zou kunnen afvaren had ik al langer ingecalculeerd.

Een eindje verderop doorwaad ik de rivier waar het kanaal wat breder word. Het water komt slechts tot 
iets boven mijn enkels! Ik vervolg mijn weg over het vage spoor op de zuidelijke valleihelling een eindje 
boven de rivier. De uitzichten doorheen de vallei en op Gavabakte, net als Gavelberget zijn mooi. Twee 
jaar eerder liep ik ginder te ploeteren aan de overkant vlak langs de rivier door al het moeras. Blij dat ik de 
vallei nu ook eens van deze kant te zien krijg in mooi weer. Rendieren in de vallei vluchten voor me weg.

Wanneer ik rond de middag bij de Boajsajagasj aankom, stop ik om de middagpauze te houden. Terwijl ik 
neerzit en een stuk toerbrood naar binnen speel tuur ik op de kaart. Wat zou ik nu gaan doen? Ik beslis om 
de Smajlajahkka te doorwaden en aan de overkant van de vallei een bivakplek te zoeken. Zo kan ik deze 
namiddag en avond Mihkatjahkka proberen te beklimmen. Deze top ligt zo op de kaart te zien ideaal om al 
het vlechtwerk van de Smajlajahka in de vallei van bovenuit te bewonderen. De beklimming is erg steil, 
maar als ik de helling met het blote oog bekijk van hier beneden in de vallei lijkt het doenbaar te zijn.

Ik trek naar de Smajlajahkka en doorwaadt zonder problemen de rivier. Intussen is de rivier een redelijke 
stroom geworden, maar het water stroomt hier zo rustig dat het waden niets voorstelt. Verbaasd ben ik als 
ik slechts nat word tot de bovenrand van mijn lage getten. De rivier leek toch dubbel zo diep te gaan zijn. 
Packraften zou duidelijk niet snel vooruit zijn gegaan en regelmatig het water in stappen om mijn raftje op 
ondiepe siltbanken weer vlot te trekken met het risico in de siltbrei weg te zinken.

Een vijftig meter boven de valleibodem vind ik een droge en vlakke plek op de helling om mijn tarp recht 
te zetten, met een mooi doorzicht doorheen de vallei met Gisuris, Kantberget, Gavelberget en Gavabakte 
die het panorama compleet maken. Ik ontdek toch heel wat muizenholletjes op de toendrabodem rondom 



de bivakplek. Het doet me besluiten om mijn tarp nog niet recht te zetten en mijn bivakzak, raft en 
slaapzak eronder uit te stallen. In de plaats laat ik mijn rugzak liggen en begin omstreeks twintig voor vier 
met de beklimming.

Steil loop ik de toendrahelling op, steek een klaterende bergbeek over die vanuit de nis komt gestroomd 
tussen Mihkkatjahkka en Vargtoppen. Daarna wordt het erg steil verder klimmen over de toendrabodem, 
maar ondanks dat blijft het vlot vorderen. Hogerop wordt het terrein rotsiger en klim ik een couloir in 
richting het zadel tussen Jallok en Mihkatjakka.

Boven op het zadel kom ik in een totaal andere wereld terecht. Hier liggen enkel nog rotsen en 
rotsblokken met nog veel grote sneeuwvelden tussenin met in het oosten wilde bergpieken aan de horizon 
waaronder één van die pieken Vuojnestjahkka moet zijn. Ik weet hem niet meteen te onderscheiden.  Wat 
verder ontdek ik zelfs een ijsmeertje op het zadel. Alvorens verder te klimmen naar de top van 
Mihkkatjahkka, loop ik even zuidwaarts naar de top van Jallok, een bescheiden berg wiens top nauwelijks 
boven het zadel uit steekt. Ik begeef me helemaal tot op de abrupte afgrond met de Ruohtesvagge. Het 
uitzicht naar beneden is tegelijk beangstigend en overweldigend. Het vlechtwerk van de Smajlajahkka is 
wondermooi vanuit deze hoek.

Na wat foto’s nemen loop ik terug over de rotsen en de sneeuw het zadel op en vang dan meteen de klim 
aan naar de top van Mihkatjahkka, die nog goed 250m hoger ligt. Afwisselend over rots en dan weer diepe 
sporen achter latend op de sneeuw bereik ik de top. Het zicht is hier weer indrukwekkend en toch weer 
helemaal anders dan op Jallok daarnet. Diep beneden ligt de uitgestrekte Mihkajiegna, één van de grootste 
gletsjers in Sarek met aan de overkant de steile pieken van de Sarektjahkka toppen, de hoogste bergen van 
Sarek. Zo dichtbij Sarektjahkka Stortoppen ben ik nog niet eerder geweest. Een stuk van Rapadalen is nu 
ook zichtbaar in het zuidzuidoosten en wat zie ik daar nu? Het berkenwoud staat in goudgele kleuren! Ik 
kan niet wachten om er al naartoe te gaan. De braided secties van de schitterende Smaijlajahkka zijn ook 
zichtbaar van op de top.

Terwijl ik van het uitzicht geniet zie ik tevens ook velden aan stratocumulus ten noorden van Sarek naar 
het oosten trekken. Er is een westelijke stroming op gang gekomen en die voert duidelijk wat vochtigere 
lucht aan. De eerste wolken bereiken de Sarektoppen in het zuidwesten ook al.

Na een tijd daal ik af. Onder het zadel loop ik de couloir uit en huppel dan al afremmende in een looppas 
de toendrahelling af. De wolken trekken nu de ook de Ruohtesvagge over en laten brede zonnestralen 
doorheen de vallei trekken. Wat een mooie avond. Beneden iets boven mijn rugzak laten de laatste 
zonnestralen nog een mooie rode gloed werpen op Gavelberget en dan is het voorbij. De nacht valt in 
wanneer ik de tarp recht zet en het avondmaal nuttig. Intussen is het betrokken geworden maar de wolken 
lijken opnieuw stil te hangen boven de vallei. Het velletje stratocumulus is maar dun. Een echte 
weersomslag lijkt me nog niet meteen op til. De wekker zet ik op 7u. Noorderlicht zal er deze nacht wel 
niet te zien zijn. Morgen eens vroeg vertrekken zodat ik Rapajahka al kan packraften tussen de verkleurde 
berken. Ik ben eens benieuwd.



DEEL V: DE AFVAART VAN DE RAHPAÄDNO

Hartje herfst door Rapadalen (dag 15 tot 19)

Zaterdag 11 september: Ruohtesvagge – Sjielmagiedde

Mijn leven’s mooiste dag in de wildernis
• Start: Ruohtesvagge (900m)
• Aankomst: Sjielmagiedde (800m)
• Afstand: 11,0km
• Packraft afstand: 5,5km
• Duur: 8u30
• Klimmen: 120m
• Dalen: 220m
• Aantal mensen gezien: 2
• Wadingen: Mihkajåhkå

Er zitten al gaten in de wolken tijdens de ochtend. Wanneer ik op pad vertrek komt de zon er al goed door. 
Ik loop vlot verder door de vallei waarbij ik de Smajlajahkka rechts op een afstand hou. Een eind verderop 
lopen twee jongens vlak langs de rivier voor me uit richting de Mihkkastugan. Ze lopen langs dezelfde 
kant van de rivier als ik. Gisteren tijdens het afdalen van Mihkatjahkka zag ik hen vlak langs de rivier 
stroomafwaarts lopen door al het moeras, net zoals ik vorige Sarektocht ook deels heb gedaan. Ze moeten 
niet zo veel verderop overnacht hebben afgelopen nacht, ook al heb ik hun tent nooit opgemerkt.

De Smajlajahkka wordt een wilde rivier stroomafwaarts onder Jallok door toenemend verval op de 
valleibodem. Wat verder zie ik ze halt houden en hun schoenen uit trekken. Die gaan de rivier doorwaden 
om de Mikkastugan te bereiken. Ik begrijp hun taktiek niet goed om net op het wilde stuk van de rivier te 
gaan waden. Ze zullen wellicht de diepte van de rivier sterk overschatten op het vlakwater in de 
verwilderde secties stroomopwaarts. Terwijl zij waden kom ik wat later bij de Mihkajahka aan. Deze 
rivier wil ik nu eens persé doorwaden. De wilde rivier voert het smeltwater van de Mihkajiegna af en is 
erg woest door het grote verval naar de valleibodem van de Ruohtesvagge toe. De bedding is slechts een 
viertal meter breed maar overal liggen grote rotsblokken in de bedding waar het water luidruchtig 
overheen buldert. Toch merk je dat het waterpeil weer laag staat. Normaal is deze rivier meestal veel te 
gevaarlijk om te waden.

Ik zoek eerst een stuk met de minste stroming. Die gevonden zet ik voorzichtig de eerste stap in het 
ijskoude siltwater. Ik houd alle kledij aan. Dieper zit ik tot mijn dijbenen in het water. De stroming sleurt 
me bijna mee. Snel zoef ik door de rivier naar de overkant en ben vlug op de andere oever. Deze wading 
was inderdaad maar net te doen.

Ik trek voort richting Mikkastugan, loop door een veld met lage poolwilgenstruikjes en kom dan bij de 
brug aan waar de Smajlajahkka met veel lawaai in een nauwe diepe kloof wringt. Ik steek de brug over en 
ga zitten op een balk nabij de hut om mijn goretex kousen uit te trekken en wollen sokken uit te wringen. 
Met de diepe doorwading van de Mihkajahka is er water langs boven in de goretex sokken gelopen. 
Intussen komen de twee Duitse vrienden aan. We begroeten elkaar en zij trekken even de Mikkastugan in. 
Wanneer ik naar de hut trek komen ze net weer buiten en trekken verder richting het Rapadalen met hun 
reuzenrugzakken en hoge bergbottinen. Kort ontstaat er een wat vervelende situatie als ik ze wantrouwig 



naar mijn trailrunners en vreemde, relatief kleine rugzak zie staren. Moesten ze me nu niet zo als een 
buitenaards wezen bekeken hebben had er misschien een gesprek kunnen ontstaan.

Ik trek de Mikkastugan in. Ondanks dat ik hier op de voorgaande tocht ook gepasseerd was, is dit nu toch 
de eerste maal dat ik effectief de hut binnen loop. Het is warm binnen door de zon die intussen uitbundig 
op het bouwsel schijnt. Overal op de houten muren staat er weer met stift of inkervingen tekstjes 
geschreven. Op het kleine tafeltje ontdek ik een huttenboekje en een geplastificeerde Sarekkaart uit ’86 
die iemand blijkbaar niet meer nodig leek te hebben. Ik lees wat in het boek. Bijna iedereen schrijft er over 
het weer op hun tocht. De mensen die in regenweer lopen zijn verruit in de meerderheid tegenover de 
zonnekloppers. Vooral in juli lijkt het dit jaar niet bepaald zonnig te zijn geweest. De meesten blijken de 
klassieke Sarekdoorsteek Ruohtesvagge – Rapadalen te maken. Niemand die een woord rept over het 
noorderlicht van afgelopen nachten. Ben ik dan echt de enige die daarvoor ’s nachts opstaat? Zou echt 
zonde zijn.

Niet veel later trek ik weer naar buiten, steek de brug opnieuw over en volg langs de rand van de kloof 
richting het dalhoofd van Rapadalen. Tijdens de finale afdaling door het struikgewas en tussen de 
rotsblokken verschijnen de eerste berken en zoals het hoort nu staan ze helemaal in het goudgeel te 
pronken in de middagzon met een staalblauwe hemel op de achtergrond. Wat een schitterend zicht!

Beneden op de plek waar de Smajlajahka de kloof komt uit gestroomd en de brede valleivlakte van 
Rapadalen op loopt wordt ze meteen veel rustiger op een korte nabije stroomversnelling na en splits 
erachter in twee armen op. Op een kiezelbank blaas ik mijn packraft op en nuttig snel een middagmaal. 
Het grootste moment in dit avontuur gaat beginnen. Ik ga het Rapadalen door packraften!

De rugzak op de boeg bevestigd, neem ik plaats op het zitje in de packraft, neem de peddel in de handen 
en begin te peddelen. Maar wat is dat? Ik ben totaal stuurloos! Zo onoplettend dat ik was, met gedachten 
al bij dat peddelen op die vlechtende rivier, heb ik de peddelbladen verwisseld op de peddel geklikt 
waardoor ze bevestigd staan voor een linkshandig persoon, maar ik ben net rechtshandig. Wat verder volgt 
een korte stroomversnelling met in het midden van de rivier een rotsblok die uit het water steekt. Een 
beetje in paniek zit ik nutteloze slagen te maken in het water met mijn peddel. Ik drijf recht op de rotsblok 
af. Als dit maar goed af loopt. Ik bonk zijwaarts op de rotsblok en val achterwaarts in de 
stroomversnelling naar beneden, bijna kapseizend door de botsing op de rotsblok. Weer in rustig water 
achter de stroomversnelling lukt het me om met veel coördinatiemoeite de peddel min of meer averechts 
te gebruiken en de andere oever te bereiken. Ik stap meteen uit en verwissel de peddelbladen.

Nu zit ik op de andere oever en kan te voet wat verder op verkenning gaan dieper op de valleivlakte. Ik 
laat mijn packraft achter en volg de rechter arm van de Smajlajahka stroomafwaarts. Een honderd meter 
verder vloeit het witgrijze siltwater in de rechterarm van de Smajlajahka tegen hoge snelheid na een lange 
geleidelijke stroomversnelling samen met het helder groenblauwe water van de Guohperjahja. Hier wordt 
de Rapajahka, de latere Rapaädno geboren, de grote hoofdstroom die het smeltwater van de meeste 
gletsjers in Sarek draineert. Hier ga ik zo dadelijk voorbij peddelen.

Dan loop ik de valleihelling nog eens op langs de andere kant van de kloof van de Smajlajahka. Hier 
groeit het hoogst gelegen groepje berken in Sarek boven de moerasplassen in het dalhoofd van Rapadalen, 
een prachtplek is het hier. Hier zou je gewoon moeten komen bivakkeren. De plek met het zicht op de 
bergen dieper in de Guohpervagge is zo mooi. Waarom bivakkeert bijna iedereen toch aan de 
Mikkastugan als het hier op vijf minuutjes lopen veel mooier is?

Ik trek weer naar mijn packraft en begin nu definitief met de afvaart. Ik peddel de rechter arm op van de 
Smajlajahka en win behoorlijk aan snelheid in de stroomversnelling. Bij de samenvloeiing met de 
Guohperjahka wordt het water weer rustiger en peddel ik met volle plezier verder. Een eind verder voegt 
de andere arm van de Smajlajahkka zich links weer bij. De Rapajahka wordt al snel een waar avontuur om 



te packraften. Dit is met grote voorsprong mijn mooiste dag op een trektocht ooit. De rivier is afwisselend 
redelijk diep, vooral in de bochten, waarbij de bodem niet valt te ontwaren en wordt dan op rechtere 
stukken weer redelijk ondiep, soms slechts een 30tal centimeter diep waarbij het water versneld over de 
kiezelbodem. Zalig om hier door te peddelen. Regelmatig splitst de rivier zich op in twee, soms zelf drie 
tot vier verschillende armen, sommigen maar kleine stroompjes. Telkens is het wat hoger rechtop gaan 
zitten in de packraft om te kunnen beoordelen welke arm het meeste debiet houdt, de te verkiezen arm om 
niet op kiezelbanken vast te komen zitten op de kleinere en ondiepere rivierarmen. Enkele malen ga ik 
naar de oever en stap uit mijn packraft om de rivier met de bergen rondom van op de oever te bekijken of 
wat hogerop van op de valleihelling. Eén van de mooiste bergen in Sarekn Bierikbakte verschijnt verder 
stroomopwaarts, dit keer volledig vrij van sneeuw. Deze berg met de verkleurde berken op de valleihelling 
en het glinsterende Rapajahkawater dat met licht kabbelend geluid verder rolt. Dit is pure extase! Nog 
lange tijd peddel ik verder over de rivier terwijl Mahtujagasj, Tjagnarisjagasj en Bielajahka zich bij 
voegen. De rivier wordt geleidelijk groter en breder. Wanneer ze weer even een single channel vormt haalt 
ze soms naar schatting 40m.

In een scherpe bocht onder Bielavarasj, de geïsoleerde inselberg op de gletsjerdrempel met de 
Bierikvagge, stap ik definitief uit en berg mijn packraft op. Deze plek ligt ietsje stroomafwaarts van de 
plek waar ik twee weken terug de rivier was te water gegaan. Het waterpeil in de Rapajahja staat nu een 
tiental centimeter hoger dan toen. De twee Duitse kerels zie ik intussen in de verte op de inselberg 
aankomen en ik merk dat ze me duidelijk in de gaten hebben. Verloopt het sneller te voet of over het 
water? Gezien hun voorsprong die ik hen heb gegeven aan de Mikkastugan en al de uitstappauzes langs 
het water is het antwoord overduidelijk. Het peddelen ging inderdaad aan een ongeveer dubbel zo snel 
tempo als te voet.

Ik loop de valleihelling op en klim al snel door het berkenwoud van Sjielmagiedde naar boven. Aan de 
bovenrand van het berkenwoud kom ik op drassig terrein terecht. Ik vervolg mijn weg door moeras langs 
de boomgrens in zuidoostelijke richting en vind wat verder een ideale droge bivakplek. De Duitsers slaan 
hun tent inmiddels op aan de voet van Bielavrasj. Ik zit uit het zicht op mijn bivakplek. Maar alvorens ik 
mijn tarp hier recht zet loop ik nog even voort tot het geweldige uitzichtspunt over Rapadalen voor 
Spokstenen, het uitzicht dat ik al wat ken van op de vorige tocht.

Nu blijf ik lager dan toen, van het vage paadje vandaan dat over de steile valleihelling naar de 
Snavvavagge loopt. Ik word toch niet goed van het uitzicht op deze plek. Het zicht verder stroomafwaarts 
naar de oostelijke uitloop van de Sarvesvagge met Rapadalen is fenomenaal. De verkleurde toendra met 
uitstekende rotsen op de voorgrond, het gele berkenwoud lager op de valleihelling en de kronkelende 
witgrijze rivierarmen op de valleibodem met de donkere afgesloten moerasmeertjes erlangs, de 
stoomversnellingen van de Rahpajahkka dieper in de vallei stroomafwaarts, de pieken van het massief van 
Gadok op de achtergrond en de schuine zonnestralen die doorheen de toenemende bewolking de vallei in 
valt en de berken nog eens oplicht. Dit is één van de mooiste zichten die ik in Sarek al te zien heb 
gekregen.

Ik maak nog een boel foto’s en trek dan terug naar de bivakplek om de tarp recht te zetten. Intussen 
betrekt de hemel goed met heel wat cirrusbewolking vanuit het westzuidwesten terwijl de eerste 
stratocumulus ook weer Sarek binnen trekt. Het is duidelijk dat er nu wel een einde aan de nazomer zit aan 
te komen. Na het avondmaal ga ik meteen slapen. Om 3u20 ’s nachts word ik wakker van licht getik op de 
tarp. Het regent. Plots dringt tot me door dat ik mijn sokken nog over de handvaten van mijn 
wandelstokken heb getrokken om te drogen. Ik kruip dus maar even uit de slaapzak om te plassen en mijn 
kousen onder de tarp te leggen. Daarna slaap ik weer snel verder.



Zondag 12 september: Sjielmagiedde – Dielmaskajdde

Strollen door donker berkenwoud

• Start: Sjielmagiedde (800m)
• Aankomst: Dielmaskajdde (680m)
• Afstand: 10,0km
• Packraft afstand: 2,0km
• Duur: 6u00
• Klimmen: 100m
• Dalen: 200m
• Aantal mensen gezien: 0
• Wadingen: Oalgasjjågåsj, Jågåsjgaskajågåsj, Dielmanjunjejågåsj

Omstreeks zeven uur ben ik wakker van het harde getik op de tarp. Het regent nu goed door. Ik wacht nog 
tot half elf en kom dan in actie wanneer de regen eindelijk afneemt. Ingepakt trek ik door het berkenwoud 
weer naar beneden en blaas mijn packraft op dezelfde plek op als waar ik gisteren uit het water ben 
gegaan. Af en toe regent het nog lichtjes. De omgeving ziet er totaal anders uit ten opzichte van gisteren. 
De bergen zitten verscholen in het wolkendek en de herfstkleuren zien er maar fletsjes uit zo zonder zon. 
Het waait nu ook erg hard. De wind komt gekanaliseerd uit het zuiden aangewaaid door de vallei en doet 
rimpels ontstaan op het water.

Op de Rapaädno is het meteen minder plezant packraften als gisteren. De wind blaast bijna altijd op kop. 
Het is daardoor hard peddelen om vooruit te komen op de rustigere stukken op de rivier. Het water in de 
rivier stroomt me voorbij doordat de wind me terug blaast. Op een recht stuk, niet ver meer voor de eerste 
grote stroomvernelling op de Rapaädno onder de Snavavagge, geraak ik aanvankelijk niet meer vooruit. 
De wind blaast zo hard dat ik stil hang op de rivier  terwijl ik maar blijf door peddelen. Ik begin zo hard te 
peddelen als ik nog enkele minuten kan volhouden.. Aan een slakkengangetje geraak ik zo nog net 
vooruit. Ik moet uitstappen want dit heeft niet veel zin meer. Maar de rechteroever bestaat uit een grote 
natte siltbank waar ik misschien te voet in weg zink, dus moet ik nog wel een stuk voort geraken. Enkele 
minuten later stap ik uit op de siltbank. Ineens besef ik dat ik eigenlijk op een eiland zit. Daarnet scheidde 
zich nog een kleine rivierarm recht van het hoofdkanaal. Ik laat de lucht nog niet uit mijn packraft en 
draag hem over de uitgestrekte siltbank naar de zijarm. Onderweg zak ik op een korte plek wat weg op de 
siltbank. Het is altijd oppassen hier om in geen drijfzand terecht te komen.

Bij de zijarm laat ik mijn packraft meteen te water en peddel naar de overkant. Intussen begint het weer 
matig te regenen terwijl ik mijn packraftspullen op de rugzak bevestig. Nu ga ik te voet verder 
stroomafwaarts door het dal op de westkant van de rivier. De Rapaädno heb ik hier twee weken terug al 
verder af geraft, dus ideaal nu om de vallei te voet te verkennen. Hier loopt trouwens zelden iemand rond. 
Misschien kan ik wel wat wild spotten in het berkenbos.

Terwijl ik het berkenwoud in loop houdt de regen weer zo goed als op. Het loopt vlot door het woud. Ik 
kan wildsporen volgen van elanden. Hun stront kom ik meermaals tegen op de grond. De omgeving is nu 
wel mooi ondanks het slechte weer. De Rapaädno ruist luidruchtig door de vallei en de uitkijken op de 
rivier laten wilde stroken zien en dan te bedenken dat ik daar door ben gepeddeld.

Na een tijdje stoot ik plots op een erg oud samihutje (ook op sommige kaarten aangegeven). Ik open de 
deur en tuur eens naar binnen. Een houtzaag met nog wat klein gereedschap hangt er binnen en dan zie ik 
een woelmuis rechtop zitten op de grond. Ze lijkt verblind van het binnen vallend licht. Wanneer ik wat 
lawaai maak snelt ze weg. In dit samihutje is het best knus bivakkeren als je de muizen kunt af houden 



tenminste. Ik sluit de deur weer en trek verder. Al snel kom ik bij een beek uit, één van de twee armen van 
de Oalgasjjagasj. Ik steek de kleinere bedding probleemloos over en trek verder naar het grote en woeste 
kanaal van de rivier. Plots stoot ik op grote uitwerpselen die ik meteen herken, de uitwerpselen van een 
bruine beer! Op de vorige tocht ben ik er zo ook twee tegen het lijf gelopen. Dat er beren leven in het 
Rapadalen staat als een paal boven water.

Dan kom ik bij het hoofdkanaal van de Oalgasjjagasj aan. De rivier is woest en stroomt snel met groot 
verval richting Rapaädno. Ze lijkt helemaal op de Mihkajahka gisteren. Ik volg de rivier een heel eind 
stroomopwaarts om een goede waadplek te zoeken. Pas tot bijna tegen de valleihelling, waar de rivier via 
een hoge waterval uit een kloof komt gestroomd, vind ik een plek die er redelijk uit ziet. Op een rustiger 
stuk tussen twee watervallen in stap ik snel de rivier in, maar bij mijn tweede voetstap in het water roep ik 
meteen een godver uit als ik geen bodem voel onder mijn voeten. Ik val het water in tot ik grond onder de 
voeten krijg. Ik sta tot mijn middel in het water. Mijn spontane reactie is om meteen door te lopen. Al 
blazend om het ijskoude water te trotseren zwoeg ik me door de rivier naar de overkant. Die bereik ik 
slechts een drietal meter verder want de rivier is niet breder dan dat. Ik klim het water uit en zet me dan 
wat verderop op een rots neer. Tijd om toch maar de kousen uit te wringen en mijn regenbroek uit te doen. 
De broek die ik onder de regenbroek aan heb is toch maar tot aan mijn kniën nat. Ondanks het diepe water 
heeft de lucht in de regenbroek verhindert dat het water snel langs onder heel mijn regenbroek vulde. Ik 
rits de onderpijpen af en stop ze in het achtervak van de rugzak samen met de natte kousen. In de plaats 
trek ik een droog paar aan. Nu ik hier toch stil sta nuttig ik meteen ook het middagmaal. Intussen regent 
het weer af en toe terwijl ik een grote arend net onder het wolkendek de vallei zie door cirkelen.

Dan zet ik weer verder. Uitgestrekte open stukken rood gekleurde toendra volgen nu tussen het 
berkenwoud door dat minder dicht wordt. Het duurt niet lang of ik stoot op de volgende rivier, de 
Jagasjgaskajagasj. Ook deze rivier komt uit een kloof via een waterval de vallei in gevallen en spreidt zich 
dan op een brede puinwaaier in verschillende kleine kanalen uit alvorens uit te monden in de Rapaädno. 
Deze rivier ziet er minder veeleisend uit als zijn voorganger. Ik kan de kanalen één voor één doorwaden, 
de meeste door over uitstekende stenen in de bedding een weg te zoeken naar de overkant maar bij het 
grootste kanaal moet ik toch het kort het water in dat gelukkig niet te diep is.

De rivier over trek ik meteen verder, dicht langs de Rapaädno blijvend. Heel wat later loop ik dan plots 
voorbij de plek waar ik voorbije winter twee nachten heb gebivakkeerd in mijn Soulo. De plek is nu een 
drassig moeras. Een eindje verderop staat een jonge samihut die op slot is. Net als voorbije winter loop ik 
er toch nog eens vlak langs. Achter de samihut wordt het berkenwoud erg dicht en staan er ook dichte 
velden met poolwilgen. Ik wring me door het struikgewas en stoot dan niet veel verder op de Sarvesjahka, 
samen met de Gadokjahka de twee grootste zijrivieren van de Rapaädno. De rivier is hier vaak niet te 
doorwaden als er nog veel sneeuw smelt of er veel regen is gevallen. Het lijkt me nu wel net te doen dus ik 
laat mijn packraft op de rug zitten. De rivier splitst zich enkele hectometers voor de monding in de 
Rapaädno in verschillende kanalen op. Ik ben net voor deze opsplitsing uitgekomen, ideaal want zo heb ik 
maar één wading te volbrengen. Ik ga naar de aanvang van de vijftig meter lange stroomversnelling in de 
rivier. De rustige stukken lijken me net te diep om te waden. Bij de stroomversnelling is de rivier zo’n 
veertig meter breed. Ik beslis om schuin door de stroomversnelling te waden. Het water is ijskoud maar 
wordt niet te diep, de stroming sterk zodat ik niet in een rechte lijn kan waden zoals verwacht. 
Geconcentreerd loop ik schuin door de rivier naar de andere oever. Het water komt tot net boven de 
knieën op het diepste punt midden in de rivier. Aan de overkant loop ik meteen verder om weer warmere 
voeten te krijgen en het water uit mijn trailrunners te pompen.

Ik trek het berkenwoud weer in en loop door het woud richting de bovenrand van de puinwaaier van de 
Stuolojagasj in de oostkant van de Sarvesvagge. Op de rug aan de rand van de puinwaaier vind ik zo’n 
50m boven de valleibodem een mooie bivakplek met een mooi overzicht over het Rapadalen. De 
Sarvesvagge kan ik niet goed inkijken door de berken. Ik stel de tarp op en maak het avondeten meteen 
klaar. Het regent nu niet meer en de wind is sterk afgenomen. Stratusflarden trekken nu nog maar traag 



door het Rapadalen, tegen de steile wand van Laddebakte aanschurend onder het dichte wolkendek 
erboven. Hier en daar is er boven de Sarvesvagge even een minuscuul stukje blauwe lucht zichtbaar 
doorheen het wolkendek. Ondanks dat zie ik ’s avonds de wolkenbasis goed zakken en de wolken weer 
dikker worden. Mooi weer lijkt er weer niet meteen aan te komen. Bij het vallen van de nacht heb ik mijn 
avondmaal op en kruip meteen de slaapzak in.

Maandag 13 september: Dielmaskajdde – Rapaselet

Packraften door het siltmoeras

• Start: Dielmaskajdde (680m)
• Aankomst: Rapaselet (590m)
• Afstand: 9,5km
• Packraft afstand: 9,0km
• Duur: 4u15
• Klimmen: 0m
• Dalen: 100m
• Aantal mensen gezien: 2
• Wadingen: Geen

’s Nachts word ik wakker. Het regent en wat later hoor ik plots een toenemend geluid naderen van dieper 
uit de Sarvesvagge. Wanneer het geraas de bivakplek bereikt hoor ik een windvlaag door de bomen razen. 
Tien seconden later ebt het geluid weer weg en gaat de wind weer liggen. Ik probeer weer te slapen maar 
het lukt me moeilijk. Elke vijf à tien minuten komt er een kortstondige windvlaag voorbij geraasd waarna 
het weer muisstil wordt op het getik van de regendruppeltjes na.

’s Ochtends wanneer het licht wordt blijven de windvlagen plotseling uit. Het regent nog af en toe lichtjes 
tussen drogere perioden door. Ik maak er een rustige ochtend van zonder haast. Vandaag ga ik de 
Rapaädno verder afpeddelen. Niet veel verder hier beneden stroomt de rivier Rapaselet binnen. Eens 
benieuwd hoe het peddelen door dit grote siltmoeras zal verlopen. Tot aan de eerste stroomversnellingen 
waar de Rapaädno Rapaselet opnieuw verlaat, wil ik vandaag geraken. Dat is niet zo ver, dus neem ik de 
tijd.

Rapaselet is een erg speciale plek in Sarek. Na de laatste ijstijd heeft de gletsjer die doorheen Rapadalen 
schuurde na het terugtrekken door de vallei een diepere geul achtergelaten na de samenvloeiing met de 
Sarvesvagge. Zoiets zie je vaak optreden stroomafwaarts van de samenvloeiing van twee valleien waar 
tijdens de ijstijd twee gletsjers zich verenigden. Het toegenomen debiet aan gletsjerijs na zo’n 
samenvloeiing zorgde ervoor dat de vallei met extra kracht verder werd uit gepolijst. Indien het gesteente 
aan weerzijden van de vallei hard genoeg is en dus moeilijk kan worden af geschuurd door de gletsjer, zal 
de gletsjer eerder in de diepte de vallei verder uitschuren. Dat is net wat er gebeurd is in Rapadalen en dit 
proces heeft zich hier zelfs op twee verschillende plekken voorgedaan. De eerste dus achter de 
samenvloeiing van het Rapadalen met de Sarvesvagge en de tweede na de samenvloeiing met de 
Gadokvagge. Na de ijstijd voerde de rivier geleidelijk sediment aan zodat de meren die de geul telkens 
opvulden met water zich op hun beurt langzaamaan opvulden met sediment. Rapaselet is intussen zo al 



enkele duizenden jaren volledig opgevuld met sediment en wat rest is nu een grote moerasvlakte waar de 
Rapaädno in grote brede vlechtende armen doorheen stroomt. Het tweede meer verder stroomafwaarts in 
de vallei is vandaag de dag nog maar half opgevuld geworden met sediment. Dit meer is het Laitaure. Het 
meer strekte zich eens uit tot aan Nammasj. Vandaag heeft het sediment het meer al zo’n 6km verder 
opgevuld. Het afgezet sediment heeft zo de fluviatiele delta onder Skierffe tussen Nammasj en Laitaure 
doen ontstaan. Nog enkele duizenden jaren en ook Laitaure zal ophouden te bestaan. Niet toevallig 
behoren deze twee plekken tot de meest speciale in Sarek. Het harde resistente gesteente dat de gletsjer 
nauwelijks heeft weten af te schuren op de valleiwanden heeft nu telkens steile bergen langs weerszijde 
van de vallei achter gelaten. Wie door Rapadalen loopt en de bergen van Bielloriehppe en Stuor Skoarkki 
bekijkt boven Rapaselet en Skierffe en Tjahkkelij boven de Laitaure delta zal zeker onder de indruk zijn 
van die natuurkrachten die hier ooit het landschap tot deze indrukwekkende vormen hebben weten te 
boetseren.

Ingepakt daal ik het berkenwoud weer in op weg naar de monding van de Sarvesjahka in de Rapaädno. 
Een heel eind lager in het woud schrik ik plots wanneer ik slechts zo’n twintig meter voor me uit achter 
enkele berken en lage struikjes een groot beest op de grond zie rusten. Ik stop meteen en blijf zo stokstijf 
mogelijk staan. Het beest heeft iets gehoord en staat recht. Dan zie ik dat het niet één beest is maar twee 
die nu vlak naast mekaar zijn opgestaan. Het zijn twee grote elanden en ze hebben allebei een gewei. Dit 
zijn twee elandenstieren! Ik heb nog nooit een elandenstier in levende lijve gezien en nu staan er twee pal 
voor mijn neus. De ene is een kanjer van een beest, de andere een stuk kleiner maar nog steeds groter als 
een paard. Ze staan met hun achterwerk schuin naar mij gekeerd en hebben me (nog) niet in de gaten. Ik 
blijf zo stil mogelijk terwijl ik voorzichtig mijn fototoestel boven probeer te halen terwijl ik de grote stier 
zijn recht op gezette oren naar alle kanten zie draaien om de omgeving af te tasten naar nieuwe geluiden. 
In een flits zit ik te denken, hoe gaan die beesten reageren als ze me zo dadelijk zien? Het elandenwijfje 
met jong dat ik op vorige tocht door Sarek tegen het lijf liep, liep helemaal niet van me weg. In tegendeel, 
die kwam me zelfs tegemoet om op enkele meter afstand me in een boog voorbij te lopen, het jong bang 
achter haar aan volgend. Een stier is misschien nog minder bang. Toch heb ik er op het moment een gerust 
gevoel op. Hoewel mijn beschrijving van het moment intussen ettelijke zinnen in beslag neemt duurt het 
in werkelijkheid maar enkele seconden of de grote stier draait zijn kop achterom en ziet me staan. Meteen 
zie ik hem in paniek slaan en op de vlucht lopen. De andere kleinere stier die me niet in de gaten heeft 
gekregen weet niet wat er gebeurt maar loopt natuurlijk eveneens zijn makker meteen in paniek achterna. 
Snel haal ik mijn fototoestel verder boven en weet nog enkele plaatjes te schieten van de kolossale beesten 
al vluchtend tussen de berken door. Maar wanneer ik de foto’s bekijk op het lcd schermpje blijkt er 
natuurlijk geen één scherp te zijn omdat ik niet de tijd had om de juiste instellingen te kunnen kiezen.

Ik loop twintig meter verder naar de plek waar de beesten neer lagen in het woud. De plantjes liggen er 
volledig plat gedrukt. Tevreden zet ik mijn weg verder naar de rivier. Wanneer ik dan aan de rand van het 
woud aankom stoot ik op de resten van een karkas. De onderbegroeiing op de bodem van het woud ligt 
ook hier weer volledig plat getrapt rondom het karkas. Botten liggen afgevreten op de grond en ernaast 
tref ik een grote stront aan, zonder twijfel weer de stront van een beer. Wat zou er zich hier hebben 
afgespeeld? Het karkas lijkt me van een rendier te zijn, maar is niet meer volledig. Wellicht heeft een beer 
hier een lekker maal gehad en zijn de restjes door lynx, veelvraat of roofvogels verder opgepeuzeld. Of de 
beer het rendier zelf zou hebben gedood of het door iets anders is gestorven zullen we nooit weten.

Ik sta nu aan de rand van het woud. De Sarvesjahka stroomt wat verderop. Een toendravlakte met 
verspreid struikgewas en bosjes berken scheidt me nog met de rivier. Ik loop de open ruimte op en zie niet 
veel verder achter de eerste struiken een hele troep rendieren grazen. Enkele exemplaren liggen uit te 
rusten op de toendra. Ik buk me meteen en zorg ervoor dat de beesten me niet in de gaten krijgen door 
dekking te zoeken achter de struiken. Zo weet ik langzaamaan behoorlijk dichtbij te sluipen en kan ik 
enkele foto’s nemen. Maar de troep verwijdert zich geleidelijk al grazend van me en het liggend 
exemplaar voor mijn neus krijgt me plots in de gaten. Ik ben ontdekt. De troep loopt al omkijkend van me 
weg en ik vervolg dan maar meteen mijn koers naar de rivier. Wat is het hier plots toch een dierentuin 



beneden in de vallei.

Bij de monding van de Sarvesjahka aangekomen, blaas ik mijn packraft meteen op. Intussen begint het 
even te regenen. Er staat nu ook weer redelijk wat wind, wind die uit het zuidoosten blaast doorheen het 
Rapadalen. Vervolgens laat ik me te water op de meest zuidelijke arm van de Sarvesjahka net voor de 
monding in de Rapaädno die zich hier eveneens in verschillende kanalen heeft uitgespreid. De rivier is erg 
groot geworden en stroomt snel. Ik peddel de Rapaädno op en vorder snel onder de steile bergwand van 
Laddebakte. De andere kanalen van de Rapaädno voegen zich bij en de rivier krijgt plots duidelijk minder 
verval. Het water wordt rustiger en rustiger en begint als maar trager te stromen. De rivier is ontzettend 
breed en groot geworden en als ik met mijn peddel enkele malen naar de bodem peil voel ik die nooit. Het 
water is meer dan 2m diep. Ook echt diep valt er niet in het water te zien. Al het glestjersediment maakt 
het water troebel en geeft het een grijsachtige kleur. Telkens mijn peddel dieper dan twintig centimeter in 
het water verdwijnt wordt hij onzichtbaar in het troebele water.

Op een siltbank ten noorden van het Biellorieppjavrre stap ik even uit om de rivier nog eens van op de 
oever te bekijken. De brede stroom kronkelt zich door het berkenwoud. Op de oever aan de overkant 
groeit intussen geen berkenwoud meer. Daar achter de oeverwal ligt het moeras, het begin van Rapaselet. 
Ik ga weer te water en peddel wat later voorbij de Skarkistugan. Na nog enkele rivierbochten zie ik het 
wandelpaadje dat hier in de vallei is uitgeschuurd, vlak langs de rivier lopen op de oeverwal. Daar liep ik 
twee jaar terug. De rivier wordt intussen als maar breder. Ondanks dat blijft het water toch aan een 
redelijke snelheid vooruit glijden. Een eind verderop begint het echte vlechtwerk dan. De rivier splitst zich 
in verschillende brede takken op. Ik kies telkens het meest rechtse kanaal. Een stuk verder kom ik plots 
vast te zitten op een siltbank. Al hard peddelend weet ik me toch weer naar dieper water te begeven. Nu 
merk ik pas de vele ondiepe siltbanken op in de rivier. Het water is grijsblauw. Hier en daar liggen er 
grote plekken in de rivier waar het water donker gekleurd is. Hier is het water ondiep en liggen siltbanken 
onder de waterspiegel. Door telkens doorheen de buitenbochten te peddelen weet ik de siltbanken te 
vermijden. Op de diepe geulen tussen de siltbanken in blijft de rivier meer dan 2m diep.

Er verschijnt een eiland waar wat berkjes op groeien temidden van de rivier. Hier stap ik even uit. En loop 
naar de steile kop het meest stroomopwaarts op het eiland. De blik die ik hier te zien krijg over Rapaselet 
is de mooiste die ik vandaag te zien krijg. De rivier vlecht zich frontaal naar me toe. Overal liggen grijze 
vlakke siltbanken tussen de rivierarmen waar je waarschijnlijk zo in weg zakt in het drijfzand. In de lente 
en bij het begin van de zomer wanneer al de sneeuw massaal weg smelt zullen deze siltbanken 
waarschijnlijk vaak onder lopen en wordt de Rapaädno in Rapaselet één groot rivierkanaal van bijna een 
kilometer breed. Het zicht van op het water valt me intussen toch wat tegen. Het weer is grijs en er zijn 
niet veel herfstkleuren te zien op de oever. Hier rond rapaselet groeit een ander soort berk, een berk die 
zijn blaadjes veel te snel verliest want de bomen staan er veelal al kaal bij, vooral op de noordoostelijke 
oever.

Bij het laatste silteiland in Rapadalen onder de heuvel waarop een radiozendmast staat, stap ik de rivier uit 
en draag mijn packraft op de oeverwal richting het berkenwoud. Nog even moet ik een korte strook 
moeras door en dan zit ik tussen de bomen. Een vijftig meter van de rivier vandaan stel ik de tarp op in het 
woud. Zo’n dertig meter stroomopwaarts van de bivakplek ligt er een moerasplas, op zelfde afstand 
stroomafwaarts ligt er een bult in het woud, zeg maar een miniheuvelrug. Wanneer de tarp recht staat loop 
ik even de bult over stroomafwaarts van de tarp en merk dan op dat ik de tarp langs een wildspoor heb 
recht gezet. De ondergroei in het woud ligt plat getrapt over verschillende naast mekaar lopende sporen. 
Ze lopen evenwijdig met de rivier door het berkenwoud. Nabij de tarp splitsen de wildsporen zich op om 
het moeras stroomopwaarts te omzeilen. Rechts loopt een spoor naar de oeverwal van de rivier om rechts 
voorbij de moerasplas te lopen. De meeste wildsporen buigen op de bult echter naar links af om dieper 
door het woud links voorbij het moeras te lopen. De wind blaast nog steeds uit het zuidoosten. Ik realiseer 
me dat ik hier wel eens grote kans maak om wild op bezoek te krijgen. Elanden of beren die van 
stroomafwaarts het wildspoor volgen naar de tarp toe kunnen me één niet ruiken doordat ze windafwaarts 



naar me toe komen en kunnen twee, de tarp niet ziet tot ze boven op de bult in het woud zijn aangekomen.

Ik neem mijn platypus en ga water zoeken. Geen zin om het troebele water uit de Rapaädno te drinken, 
trek ik dieper het woud in op zoek naar het eerste kleine beekje. Lopen door het berkenwoud lijkt hier 
weer een sprookje. De berken staan hier gelukkig wel weer vol verkleurde blaadjes en ook de ondergroei 
in het woud staat in de herfstkleuren. Sommige plantjes laten zelfs knal rode kleuren zien. Al meteen kom 
ik op het wildspoor uit en volg het stroomopwaarts door de vallei. Op meerdere stroken langs mekaar is de 
ondergroei plat getrapt in het woud. De sporen komen dan weer bijeen en splitsen zich dan verder weer 
op. Hier lopen duidelijk behoorlijk wat elanden door het woud. Het spoor klimt behoorlijk omhoog om 
hoog boven het moeras verder te lopen op de valleihelling.

Het duurt toch een eindje vooraleer ik het eerste beekje tegen het lijf loop. Wanneer ik het beekje net heb 
over gestoken en me buk om mijn platypus met water te vullen hoor ik plots achter me stevig geritsel. Een 
groot beest loopt weg door het woud. Ik sta meteen recht maar kan niets meer zien. Het beest is naar 
beneden gevlucht en leek maar een twintig meter verder te zitten. Zou dit weer een eland zijn geweest dat 
op de grond lag te dutten? Of zou het een beer geweest zijn? Dat lijkt me bijna onmogelijk. Toch, voor 
alle zekerheid roep ik toch eens “heey!” in het rond. Moest er hier toch nog een beer zitten, dan weet die 
dat ik hier ook ben. Een beer die je laat schrikken op korte afstand kan altijd gevaarlijk zijn. Dan nadat ik 
mijn platypus heb gevuld ontdek ik naast het beekje wat lager weer berenstront. Ik weet niet wat ik ervan 
moet denken. Er zit hier op de rechter oever van de Rapaädno precies behoorlijk wat meer wild dan aan de 
overkant van de rivier, daar waar het uitgesleten paadje loopt en de meeste mensen passeren. Wie loopt er 
nu hier langs de rechteroever door het Rapadalen? De wilde beesten weten wel waar ze het meest gerust 
worden gelaten.

Ik trek terug naar de tarp, dit keer constant rond me heen kijkend door het woud. Er moest nog maar eens 
een wild beest opduiken. Bij de tarp maak ik eten klaar door gebruik te maken van mijn houtgasbrander. 
Ik heb hem nog niet eerder gebruikt op de tocht. De berkenschors brandt zonder moeite, maar brandt 
daarentegen wel snel op. Ik moet nogal vlug met nieuwe schors bijvullen. Snel heb ik kokend water en een 
warme maaltijd. Een tijdje later wanneer het begint te schemeren kruip ik mijn slaapzak in en probeer te 
slapen. Nadat ik zo’n tien minuten later nog niet in slaap gevallen ben hoor ik plots gebulder voorbij 
lopen. Ik hoor het beest richting de Rapaädno hollen in looppas en hoor het dan al spetterend de rivier in 
springen om dan het wadend geluid geleidelijk te horen uitdoven. Daar heb je al de eerste eland die van op 
de bult verschiet van mijn tarp en de rivier in vlucht. Hoeveel gaan er hier nog zo voorbij komen deze 
nacht? Na een tijdje val ik toch in slaap.

Dinsdag 14 september: Rapaselet – Rahpavuobme

Door het rijk van de eland

• Start: Rapaselet (590m)
• Aankomst: Rahpavuobme (560m)
• Afstand: 7,0km
• Packraft afstand: 2,0km
• Duur: 4u30
• Klimmen: 450m
• Dalen: 480m
• Aantal mensen gezien: 0
• Wadingen: Lulep Vassjajågåsj



Die nacht word ik toch niet meer gewekt door één of ander beest dat voorbij loopt. ’s Ochtends komt er 
een laplanduil boven in de berk zitten naast mijn tarp. Terwijl ik liggend op mijn packraft onder de tarp 
ontbijt, blijft de uil maar in de boom zitten. Hij draait zijn kop op die typische manier om me beter te 
kunnen bekijken. Al de tijd dat ik blijf verder eten blijft hij in de kruin van de boom verder om zich heen 
turen. Plots komt er een zangvogel aangevlogen en begint de uil uit te dagen door verschillende malen 
vlak boven hem al kwetterend langs te scheren. De uil bukt zich bij elke schijnaanval en blijft koppig op 
zijn takje zitten. Het zangvogeltje vliegt daarna weer weg. Misschien moet ik toch maar eens proberen een 
foto te nemen van deze mooie vogel. Maar wanneer ik mijn fototoestel boven heb gehaald vliegt de uil net 
weg. Dat is weer pech hebben. Hoe dan ook, de dag wordt weeral mooi ingezet met een portie wildlife.

Ik pak mijn rugzak in maar laat de tarp nog staan. Alvorens ik de Rapaädno weer een stukje ga verder 
afvaren, ga ik de valleihelling op klimmen naar de radiozendmast die hierboven op een uitstekende 
heuveltop op de valleihelling staat ingeplant. Hopelijk krijg ik van daarboven een mooi uitzicht over 
Rapaselet, maar het weer is vandaag nog verslechterd ten opzichte van gisteren. Het regent niet maar het 
blijft betrokken en de wolkenbasis hangt maar op een 800m hoogte boven zeeniveau. Dat is slechts 200m 
boven de valleibodem van Rapaselet. Dat Rapadalen hier diep ingesneden ligt tussen de pieken van 
Bielloriehppe en Stuor Skoarkki zal ik vandaag precies niet meer te zien krijgen. Ik laat de tarp recht staan 
om wild af te schrikken. Ik zou niet willen dat een beest mijn rugzak open klauwt op zoek naar mijn 
maaltijden.

Ik trek weer omhoog door het berkenwoud, voor even weer kort het wildspoor volgend. Hogerop kom ik 
al klauterend over mossige rotsblokken die in het woud liggen, geleidelijk bij de boomgrens uit. Op de 
toendra opent het zicht zich over de vallei en klim ik sneller verder omhoog. Bij de radiozendmast op de 
heuveltop aangekomen inspecteer ik eerst de constructie eens. Een zendmast staat op een klein bouwsel 
gemonteerd. De deur is op slot en er hangt een opschrift dat verbiedt de constructie te beschadigen op 
politiebevel. Het is hier onaangenaam. De wolken schuren tegen de heuveltop aan. Af en toe verdwijnt het 
uitzicht naar beneden in de mist. Er staat nog steeds een strakke zuidoostenwind. Maar bij momenten is 
Rapaselet volledig te zien. Het is een prachtig zicht, een zicht dat bij mooi weer van nog hoger op de 
valleihelling wellicht fenomenaal moet zijn.

Het duurt niet lang of ik daal weer af. Wanneer ik nog maar een paar tientallen meter ben afgedaald zie ik 
plots een donkere stip in een open plek tussen de berken aan de bovenrand van het woud staan. Het is me 
meteen duidelijk dat dit geen zwarte plant is. Het lijkt me op het eerste zicht een beer te zijn. Ik buk me 
stilletjes en probeer geen bruuske bewegingen meer te maken. Ik haal mijn fototoestel weer boven en 
gebruik de telelens om als verrekijker naar het beest te turen. Dan zie ik dat het geen beer is maar een 
vrouwtjes eland die met haar achterwerk naar me staat gekeerd. Ze staat stokstijf stil op de uitkijk en lijkt 
iets gehoord te hebben zonder te weten wat. Misschien heeft ze mij gehoord. Ik probeer langzaam af te 
dalen en dekking te zoeken achter lage struikjes of rotsblokken op de toendrahelling. Telkens ze weg lijkt 
te kijken sluip ik een stukje verder naar beneden naar de volgende beschutting. Opeens komt ze terug in 
beweging. Ze begint in stroomafwaartse richting langsheen de boomgrens te lopen en dan zie ik dat er 
plots een elandjong op enkele meters afstand van de moeder recht staat uit het struikgewas en haar moeder 
achterna loopt. Het jong heeft ze beveelt te gaan liggen in het struikgewas en lag totaal beschut uit het 
zicht. Telkens het koppel even achter enkele struiken of berken verdwijnt, loop ik weer een stuk verder 
naar beneden. Enkele malen houden ze weer halt en lijkt de moeder me gehoord te hebben. Toch zit ze 
vooral naar achteren en beneden in de vallei te turen en niet naar de helling hierboven. Na een halve 
minuut begint ze telkens weer aan wat blaadjes te knabbelen en loopt dan weer voort. Ik kan uiteindelijk 
vrij dicht naderen tot zo’n 80m en veel foto’s nemen tot op een gegeven ogenblik de moeder haar kop 
ineens naar me draait en ik merk dat ik ontdekt ben. Ik blijf stokstijf staan en de twee doen net hetzelfde 
terwijl de moeder en ik elkaar recht in de ogen kijken. Het jong zet haar oren plat naar achteren en voelt 
aan de reactie van haar moeder dat er iets niet in orde is zonder dat ze mij zelf ziet. Ik besef dat dit geen 



uren kan blijven duren, dus kom ik als eerste in beweging en loop stilletjes de helling verder af. De 
moeder draait zich om en begint in een drafje het woud dieper in te lopen, het jong angstig volgend. Een 
tiental seconden en ze zijn uit het zicht verdwenen diep het woud in.

Rustig keer ik weer terug naar de tarp, genietend van de herfstkleuren en passerend langs enkele hopen 
elandenkeutels op de grond. De tarp en rugzak vind ik onaangeroerd terug. Ik pak de tarp in en loop weer 
naar de Rapaädno om mijn packraft weer op te blazen op de siltbank. Daarbij heb ik het lastig om niet weg 
te zakken in het drijfzand. Telkens ik te veel beweeg komt er water van dieper uit de siltbank naar boven 
gezogen en wordt de ondergrond onder mijn voeten alsmaar vloeibaarder en zak ik weg. Al steunend op 
mijn opgeblazen packraft begeef ik me naar de waterkant. Te water peddel ik meteen de rivier verder af. 
Ik drijf nog voorbij het laatste silteiland in Rapaselet tot de rivier zich geleidelijk vernauwt. De 
stroomsnelheid neemt langzaam toe en de rivier wordt minder diep. Er verschijnen rotsblokken in de rivier 
die met hun kop net boven water steken en dan volgt niet veel verder onder Gadokvarasj de eerste 
stroomversnelling, een PR2. Een grote massa rotsblokken liggen in de bedding en het water vloeit er over 
een verval van zo’n twee meter over een honderd meter lengte al slalommend doorheen. Ik navigeer mijn 
packraft tussen de rotsblokken door en kom achter de stroomversnelling weer in rustiger water terecht. De 
rivier blijft echter redelijk snel stromen en wat verder volgt de volgende stroomversnelling. Ze lijkt 
identiek aan de voorgaande, alleen is het verval nu vrijwel het dubbele. Toch geraak ik er probleemloos 
doorheen. Ik peddel verder terwijl de rivier nu alsmaar aan snelheid blijft winnen. Ze wordt smaller tot een 
lange golftrein volgt wanneer de rivier nog maar een dertig meter breed is. Ik zit meteen op een PR3 
stroomversnelling en het wordt moeilijk om me droog te houden. De hoge golven slaan soms over de boeg 
heen en water verzamelt zich in mijn packraft. Aan het einde van de stroomversnelling maakt de 
Rapaädno een flauwe bocht naar rechts. Achter de bocht zie ik de rivier nog sneller stromen met hoge 
staande golven in het water die een meter hoogte benaderen. Nog verderop is er een groot kabaal te horen. 
Ginds ligt de eerste waterval in de Rapaädno. Meteen peddel ik als de bliksem naar de linkeroever en hijs 
me uit het water. Op de drassige oever berg ik mijn packraft weer op de rugzak. Thuis heb ik het verloop 
van de rivier natuurlijk nauwlettend bestudeerd van op hoge resolutie satellietbeelden. Tussen 
Gadokvarask en Lulep Spadnek waren zo duidelijk enkele ferme stroomversnellingen te zien die de 
dimensies van de watervallen van Coo leken te hebben.

Te voet zet ik verder langs de oever van de rivier. Het uitgesleten paadje door het Rapadalen zou hier 
volgens de kaart op korte afstand van de rivier lopen net in het berkenwoud, maar ik wil nu eenmaal dicht 
bij de rivier blijven om te kunnen zien hoe die stroomversnellingen er nu werkelijk uit zien.

Bij de waterval is het een hels lawaai van het zich door de kloof naar beneden stortend water. Dit een PR5 
versnelling en levensgevaarlijk om hier in terecht te komen met je packraft indien je geen drysuit aan hebt. 
Bovendien geraak je de rivier niet meteen weer uit. Over stroken toendra, rotsblokken en dan weer eens 
even door een bosje berken zet ik verder. Er volgt nog een tweede PR5 stroomversnelling met meestal 
PR3 water tussenin.

Maar dan wordt het te moeilijk om nog langs de rivier verder te lopen. Het struikgewas wordt te dicht. Ik 
beslis om het berkenwoud in te trekken en op zoek te gaan naar het uitgesleten wandelpad in de vallei. 
Daarvoor moet ik niet veel verder een arm van de Lulep Vassjajagasj doorwaden. Een eind verder stoot ik 
plots op het pad en volg het in stroomafwaartse richting. Het is erg modderig en hier en daar heeft men 
planken gelegd doorheen moerasstroken. Ik loop door tot aan de voet van Lulep Spadnek, een kleine berg 
midden in het Rapadalen. De wolkenbasis hangt een stuk hoger dan gisteren, dus ik beslis om de berg op 
te gaan en boven een bivakplek te zoeken. Dat zou een mooie bivak moeten worden met een schitterend 
overzicht over de vallei.

Ik verlaat het paadje en trek door het woud naar de noordwestelijke helling van de berg. Plots zie ik links 
van me een eland staan tussen het struikgewas. Het is er één met een klein gewei, dus een jong mannetje. 
Hij blijft stokstijf staan terwijl hij me bang aanstaart. Ik begin foto’s te schieten terwijl ik langzaam 



dichterbij kom. Hij vindt het al snel welletjes en loopt weg.

Hogerop op de helling kom ik op een blokkenveld terecht die leidt naar de couloir tussen de twee toppen 
van de berg in. Over de blokken klim ik naar boven tot ik op de rotsige toendra uitkom in de couloir. Bijna 
boven begint het erg hard te waaien door de couloir. Op het zadel uitgekomen tussen de twee toppen van 
de berg in waait het stormachtig. Er is niet echt een goeie plek te vinden om te bivakkeren en met die wind 
wil ik het zelfs nog niet proberen. Ik laat mijn rugzak achter bovenaan in de couloir en klim verder naar de 
hoogste top van Lulep Spadnek. Het uitzicht over het finale deel van het Rapadalen richting Nammasj en 
Laitaure doet me spontaan “waauw!” uitroepen. Dit is nog mooier dan het zicht over Rapaselet. Op mijn 
vorige tocht toen ik ten noorden van Rapadalen op de toendrahelling hoog boven de vallei richting 
Lautaire liep, heb ik zulke zichten niet tegen gekomen. Er zijn geen bergen meer te zien, maar de vallei 
die vol staat met een geel woud aan berken waarin de Rapaädno met twee grote armen zich doorheen een 
weg zoekt naar de engte tussen de geïsoleerde bult Nammasj en het bastion van Tjahkkelij lijkt zo desolaat 
en wild dat je er meteen van weg bent. Diep beneden aan de voet van de berg zie ik de Gadokjahka uit de 
kloof stromen en zich bij de Rapaädno voegen. De rivier heeft vrijwel dezelfde dimensies als de Rapaädno 
zelf. Het zicht over de brede en uitgestrekte Gadokvagge mag er ook best zijn. Spijtig genoeg zitten de 
bergen van het Barde massief in de wolken. Het uitzicht stroomopwaarts door Rapadalen zegt me intussen 
heel wat minder.

Het is een hel om hier op de top van het uitzicht te blijven genieten. De wind waait aan stormkracht en ik 
moet mijn fototoestel op een hoge iso-waarde zetten om nog scherpe beelden te kunnen schieten, 
onmogelijk om zelf bewegingsloos stil te blijven staan in deze storm, laat staan mijn camera stil te kunnen 
blijven houden. Bivakkeren hierboven is uitgesloten. Van op de top kan ik beneden een rustige sectie zien 
op de Rapaädno voor de monding van de Gadokjahka. Ik beslis om de rivier daar over te steken met mijn 
packraft en aan de overkant in het berkenwoud te gaan bivakkeren. Zo kan ik morgen eventueel 
Gadokvarasj, de berg die misschien nog een iets spectaculairder uitzicht te bieden heeft, beklimmen. Maar 
dan moet het weer wel meezitten. Gerust ben ik er niet op. De stroming in het gesloten wolkendek is hard 
geworden en komt pal uit het oostzuidoosten. In het zuidoosten oogt het wolkendek bijzonder donker en 
lijkt het goed te regenen. Tjahkkelij verdwijnt in de wolken terwijl ik op de top sta. Ik moet snel afdalen.

Ik pak mijn rugzak weer op in de couloir, daal over de blokken af en wring me door het berkenwoud naar 
het paadje. Even volg ik nog in de sporen van de bergbottinen die hier in de modder staan geprent tot ik 
vlak aan de Rapaädno uitkom bij de rustige strook op de rivier. Ik laat mijn packraft op en ga te water. 
Intussen begint het al te regenen. Met de zijwaartse ferry peddel ik naar de overkant. Niet veel verder 
volgt er alweer een luidruchtige stroomversnelling op de rivier. Op de andere oever gooi ik mijn rugzak op 
de rug en neem de packraft onder de arm. Ik loop het berkenwoud in en stel niet veel verder, zo’n 60m van 
de rivier vandaan mijn tarp op. Het regent meteen hard en ik ben snel goed nat. Snel verzamel ik nog 
berkenschors maar heb moeite om echt droge schors te vinden. Dan ga ik onder de tarp zitten op mijn 
omgekeerde packraft en laat de houtgasbrander net in de regen staan. De schors, ondanks nat, brandt 
meteen. Niet veel later heb ik kokend water en een warme maaltijd. Maar intussen heb ik alweer iets 
verontrustends opgemerkt. De tarp lekt weer. Het is nu duidelijk dat het niet de naad is die lekt want die is 
nu goed dicht getaped. De coating moet zijn versleten. Wellicht is die nog wel bestand tegen lichte tot 
matige regen want voorbije dagen heb ik niks meer zien lekken en dacht ik dat het lekprobleem van de 
baan was met de naad dicht te plakken. Maar eenmaal het hard regent wordt de hydrostatische druk op de 
coating blijkbaar zo groot dat het water door de spinntex lekt. Ze lekt nu langs beide kanten, het meest in 
het midden en achteraan. Ik probeer me er nog niet druk over te maken en eet mijn maaltijd rustig op.

Daarna ga ik toch maar meteen slapen. Het duurt niet lang meer of de nacht valt. Ik leg me in mijn 
slaapzak in de bivakzak op de packraft en leg mijn regenjas en regenbroek over de bivakzak heen. 
Hopelijk glijden de druppels die van de tarp vallen zo van me weg en ontstaat er geen plas op mijn 
packraft. Ik houd mijn synthetische jas aan in de slaapzak en leg me op mijn buik met één arm en hand 
onder mijn lichaam en dijbeen, de andere langs me heen. Zo blijf ik liggen en probeer te slapen, maar in 



plaats van in slaap te vallen blijf ik alleen maar de harde regen horen. Een echte zondvloed lijkt 
aangebroken. Het regent harder dan op al die lange regenperiodes die ik meemaakte op de tocht door 
Jotunheimen en het mindert geen moment. Wanneer het donker is voel ik dat ik in een groeiende plas lig 
die zich ophoopt in de kuil die wordt gevormd door mijn gewicht op de packraft. Wat moet ik nu doen? 
Zou ik het reddingsdeken uit mijn EHBO spullen halen en over me heen leggen? De regenjas en 
regenbroek missen duidelijk hun effect. Als ik het probleem wil verhelpen moet ik dit doen, maar om één 
of andere reden blijf ik verkrampt in diezelfde houding liggen en pieker voort. Dit had ik nooit mogen 
doen. 

Woensdag 15 september: Rahpavuobme – Aktse

Herfstzondvloed met twee gezichten
• Start: Rahpavuobme (560m)
• Aankomst: Aktse (570m)
• Afstand: 12,0km
• Packraft afstand: 4,0km
• Duur: 7u30
• Klimmen: 100m
• Dalen: 100m
• Aantal mensen gezien: 17, waarvan 3 in Rapadalen en 14 te Aktse
• Wadingen: Buovdajågåsj en vele andere naamloze beken in Rapadalen

Ik doe geen oog dicht tijdens de nacht, figuurlijk dan. Het blijft heel de nacht door gieten en ik voel de 
plas onder mijn lichaam aangroeien. ’s Morgens voel ik dat heel mijn middel van mijn lichaam in het 
water zit. Mijn linker arm en hand waarop ik nog steeds verstijfd ben blijven liggen zit onder water en ik 
lijk geen gevoel meer te hebben in mijn linker hand. De plas water is wel niet erg koud, opgewarmd door 
mijn lichaamswarmte. Ik had ook maar beter niet op mijn packraft moeten gaan liggen, dan kon het water 
de bodem in vloeien. Ik heb me met deze omstandigheden wel in de meest domme positie gewrongen. 
Waarom heb ik dit toch gedaan? Water is langs bovenaan door de bivakzak in de slaapzak getrokken. 
Mijn slaapzak is helemaal doorweekt.

Bij de eerste tekenen van licht kruip ik uit mijn benarde positie. Uit de slaapzak moet ik zoals ik al 
vreesde, vaststellen dat ik niet heelhuids door deze nacht ben gekomen. Mijn linker hand ziet spierwit en 
op mijn vingers is een paarse tint waar te nemen en is de huid helemaal verschrompeld. Ik kan ze amper 
bewegen en heb totaal geen gevoel in mijn hand. Dit lijkt op de trench foot die ik ooit opliep op mijn 
voeten. Trench hand of trench fingers, zou dat ook bestaan? In elk geval, ik ken de aandoening nu en weet 
wat ik er tegen moet doen en dat is mijn hand nu droog en warm houden. Indien je hier niets tegen doet zal 
de situatie alleen maar verergeren en bestaat het risico dat de vingers na enkele dagen zwart verkleuren en 
beginnen af te sterven.

Ik weet wat me vandaag te doen staat. Dat besluit heb ik deze nacht al genomen. Ik trek vandaag helemaal 
door de vallei verder naar de STF hut Aktse op de Kungsleden. Daarvoor zal ik ook door de Laitaure delta 
en over het meer moeten peddelen met mijn packraft. De hut is mijn enige veilige toevluchtsoord om mijn 
slaapzak te kunnen laten drogen en mijn trench hand droog en warm te krijgen.

En die slaapzak… als ik hem vast neem lijk ik wel zo’n vijf kilo in de armen te hebben. De donsbroek die 



ik aan had is nat maar niet doorweekt. De slaapzak heeft het meeste water geabsorbeerd. Het is me 
duidelijk dat ik hem niet in zijn foedraal moet proppen. Het water vloeit er zo uit. Ik wil hem niet samen 
persen om het water er al volledig uit te wringen. Zo zou ik al het dons aaneen doen klitten tot klonters en 
wordt de isolatie nul. Ik laat het meeste water er uit lekken en leg hem dan onderaan in de drybag van de 
rugzak, niet in de foedraal. De natte prop weegt wellicht nog steeds drie of vier kilo. Ondanks dat heb ik 
het deze nacht nooit echt kou gehad. Een slaapzak mag dan compleet doorweekt zijn, ik heb duidelijk 
ondervonden dat zolang het dons maar niet plat wordt gedrukt een natte slaapzak nog steeds blijft isoleren. 
Mijn synthetische jas is ook helemaal nat, maar tegelijkertijd ook warm. Mijn broek is doorweekt, alle 
kledij die ik aan heb is nat. Mijn synthetische jas is het enige dat me echt nog warm houdt. Ik moet hem 
vandaag aan blijven houden.

Met moeite weet ik te ontbijten en al mijn materiaal in te pakken. Alles moet ik met vrijwel één hand 
doen. Mijn linker hand is enkel goed om nog iets vast te nemen maar voor de rest kan ik niks doen met 
mijn paars gekleurde vingers. Toch klaag of vloek ik niet. Ik weet wat me te doen staat. Het doel voor 
vandaag is duidelijk en ik mag nog de grootste moeilijkheden tegen komen vandaag, ik zal er geraken. Het 
blijft nog steeds regenen, al regent het nu matig door en niet zo fel meer dan tijdens de nacht. De 
temperatuur bedraagt zeven graden. Ik ga hard moeten wandelen om me warm te blijven houden. Het 
geluid dat de rivier maakt in de stroomversnellingen een stukje verderop is intussen als maar luider 
geworden.

Ingepakt trek ik meteen naar de rivier met packraft onder de arm en peddel in de andere hand. De 
Rapaädno is goed aangezwollen en het water stroomt veel sneller in vergelijking met gisteren avond. Het 
water heeft intussen ook een donker grijze kleur gekregen. Toch staat het waterpeil minder hoog dan ik 
verwacht had. Terwijl ik de rugzak weer op de boeg bevestig kan ik het waterpeil van de rivier op de 
siltbank gewoon zien stijgen. De siltbank loopt zoetjes aan verder onder water. De Rapaädno is nog naar 
zijn piekdebiet aan het toe groeien. Het hoogwater komt er snel aan. In de frontferry techniek peddel ik 
naar de overkant. De stroming is al meer dan verdubbeld tegenover gisteren. Ik moet met alle krachten 
peddelen om tegen de stroming in verder stroomopwaarts te geraken naar de minder steile oever aan de 
overkant. Het lukt.

Ik hijs mijn packraft uit het water op de oever en pak alles weer in in de regen terwijl ik het koud begin te 
krijgen. Meteen begin ik met wandelen. Het pad loopt hier vlak langs de Rapaädno verder. Het is één 
modderbrij geworden waarin mijn trailrunners vaak compleet in weg zinken. Grote druppels vallen af de 
bomen en struiken en telkens ik een tak voor me moet weg duwen krijg ik een douche van alle druppels 
die uit de hogere takken vallen. Het pad klimt plots steil naar boven. Er is geen vlakke oeverstrook meer 
onder Lulep Spadnek. Ik klim moeizaam naar boven door de modder waar beekjes zich in uit slijten en de 
modder meesleuren naar de rivier. Dan loopt het pad vlak over de helling verder door het woud. Terwijl ik 
verder loop nadert een monsterlijk lawaai. Een eind verder krijg ik tussen de bomen een doorkijk naar de 
rivier. Ik ben op de plek aangekomen waar de Gadokjahka uitmondt in de Rapaädno. Het is 
onwaarschijnlijk maar waar. De rivier maakt hier zo’n hels lawaai dat als je hier tegen mekaar staat te 
roepen je elkaar nog niet verstaat. De Gadokjahja is een helse stroom geworden, het water een stuk 
donkerder dan dat van de Rapaädno. Het debiet van de Gadokjahka moet het dubbele zijn dan de 
hoofdstroom. Een superwilde wildwaterbaan komt naar beneden gedonderd en duwt eens in de bedding 
van de Rapaädno het Rapaädnowater meteen naar een smal strookje langs mijn kant. Tussen het lawaai 
door hoor ik ook nog eens grote rotsblokken in de bedding van de Gadokjahka naar beneden schuren en 
opbotsend tegen andere blokken. De rivier is zelfs rotsblokken aan het meesleuren! Niet verwonderlijk als 
je ziet hoe het water tekeer gaat. Ik blijf er een minuut lang in de regen naar gapen. Hoe gaat dat er hier 
straks uit zien als de Rahpaädno ook zijn piekdebiet bereikt? Dit helse kabaal moet zich elke lente bij elke 
felle dooiaanval ook voordoen. Er moet sinds gisteren avond al zeker meer dan 50mm neerslag zijn 
gevallen. Normaal zou ik de Rapaädno vanaf dit punt opnieuw moeten kunnen packraften tot helemaal in 
Laitaure bij een rustig debiet. Er is nu geen denken meer aan. Het water op gaan is zelfmoord plegen.



Ik loop weer voort door de regen en het pad verwijdert zich weer van de rivier. Een eind verder wordt het 
paadje vager en het duurt niet lang het lijkt volledig weg te kwijnen. Ik loop mijn eigen weg maar voort 
door het woud. Niet veel verder kom ik aan een moeras uit. Ik omzeil het moeras door verder te trekken 
langsheen de rand van het woud. Vaak zet ik mijn voeten in plassen water of beekjes die hier nu overal 
stromen. Dan merk ik een vrouwtjeseland op dat aan de overkant van het moeras tussen de bomen me 
zonder te bewegen staat aan te staren. Ik loop voort terwijl ik haar af en toe eens aankijk.

Voorbij het moeras stoot ik een paar hectometer verder in het woud op een grote rivier. Het is de 
noordelijke arm van de Rapaädno. De rivier splitst zich een stuk stroomafwaarts van de monding van de 
Gadokjahka in twee, de noordelijke arm een stuk kleiner dan de zuidelijke arm. De rivierarm nadert 
bankfull debiet. De gezwollen rivier stroomt hier toch rustiger.

Ik volg het kanaal stroomafwaarts op de oeverwal. Dan stoot ik op een beek die in de rivier uit mondt. 
Door het hoge waterpeil van de Rapaädno staat de beek meer dan een meter diep. Pas een stuk 
stroomopwaarts vind ik het snel stromende water terug van de gezwollen beek. Kletsnat als ik toch al ben 
loop ik meteen de beek in naar de overkant.

Verderop stoot ik terug op het uitgesleten paadje, maar het is nu meest van de tijd een beek geworden dan 
een pad. Ik blijf aan snel tempo verder lopen. Met mijn linker hand betert het intussen niet. Ze blijft 
gevoelloos. Ik heb handschoenen aan, maar ze zijn doornat. Het blijft maar matig regenen. Ondanks dit 
alles ben ik aan het genieten. De gele en oranje berkenblaadjes vallen even frequent uit de bomen als de 
druppels. Overal stroomt water. Het Rapadalen is echt mooi zo. Het valt moeilijk te beschrijven, maar dit 
zijn de omstandigheden waarin echt te genieten valt als je beneden door het woud trekt in Rapadalen. Mijn 
fototoestel is nat en de lens aangedampt. Ondanks dat blijf ik van bijna elk beekje foto’s nemen, of ze nu 
mislukt zijn met alle condens op en in de lens of niet, dit is gewoon mooi.

Na een hele tijd kom ik weer bij de Rapaädno uit. De twee rivierkanalen hebben zich intussen weer 
verenigd. De rivier buldert weer als een furieuze stroom doorheen het woud. Ze is nu goed honderd meter 
breed.

Het waterpad volgt nu de rivier verder, vaak een moeras door trekkend. Een eind verder nabij de 
Litnokstugan die op de andere oever aan de overkant van de rivier te zien is, kom ik de eerste mensen 
tegen in het Rapadalen. Een groep Zweden is net uit hun tenten gekomen en is begonnen met te ontbijten. 
Ze eten uit zakjes Real Turmat. Ze hebben hun tenten vlak naast de rivier op gesteld. Ik geef hen eens een 
knikkende groet en blijf verder lopen.

Het duurt lang vooraleer Nammasj verschijnt, de geïsoleerde berg in de vallei die het begin van de 
Laitaure delta aankondigt. Wanneer de voet van de berg eindelijk verschijnt doorheen het woud, de top zit 
uiteraard in het wolkendek, kan ik niet meer verder over het pad. Het pad verdwijnt over een stuk in de 
Rapaädno. De rivier is te sterk gezwollen en ik moet door het woud het overstroomde stuk om lopen.

Onder de steile wand van Nammasj bereik ik het houten bord dat hier vooraan in de Laitaure delta 
opgetrokken staat vlak naast de Rapaädno die zich intussen in verschillende kanalen heeft vertakt en rustig 
is beginnen stromen. Ik ben aan de grens van het Sarek Nationaal park aangekomen. De walkie-talkie die 
hier normaal gewikkeld in plastiek zakken in een vuilbak aan het bord hangt is verdwenen. Een bericht 
meldt dat er al heel de zomer geen bootverbinding is tussen Aktse en de delta. Dit moet veel mensen die 
vanuit Rapadalen hier toekomen zeker al verrast hebben. Hoe dan ook, ik ga packraften.

Een stukje van het bord vandaan stop ik eindelijk eens na uren door het Rapadalen voort te hebben 
gelopen. Met moeite krijg ik mijn rugzak open. Ik bibber en krijg het snel koud. Mijn linker hand is nog 
verslechterd. Ik krijg de vingers nog amper bewogen. Intussen houdt het eindelijk op met regenen maar de 
wolkenbasis trekt nog niet op. Nadat ik een stuk energierepen heb op gegeten zet ik verder en trek dieper 
de delta in te voet. Ik probeer zo diep mogelijk in de delta geraken te voet om het warm te krijgen. Als ik 



meteen begin te packraften krijg ik me wellicht moeilijker opgewarmd. Er is nog een vaag paadje dat me 
nu eerder door elanden dan door de mens lijkt te zijn uitgesleten. Door de poolwilgenstruikjes wring ik 
voort over het vage paadje op een smalle strook land tussen de Rapäadno en het eerste grote meer in de 
delta. Het berkenwoud houdt op in de delta. Slechts verspreid groeien er nog berkjes. In de volgende bocht 
in de rivier voegen de andere kanalen zich bij en wordt de Rapaädno weer een brede stroom van goed 
200m breed. Een stuk verder stoot ik op een klein rivierkanaal dat doorheen de oeverwal breekt en de 
Rapaädno verbindt met het meer. Het kanaal is een vier meter breed en lijkt erg diep. Het water stroomt 
vanuit de Rapaädno door het kanaal het meer in, het bewijs dat het waterpeil op de rivier nog aan het 
stijgen is en de delta nu geleidelijk wordt gevuld met water.

Hier kan ik niet meer verder te voet. Ik haal mijn packraft boven en heb moeite om hem opgeblazen te 
krijgen met maar één hand die goed functioneerd. En dan merk ik dat ik een dipring van mijn peddel 
verloren heb. Dat moet zeker bij het bushwakken door de stuiken gebeurd zijn. Wanneer ik dan de 
peddelbladen op de peddel wil bevestigen valt het kliksysteem langs één kant uit mekaar. Ik krijg het 
peddelblad zo niet vast gezet op de peddelstok. Nu begin ik wel een beetje ongerust te worden. Als ik mijn 
peddel niet in mekaar krijg ben ik verloren. Er is vrijwel geen stroming meer in de delta en ik moet wind 
opwaarts richting Aktse peddelen. Zonder peddel geraak ik onmogelijk vooruit met mijn packraft en met 
één peddelblad zitten peddelen met een packraft lukt niet. De packraft tolt dan alleen maar in het rond in 
plaats van vooruit te drijven.

De knop die het peddelblad in de steel klikt is uit zijn pin geslagen. Als ik nu twee handen had die ik kon 
gebruiken zou ik de knop terug in zijn pin krijgen geduwd, maar nu heb ik maar één hand waarmee ik iets 
kan doen. Minuten lang sta ik hopeloos te frullen aan de peddel maar het lukt niet. Ik raak mijn geduld 
kwijt en begin in de plaats maar mijn rugzak al verder op de packraft te bevestigen. Wanneer ik, op 
uitzondering van de peddel, vertrekklaar ben om het water op te gaan, probeer ik nog maar weer rustig de 
peddel te herstellen. Het lijkt een onbegonnen zaak tot ik plots compleet onverwacht de knop op de pin 
krijg geschoven. Ik klik het laatste peddelblad op de steel en weg zijn we. Wat een chance.

Ik heb weer wind op kop, maar het lukt ondanks hard peddelen om toch vooruit te komen. Niet veel verder 
aan de overkant splitst een kleiner kanaal zich van de hoofdstroom af. Een dikke kilometer verder splitst 
de hoofdstroom zich op haar beurt op in twee kanalen, het linker kanaal iets kleiner dan het rechter. Ik 
moet het linker kanaal op peddelen om straks zo dicht mogelijk bij de noordelijke oever van Laitaure het 
meer op te peddelen. Terwijl ik de delta verder door peddel hoor ik enkele malen geweerschoten dichter 
naar Nammasj toe. De Sami die hier aan de noordkant van het meer in de zomernederzetting Aktse wonen, 
zijn blijkbaar op elandenjacht.

Intussen komt er een tintelend gevoel op in mijn linker hand en wat later keert het gevoel terug. Ik heb 
geen handschoenen meer aan. Ondanks de wind doet het peddelen mijn hand duidelijk goed.

Het kanaal splitst zich voorbij de steile wand van Skierffe nog verschillende malen op in kleinere kanalen 
tot ik op een stroompje van enkele meter breed het meer bereik terwijl het water erg ondiep wordt. Het 
water is nog lange tijd ondiep (ongeveer een halve meter diep) tegen de delta aan tot in de verte op het 
meer het water plots groenblauw kleurt. Daar ligt de valhelling van de delta onder water en wordt het meer 
ineens zeer diep. Het is moeilijk peddelen op het meer. Ik heb wind zo goed als pal op kop en de hoge 
golven breken regelmatig hier op het ondiepe water zodat het oppassen is om geen golf over de boeg te 
krijgen. Wanneer ik op het groenblauwe diepe water terecht kom worden de golven breder. Ik peddel 
langzaam langsheen enkele kleine eilandjes op het meer en nader dan langzaam naar de steiger van Aktse. 
Een sami is er aan het werken aan de steiger. Ik weet uit vorige tocht dat ik niet aan deze steiger moet 
aanleggen, maar dat net een vijftig meter verderop de plek ligt waar de roeiboten liggen om het meer over 
te geraken over het Kungsleden traject.

Bij de roeiboten toegekomen stap ik uit de packraft en draag hem meteen naar een strook gras naast het 



pad om alles op te bergen. Uit het water voel ik dat ik goed koude voeten heb. Ik ben strontnat. Snel berg 
ik mijn packraft op en loop naar de STF-hut terwijl het intussen weer begint te regenen.

Toegekomen bij het hoofdgebouw zet ik mijn rugzak tegen de muur. Het uitbatend Zweeds koppel komt 
meteen naar buiten en polst naar mijn bedoelingen. Ik vraag om deze nacht in de hut te kunnen 
overnachten. Ik koop wat proviand, vele zaken staan te koop aan een fikse korting (anders blijft men er 
tijdens de winter mee zitten), en trek dan het gastengebouw in. Er zijn twee kamers, elk met 8 bedden. In 
de linkse kamer zijn al twee Duitsers toegekomen, beiden veertigers. Ik zet mijn rugzak aan een bed en het 
eerste wat ik doe is mijn natte slaapzak boven halen en ermee naar buiten trekken. Bij de douche achter 
het hoofdgebouw wring ik er zo veel mogelijk water uit en probeer de donsklitten dan zo goed mogelijk 
los te kloppen wat uiteraard nauwelijks lukt. Terug binnen in de hut heeft de ene Duitser me natuurlijk 
bezig gezien. Ze staan vreemd te kijken wanneer ik hem te drogen hang boven de kachel naast hun tent en 
dan hoor ik de ene tegen de andere vertellen: “Er hat sein Schlafzak gewaschen.”

“No no!” moet ik hen meteen corrigeren en ik doe hem het verhaal wat ik meegemaakt heb. Terwijl ik 
vertel over mijn tarp wordt al snel duidelijk dat ik met weinig ervaren mensen te doen heb. Ze weten nog 
niet eens wat ze zich dienen voor te stellen bij een tarp. Vervolgens kleed ik me om en hang zo veel 
mogelijk natte spullen te drogen bij de kachel. Dan neem ik mijn fototoestel erbij dat in de monding van 
de delta plots blokkeerde door zandkorreltjes samen met water dat tussen de powerknop kroop. Met mijn 
minizakmesje pruts ik al het vuil uit de nauwe spleet van de knop en laat hem dan met rust om te drogen. 
De Duitsers hebben een bijna dubbel zo grote DSLR mee en kijken weer raar op als ze me met mijn mes 
aan mijn camera zien prutsen. Ik leg maar weer uit wat er gebeurd is.

De rest van de avond blijft het constant regenen, soms zelf vrij intens. Een eerstvolgende Duitsers komt 
solo aan. Hij is de Kungsleden aan het af lopen. Later op de avond bereikt nog een Zweed de hut, 
komende van Saltoluokta. Hij wil morgen het Rapadalen gaan verkennen. Daarna volgen nog een groep 
van vier Zweden die zich nestelen in de andere kamer van het gebouw. Iemand van hen is ziek geworden 
onderweg en is met moeite met hoge koorts nog tot bij de hut geraakt. Wanneer de nacht net valt en ik na 
het avondmaal mijn tanden buiten sta te poetsen komen nog eens vier mensen doornat toe. Ook zij zijn 
Duitsers en ze denken dat ik de huttenwaard ben en vragen me of er nog plaats is. Ik verwijs hen naar de 
goede deur. Ik trek terug naar binnen en leg me in mijn slaapbak. Na een tijdje komen de Duitsers ook 
binnen gestrompeld, bereiden en verorberen hun avondmaal om dan boven en naast me in de vrije bedden 
te kruipen. Het blijft heel de nacht regenen, maar ik slaap goed. Het euvel aan mijn linker hand is intussen 
verdwenen.

Donderdag 16 september: Aktse – Laitaure

In de ban van Nammasj
• Start: Aktse (570m)
• Aankomst: Laitaure (500m)
• Afstand: 20,5km
• Packraft afstand: 5,5km
• Duur: 10u45
• Klimmen: 850m
• Dalen: 920m
• Bergtoppen: Nammasj (823m)
• Aantal mensen gezien: 15, waarvan 13 te Aktse en 2 te Laitaure
• Wadingen: Nammasjjåhkå en enkele andere kleine beken



’s Morgens is het nog steeds aan het regenen. Ik ben er als tweede uit na de twee Duitse veertigers. Ik 
ontbijt en pak in. Mijn slaapzak is nog steeds vochtig en het dons blijft in klitten aaneen gekit, maar ik kan 
hem tenminste toch terug als slaapzak gaan gebruiken, al zal de isolatie maar miniem zijn. Mijn andere 
kledij is wel goed gedroogd.

Ingepakt komen de andere Duitsers ook in beweging. Ik maak het beddenvertrek nog wat schoon en wens 
iedereen nog een prettige dag. De Duitse veertigers zijn dan al een half uur voor me vertrokken. Gisteren 
hadden ze kenbaar gemaakt om Skierffe te gaan beklimmen en dan terug te keren naar de hut. Indien het 
weer betert zou ik hetzelfde gaan doen had ik hen verteld. De huttenwaard wist niemand te vertellen hoe 
het weer zou evolueren. Dagelijks telefoneert hij met een vriend die hem de weersverwachting doorspeelt 
van Bodo in Noorwegen op het internet, maar zijn vriend is intussen al enkele dagen niet meer 
beschikbaar. Hij vertelde me dat de Noorse weersverwachting veel accurater is dan de Zweedse. Daar is 
natuurlijk niet veel van waar. Het is natuurlijk een kwestie van de juiste verwachting te vinden voor je 
regio en die vind je voor de Zweedse berggebieden in Lapland natuurlijk veel minder gemakkelijk dan de 
bergen hier verderop over de Noorse grens.

Wanneer ik vertrek houdt het net op met regenen. De huttenwaard had gisteren met een grote lange uitleg 
staan vertellen dat ik morgen niet over het Kungsleden pad kon verder trekken. Een overstroomde beek 
zou grote geulen hebben uitgesleten in het woud en het pad over een bepaalde afstand volledig hebben 
weggespoeld waarbij er nu enkel nog een hoop grote rotsblokken zouden overblijven die je nauwelijks kan 
passeren. Hij wees me erop om vandaag de winterroute te nemen die wat oostelijker evenwijdig met het 
zomerpad door het woud loopt. Eens hogerop op de toendra zou ik dan langsheen de boomgrens weer 
westwaarts moeten lopen om het zomerpad weer op te vissen. Hij leek me maar een sterk overdreven 
uitleg te geven, maar goed. Ik volg zijn raad op en trek naar de winterroute. Een mooi pad loopt het woud 
in op plankjes en wat verderop buigt een pad links af om bergop het woud in te lopen. Voor het eerst deze 
tocht loop ik nu door het naaldwoud. Verspreid groeien er ook berken die uiteraard nog steeds in hun 
herfstkleuren staan. Op de grond en het pad ligt het intussen ook al goed vol met afgevallen 
berkenblaadjes.

Af en toe heb ik achter me een doorkijk over Laitaure. Hogerop verdwijnen de slanke naaldbomen en dunt 
het berkenwoud snel uit tot ik aan de abrupte boomgrens aankom. Het uitzicht over Laitaure met verder 
weg onder de lage wolken het Tjaktjajaure opent zich. Skierffe zit natuurlijk in de wolken en dieper naar 
Sarek toe hangt de wolkenbasis nog lager. Mist of niet, ik trek vandaag Skierffe over om opnieuw het 
Rapadalen in te dalen. Waar ik dan zou bivakkeren? We zien wel. Waarschijnlijk peddel ik opnieuw de 
delta door om over het meer naar het Laitaure schuilhutje te trekken aan de overkant van het meer ten 
opzichte van Aktse. Dat zal nu de meest veilige slaapplek zijn.

Ik zet snel door op het pad dat naar Skierffe loopt. Het duurt niet lang of ik stijg het wolkendek in en zit in 
de dichte mist. Niet veel verder duiken er schimmen voor me op. Het zijn de twee Duitse veertigers. Ik 
steek ze snel voorbij en het duurt niet lang of hun schimmen verdwijnen weer achter me in de mist terwijl 
ik de grens van het nationaal park overschrijd. Een eind hoger komt de zon dan plots tevoorschijn. Haar 
scherpe contouren verschijnen bovenaan in het wolkendek, een goed teken want dan is het wolkendek niet 
zo dik meer. Af en toe weten zonnestralen door de mist de grond te bereiken en krijgt alles even een 
schaduw.

Rond 1100m aan het zadel toegekomen ten noorden van de top van Skierffe is er geen pad meer. De 
ondergrond bestaat enkel nog uit rotsen en rotsblokken. Steenmannetjes wijzen nu de weg naar de top. Ik 
ken de omgeving nog goed van de tocht twee jaar geleden en weet dat ik nu simpelweg moet blijven in 
westelijke richting lopen. Zo klim ik niet naar de top maar vind ik wel mijn weg naar de valleihelling ten 
westen van Skierffe langs waar ik het Rapadalen kan in dalen.



Wanneer ik onder het zadel de toendra bereik gebeurt het dan. De zon breekt goed door en gaten met 
blauwe lucht verschijnen in het wolkendek. In de plaats van verder af te dalen wijzig ik nu prompt van 
koers. Licht klimmend begeef ik me naar de steile afgrond van Skierffe met Rapadalen. Terwijl ik naar de 
rand toe loop klaart het alsmaar sterker op. Zelfs Nammasj verschijnt met heel het Rapadalen beneden en 
in de verte. Aan de rand van de afgrond toegekomen zet ik me beschut achter een rotsblok voor de 
krachtige zuidoostenwind die hier versnelt over de rand komt aangescheerd. De top van Skierffe blijft heel 
de tijd in de wolken hangen in de stuwende stroming, maar elders klaart het goed op en kan ik nu wel 
genieten van het geweldige uitzicht over de Laitaure delta en Nammasj waar de herfstkleuren bloeien. De 
bergen in Sarek blijven verborgen achter een band van stuwwolken. Aaneengesloten stapelwolken bollen 
er op over het reliëf en groeien uit tot cumulonimbi. Dieper in Sarek vallen er sneeuwbuien. Ik ben blij dat 
ik het zicht te zien krijg en ben meteen in mijn nopjes. Zo dadelijk daal ik Rapadalen in en als deze 
opklaringen zo blijven kan ik perfect Nammasj beklimmen voor het geweldige uitzicht van op deze top. Ik 
ga dan misschien niet meer kunnen bivakkeren op deze top waar ik voor de tocht van droomde, maar het 
uitzicht ginds zal ik nog zien. Het zal het laatste moois zijn op de tocht.

Ik nuttig al het middagmaal achter de rotsblok en trek dan meteen naar beneden om de afdaling aan te 
vatten op de valleihelling ten noordoosten van Nammasj. Op de steile valleihelling daal ik meteen het 
berkenwoud in. Het is er weer mooi. Op veel plekken ligt de ondergroei in het woud wel plat door beken 
die van de helling stroomde tijdens de zondvloed gisteren. De meeste beekjes zijn nu alweer verdwenen. 
Beneden op de valleibodem zet ik koers richting het bastion van Nammasj. Het is een kollos van een berg 
eens beneden in de vallei. Ik trek stroken moeras door en bots dan op de Nammasjjahkja. De rivier is nog 
te sterk gezwollen om meteen te kunnen doorwaden. Ruime tijd blijf ik de rivier stroomopwaarts volgen 
tot ze zich in twee heeft gesplitst. Daar vind ik toch een plek om de twee kanalen één voor één te 
doorwaden.

Door het woud en open plekken toendra bereik ik uiteindelijk de minder steile noordwestelijke hellingen 
van Nammasj. Tussen de berken klim ik omhoog. Ten noordwesten van de berg ligt een uitgestrekt 
moeras op de valleibodem. Terwijl ik hoger klim merk ik er twee elanden op die aan de rand van het 
moeras staan te grazen.

Het berkenwoud wordt dan even erg dicht en het is voor een tijdje lastig om verder te klimmen, steeds 
takken van me weg duwend. Maar dan kom ik hogerop al snel op de toendra terecht. Een vaag paadje weet 
ik zelfs aan te treffen en al gauw kom ik op het rotsige zadel uit op de berg links van het hoogste punt. 
Intussen is het alweer zwaar bewolkt geworden en begint het meteen te regenen. Ik vind een schuilplek 
onder een overhangende rotsband. Ik trek wat kledij bij aan terwijl ik wacht tot de bui over is. De regen 
gaat over in korrelhagel. Een half uurtje later is het weer droog en breiden de eerste opklaringen zich 
alweer uit over de Laitaure delta en het berkenwoud van Rapadalen. Over rotsbanden klim ik naar de top 
van Nammasj en geniet van het uitzicht. De delta met Laitaure op de achtergrond lijkt van hieruit nog 
uitgestrekter dan van op Skierffe. Ook het zicht over Rapadalen aan de andere kant is schitterend. Ik 
bekijk al eens hoe ik zo dadelijk de delta ga door peddelen. Het kleinste en meest zuidelijke kanaal van de 
Rapaädno zal ik nemen. De afstand die ik nog moet zien af te peddelen lijkt enorm lang. Ik blijf zo lang 
mogelijk op de top rond kijken tot de zon achter de wolken verdwijnt en de volgende bui komt 
aangedreven.

Op de afdaling kan ik het vage paadje volgen tot beneden aan de voet van de berg waar ik op het 
uitgesleten pad stoot dat op enige afstand van de Rapäadno loopt. Ik trek meteen naar de rivier. De 
uitgestrekte stroom heeft zich al in twee kanalen opgesplitst. Het grote kanaal waar ik mijn packraft in te 
water laat splitst zich wat verder eveneens weer op. Het waterpeil staat nog steeds heel hoog en het water 
stroomt snel met in de bedding verschillende golftreinen, maar het is niet heftig genoeg om me nat te 
maken in mijn packraft. Op de rivier peddel ik doorheen de stroken met het rustigste water en kies dan de 
rechter arm bij de splitsing. Na enkele mooie bochten voegt het andere kanaal zich rechts bij en neemt de 
stroming ineens sterk af. De rivier wordt erg breed, de laatste arm voegt zich links ook weer bij en ik ben 



alweer op de 200m brede rivierstrook waar ik gisteren ben te water gegaan in de delta. Een eindje verder 
peddel ik het kleine rivierkanaal rechts op dat zich van de hoofdstroom afscheidt. Het kanaal kronkelt zich 
doorheen het moeras en tussen de meren in de delta een weg naar Laitaure. De meren in de delta zijn nu 
allemaal bomvol gelopen. Op een uitzonderlijke uitstulping in de delta naast de rivier stap ik even uit mijn 
packraft om de omgeving te overzien van tussen de berkenbomen.

Weer te water peddel ik krachtig verder. Er staat nu nauwelijks stroming op het gemiddeld 25m brede 
kanaal. Nog steeds heb ik wind op kop maar het peddelen gaat ondanks dat toch redelijk vooruit. Intussen 
arriveert een volgende bui alweer en regent het een half uur lang hard. Na heel wat onaangenaam peddelen 
doorheen de delta bereik ik uiteindelijk Laitaure weer, dit keer op de zuidpunt van de delta dicht bij de 
zuidelijke oever van het meer ter hoogte van de oostkant van het bastion van Tjahkkelij. Meteen peddel ik 
de golven weer op die nog steeds even hoog uitgroeien dan gisteren. Nu wordt het weer echt hard 
peddelen. Ik steek verschillende baaien op de zuidoever van het meer over om telkens tot bij de oever aan 
de kop van elke baai uit te komen. Af en toe regent het, opklaringen zijn er niet meer. Na lang peddelen 
bereik ik de baai van de Laitaure shelter. Ik peddel de baai in en ben meteen van de hoge golven verlost. 
De houten hut met steil puntig dak lonkt al op de oever. Er is volk aanwezig in de hut want ik zie er 
kaarslicht branden doorheen het raam. Terwijl ik dichterbij peddel zie ik dan plots een steekvlam de 
hoogte in vliegen in de hut. Met wat zijn die daar bezig? Een beetje benzine gemorst op de brander?

Ik klim op de steiger nabij de hut en nu valt het me pas op hoe hoog het waterpeil in Laitaure wel niet 
staat. Twee jaar terug kon ik nauwelijks vanuit de roeibootjes de steiger op geraken. Nu staat hij bijna 
onder water. Het waterpeil op Laitaure is met het hoogwater op de Rapaädno meer dan een meter 
gestegen. Er ligt één roeiboot aan de steiger.

Ik berg mijn packraft op en trek dan de hut in. Twee jonge Duitsers verwelkomen me en we maken kennis 
met elkaar. Terwijl ik me installeer en het avondmaal bereid vertellen ze dat ze met de wagen helemaal 
vanuit Duitsland naar Kvikkjokk zijn gereden. Daar zijn ze tien dagen geleden te voet vertrokken over de 
Kungsleden en nu zijn ze hier aan beland. Nog vier dagen hebben ze en dan moeten ze opnieuw in 
Kvikkjokk zijn om weer huiswaarts te keren. Van Kvikkjokk naar de Laitaure shelter wandelen over de 
Kungsleden doe je normaal in één dag en als je het rustig aan doet in twee dagen. Zij hebben er tien dagen 
over gedaan! Maar als ik hun rugzakken en materiaal zie kan ik het goed begrijpen. Beiden zeulen ze een 
90L rugzak mee en de vishengels staan te pronken tegen de muur van het hutje. Ik vraag hen wat meer 
over het vissen. Zowel op Stuor Dahta als het Sjabttjakjavrre hebben ze één maal zitten vissen en slechts 
op het Sjabttjakjavrre twee kleine forellen weten te vangen. De ene was zelfs te klein om op te eten. Ze 
lijken teleurgesteld te zijn dat het vissen hen nog niet meer heeft opgeleverd. Dan laten ze me hun viskaart 
zien. Op Laitaure mag er enkel dicht bij de noordelijke oever gevist worden. Ik stel hen voor om hier het 
roeibootje te nemen en vanuit de boot te vissen, maar dat lijken ze niet aan te durven. De twijfel is 
aanwezig om morgen naar Aktse te gaan. Er ligt slechts één boot op de oever, dus moeten ze drie maal 
roeien. Ik vertel over mijn packraft, wat ik de voorbije weken al afgelopen heb en dat ik vandaag net als 
gisteren de delta en het meer ben door gepeddeld. Ze zijn natuurlijk onder de indruk en dan durven ze 
natuurlijk ook beginnen over mijn rare rugzak en mijn trailrunners. Ze begrijpen niet dat ik met zo weinig 
bagage het al zo lang weet uit te houden in de wildernis.

Op de kaart ontdekken ze het pad dat vanuit Aktse in zuidoostelijke richting langs het Laitaure en 
Tjaktjajaure naar de stuwdam loopt van dit stuwmeer waarachter een brede grindweg naar de autoweg 
loopt die Kvikkjokk met Jokkmokk verbindt. Om niet over dezelfde route terug te lopen overwegen ze 
over deze weg weer terug te keren naar Kvikkjokk. Dan zul je het laatste stuk weer moeten liften tot 
Kvikkjokk, deel ik ze mee. Vervolgens komt de vraag of ik de busregeling tussen Saltoluokta en 
Kvikkjokk ken. Jazeker, want ik ga zelf naar Saltoluokta. Het idee om de Kungsleden nog voort te volgen 
tot Saltoluokta wordt ook alweer geschrapt als ik hen verzeker dat je niet in één dag tijd met de bus van 
Saltoluokta naar Kvikkjokk geraakt. Gaandeweg durven ze me te vertellen dat ze serieuze blunders 
gemaakt hebben onderweg. Totaal niet beseffend dat de rode stippellijnen op de kaart het wintertraject is 



van de Kungsleden, dachten ze om een rondje te lopen deels over de winterroute en de stroken van de 
winterroute over de meren probleemloos te overbruggen via bootverbindingen. “Maar dat zijn geen 
bootverbindingen!” leg ik hen uit, “Ruskmarkering zijn wintermarkeringen aangebracht op het ijs in de 
winter.” “Yeah, we didn’t know that.” Ik kan mijn lach niet inhouden. De kerels vinden het niet erg dat 
erom gelachen wordt. Dan vraag ik hen wat ze daarstraks uitgespookt hadden toen ik in de baai naar het 
hutje toe peddelde en ik een grote steekvlam zag. Ze halen hun fles, een glazen fles natuurlijk, vol 100% 
alcohol boven. Daar hadden ze even een slokje van gebruikt om een fakkel proberen mee aan te krijgen. 
De fles is al half leeg. Dagelijks drinken ze een slokje. Wat een kerels. De tegenstellingen tussen ons 
kunnen niet groter.

Wanneer we gaan slapen, zij op dikke thermarest en in dikke slaapzak, ikzelf in mijn vochtige en 
nauwelijks isolerende slaapzak en op uitgesneden stukjes dunne schuimmat hoor ik ze nog eens tegen 
mekaar in het Duits fluisteren. “Er komt in ein kleines boot angepadelt, hat kein Zelt, kein Schlafmat,…” 
Het duurt een tijdje voor ik slaap kan vatten. Buiten is het alweer onophoudelijk beginnen regenen en de 
regen tikt hard op de hut. Bovendien heb ik het niet bepaald warm in mijn nauwelijks isolerende slaapzak, 
maar gelukkig weet mijn synthetische jas en donsbroek me te verhinderen om het echt koud te krijgen. Na 
zeker een uur val ik toch in slaap.

DEEL VI: LATE HERFST OP DE KUNGSLEDEN

De weg naar het lang verwachte einde

Vrijdag 17 september: Laitaure – Sitojaure

Donkere oversteek over de twee meren
• Start: Laitaure (500m)
• Aankomst: Sitojaure stf-hut (635m)
• Afstand: 15,5km
• Packraft afstand: 3,0km
• Duur: 10u30
• Klimmen: 470m
• Dalen: 340m
• Aantal mensen gezien: 6
• Wadingen: Geen

In het tweede deel van de nacht lig ik meer wakker dan ik slaap, niet doordat ik het koud zou hebben maar 
door de regen. Bij momenten valt de regen met bakken naar beneden en is het een luidruchtig kabaal in 
het hutje van dikke regendruppels die massaal het dak bombarderen. Wanneer het al even licht is 
geworden houdt het regengetik plots op en staan de twee Duitsers op. Ik volg hun voorbeeld.

Ik ontbijt snel en pak in. Mijn twee hutgenoten nemen de tijd. Wanneer ik dan mijn packraft buiten op 
blaas komen ze speciaal vol bewondering kijken. “Can I take pictures of you when you leave?” “Off 
course, no problem.” Ik wuif ze nog na van op het water terwijl één van hen foto’s van me neemt of me zit 



te filmen. Die gaan thuis ongetwijfeld vertellen over die rare peddelaar die ’s avonds uit het niets van op 
het meer bij de hut aankwam.

Er staat nu wat minder wind dan gisteren, maar wind die nog steeds matig blaast over het meer uit het 
oostnoordoosten. Wanneer ik de baai uit peddel zit ik weer in de golven. Ze zijn wat minder hoog dan 
gisteren. Het peddelen is nu op gevoel zitten rekenen welke koers aan te houden. Ik moet pal naar het 
noorden over het meer peddelen over een afstand van ongeveer 3km waarbij de wind dus schuin van opzij 
op mijn packraft in beukt. De golven doen net hetzelfde. Daardoor moet ik voorzichtig zijn om niet om te 
kiepen. Met de boeg schuin naar de wind gekeerd peddel ik zonder stokken aan een krachtig en regelmatig 
ritme voort en weet zo toch goed de juiste koers aan te houden. De laatste honderden meters naar het 
groepje roeiboten op de oever verlopen moeizamer. Blij dat ik heelhuids ben over geraakt, pak ik mijn 
packraft meteen weer in en zet te voet voort over de planken van het Kungsleden pad. Intussen begint het 
alweer onophoudelijk te regenen. Bij de STF-hut zie ik niemand meer. Ik neem nog een foto en klim het 
woud in over het pad. Gisteren ben ik op aanraden van de huttenwaard over de winterroute van de 
Kungsleden naar boven gegaan. Nu wil ik er toch het fijne van weten of het Kungsleden pad echt 
nauwelijks begaanbaar is over die fameuze strook in het woud.

Hogerop wanneer de slanke naaldbomen minder talrijk worden dan de berken stoot ik op twee 
tegenliggers. Pas wanneer ze pal voor me staan herken ik hen. Het zijn de twee Duitse veertigers van twee 
nachten geleden in de STF-hut. We slaan weer even kort een praatje. Ze hebben gisteren langer dan een 
uur in de stormwind op Skierffe gestaan in de mist. Wanneer ik vraag of ze iets gezien hebben van de 
delta is het antwoord even een kleine glimp beneden door de wolken door maar geen wijds uitzicht. Jullie 
hadden een stukje moeten afdalen vertel ik hen. Vijftig meter onder de top zat je al uit de wolken. Zo slim 
zijn ze niet geweest. Ze trekken weer terug naar de hut om eten te kopen. Voorbije nacht hebben ze met 
hun tenten nabij de boomgrens gebivakkeerd langs het Kungsleden pad.

Ik klim verder over het pad terwijl er voor even wat grotere stenen verschijnen op het pad waarbij je 
inderdaad te zien krijgt dat er bij de hevige regen enkele dagen terug een beekje heeft gestroomd. Maar 
van erosie is er totaal geen sprake en trager loop je niet over de rotsigere strook. Dacht ik het al niet. De 
huttenwaard van Aktse, ook al durf ik het niet te hardop zeggen, het is gewoon een halve paljas. Ik hoor 
het hem nog zeggen: “The path is eroded by the heavy rain. There are deep gullies and huge boulders, 
very difficult to walk.” Wie heeft hem dat hier wijs gemaakt. Er zal eens iemand hem de helling moeten 
opsleuren.

Snel loop ik de boomgrens voorbij en kom op de toendra terecht waar er weer een krachtige en kille wind 
blaast. Het landschap verandert compleet in een uitgestrekte toendra hoogvlakte met weidse zichten 
ondanks dat het weer nog slecht blijft. Achter Laitaure is weer het veel uitgestrektere Tjaktjajaure te zien. 
Het blijft maar regenen. Ik loop in snelle looppas voort over de Kungsleden snelweg, met het hoofd naar 
de grond gebukt om geen regen in het gezicht te krijgen. Af en toe draai ik me eens om en bekijk of het 
uitzicht al wat verandert is. Op deze uitgestrekte toendra blijft het er kilometer na kilometer vrijwel 
hetzelfde uitzien.

Geleidelijk mindert de regen en een eindje verder stoot ik op een verzwakte lemming. Het zwakke beestje 
loopt van me weg als ik hem even film en krimpt dan weer al bibberend ineen. Die haalt het volgende jaar 
niet meer.

Op de heuveltop opent het zicht zich eindelijk naar het noordoosten. Het zuidelijk deel van het langgerekte 
Sitojaure verschijnt in de verte dat uitloopt in het Gabddajavrre. Daar aan de oever aan de overkant ligt de 
volgende STF-hut, de Sitojaure Stugorna. De huttenwaard te Aktse vertelde me dat de hut al een week 
gesloten is. De huttenwaard is vertrokken, maar de winterraum kan je nog gebruiken. Steil daal ik af over 
het pad langsheen Martevarasj en kom lager weer in het berkenwoud terecht. De Kungsleden loopt nu 
meer over plankjes doorheen moeras voort. De regen houdt nu eindelijk voor goed op.



Kilometers verder kom ik uiteindelijk aan de zuidelijke oever van het Gabddajavrre aan. Het is iets over 
twee uur. Hier staat er weer een kleine schuilhut met puntig dak, hetzelfde type als de Laitaure shelter van 
voorbije nacht. Ik loop meteen naar de steiger aan het meer. Er is maar één roeiboot en een Zweeds koppel 
van in de veertig is net bezig de roeiboot met een emmertje leeg te scheppen. Door de vele regen is de 
boot goed vol gelopen. Omdat er maar één boot is moeten ze drie maal roeien. De Zweed doet een beetje 
nukkig bij mijn komst en vraagt of ik mee kom. “I don’t know yet.” Ik kan immers met mijn packraft het 
meer over. De wind is intussen sterk gaan liggen en er staan nog nauwelijks golven op dit meer. Of zou ik 
in het hutje overnachten en morgen peddelen? Het gedacht om het Zweeds koppel drie maal te laten roeien 
ligt me wat moeilijk. Zonder dat ze weten dat ik een packraft bij de hand heb stelt de Zweed voor om te 
wachten en straks bij de laatste oversteek mee te roeien met het argument dat ik anders morgen misschien 
ook drie maal moet gaan roeien. Ik roep hem dat ik het voorstel ok vind. Ze vertrekken en ik trek het hutje 
binnen. Het is er koud. Twee en een half uur verwachtte de Zweed om erover te doen om weer terug te 
keren met een tweede roeiboot op sleeptouw. Ik heb mijn bezigheid dus nog wel. Ik begin de laatste 
stukken van mijn toerbrood te eten en honger dat ik heb eet ik uiteindelijk alles maar in één keer op. Heb 
ik voor de twee resterende dagen enkel nog wat kruimeltjes over. Ik hang mijn slaapzak verder nog wat te 
drogen aan de waslijn in de hut en blader door de Zweedse outdoor boekjes die men hier heeft achter 
gelaten.

Twee en een half uur later pak ik weer alles in en kijk door het raam regelmatig naar buiten. Het duurt 
uiteindelijk drie uur voordat ik twee stipjes naast mekaar op het meer langzaam zie dichterbij komen. 
Wanneer ze tot enkele hectometer van de steiger zijn genaderd trek ik de steiger al op. De Zweed heeft het 
moeilijk om een rechte koers aan te houden. Met een roeiboot op sleeptouw is het natuurlijk nog 
moeilijker.

Bij de oever maakt de Zweed meteen duidelijk om de andere roeiboot te nemen. Die roeide hem 
daarstraks makkelijker. Ik maak de andere boot vast aan de steiger terwijl het Zweeds koppel plaats neemt 
in de andere boot. Ze nemen mijn rugzak aan en ik neem plaats bij de riemen. De Zweed is een bonk van 
een vent. Tenger als ik ben zal het wel wat trager vooruit gaan. Ook ik heb meteen moeite om een rechte 
koers aan te houden. Met packraft had ik veel sneller vooruit gekomen. Maar het deert me niet om nu te 
moeten roeien. Het is prachtig op het meer. De wind is compleet gaan liggen net als de stroming in de 
hoogte. Opklaringen zijn verschenen in het noordoosten en breiden zich langzaam in onze richting uit. De 
waterspiegel wordt compleet vlak, slechts met rimpeltjes verstoort rond onze boot. Het meer is meestal 
ondiep en de bodem valt vaak te ontwaren.

De Zweed geeft me regelmatig instructies om me op de juiste koers te houden en vraagt me regelmatig of 
hij niet hoeft over te nemen. Niet nodig, deel ik hem mee. Ik zal de volledige lengte wel afroeien. Ze 
blijken uit Stockholm te komen en lopen de Kungsleden af van Kvikkjokk tot Saltoluokta. Wanneer ik 
vertel dat ik Belg ben blijkt hij al snel veel af te weten over België. Zonder moeite somt hij een reeks 
Belgische bieren op en vertelt over die ene keer dat hij op de grote markt van Leuven een Westfleteren 
wist te proeven. Het beste bier dat hij ooit al gedronken heeft, flapt hij er meteen uit. Hij blijkt als 
journalist te werken voor een Zweedse krant en vaak in het buitenland te zitten waaronder nogal vaak in 
België om de Europese politiek te volgen, inclusief de schandelijke situatie tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Hij begint me erover uit te vragen en het lijkt al snel meer op een interview dan een gezellige 
babbel. “Do you think Belgium will split up?” “No, I don’t think that will happen soon,” antwoord ik hem. 
Hij bekijkt me maar met een blik vol argwaan. Ik probeer het gesprek van de politiek af te wenden en 
begin over de lemmings en de toendramuizen die ik onderweg veel ben tegen gekomen. Een uitleg volgt 
over de voortpantingscycli van lemming en de woelmuis. De man blijkt ook veel af te weten van de lokale 
fauna en flora.

Het duurt lang voor we bij de sami zomernederzetting van het Sitojaure toekomen. Alle sami hebben het 
dorpje al verlaten. We trekken meteen de winterraum van de STF-hut binnen terwijl de nacht intussen 
valt. De Zweed maakt de kachel aan en we bereiden onze maaltijden. Buiten heb ik mijn SPOT-messenger 



intussen in werking gelegd. De Zweedse vrouw weet niet wat ze buiten heeft zien liggen flikkeren. Ik leg 
hen maar uit wat het ding aan het doen is. Na het eten gaan we meteen slapen. Ik slaap bovenin een 
stapelbed en vind al snel een diepe nachtrust.

Zaterdag 18 september: Sitojaure – Autsutjvagge

Einde met uitstel

• Start: Sitojaure stf-hut (635m)
• Aankomst: Atsutjvagge schuilhut (740m)
• Afstand: 11,0km
• Packraft afstand: 0,0km
• Duur: 2u30
• Klimmen: 150m
• Dalen: 40m
• Aantal mensen gezien: 2
• Wadingen: Geen

’s Ochtends springt het Zweeds koppel bij de eerste tekenen van daglicht uit bed. Ze ontbijten snel en zijn 
er vandoor. Gisteren vertelden ze dat ze in één dag naar Saltoluokta willen lopen om er morgen dan een 
laatste rustig dagje te houden alvorens met de allerlaatste boot van het seizoen over het meer te worden 
overgezet naar Kebnats waar de bus naar Gällivare voorbij rijdt. Ik blijf nog liggen. Gisteren antwoordde 
ik hen dat ik van plan was in de shelter in de Autsutjvagge te overnachten om pas morgen het laatste stuk 
naar Saltoluokta te lopen. Dat zijn maar korte dagafstanden dus heb ik vandaag alle tijd.

Wanneer ik een stuk later op sta schijnt de zon mooi buiten. Het is schitterend weer en compleet windstil 
maar wel koud. Het Sitojaure vertoont nog steeds een vrijwel compleet vlakke waterspiegel. In het westen 
zitten de bergen van Sarek nog wel in de wolken. Meer dan twee weken terug bivakkeerde ik ginds 14km 
verderop op Namadis boven de noordpunt van het Sitojaure. De omgeving is prachtig. Verschillende 
soorten eenden dobberen rond op het meer.

Binnen ontbijt ik en veeg de winterraum weer schoon met de borstel. Vervolgens blader ik nog wat door 
de lectuur in de hut om dan eindelijk definitief de deur van de Sitojaure Stugorna achter me dicht te 
trekken. Buiten loop ik eerst nog eens naar de zomernederzetting. Voor ons westerlingen is het bijna 
onbegrijpelijk dat de Sami hier in de zomer kunnen wonen. De houten huisjes zijn niet groter dan 
tuinhuisjes. Sommige huisjes zijn nog opgetrokken met turf in wigwam vorm. Er is geen leven meer te 
bespeuren.

Ik zoek het Kungsleden pad weer op en zet er een stevige pas in. Geleidelijk klimt het pad weer boven de 
boomgrens uit. Over de uitgestrekte toendravlakte met weidse zichten loop ik geleidelijk over een 
uitgestrekt zadel de brede Autsutjvagge in. Na een poos lopen staat de shelter al voor mijn neus. Precies 
twee uur heb ik gewandeld over de Kungsleden snelweg en hier ben ik al aan het hutje. Het weer is rustig, 
maar stapelwolken bollen op. Hier en daar is er een gordijn van hagel en sneeuw te zien die vanonder de 
dikste wolken naar beneden vallen.



Ik trek het hutje binnen. Het is wat ruimer dan de voorbije shelters op de Kungsleden en deze heeft ook 
een kleine kachel. Een bijl en houtzaag hangen binnen tegen de muur. Buiten ligt wat hout achter gelaten 
door voorgangers, sommige poolwilgentakken nog niet in stukjes opgebroken. Er is niet veel hout te 
vinden in de omgeving. De vallei ligt bekleed met toendra met hier en daar bosjes lage poolwilgjes. De 
takken van deze struikjes lijken me niet goed te zullen branden. Lager, een honderd meter van het hutje 
vandaan stroomt de beek door de vallei doorheen een brede en niet te diepe kloof. Rond de beek groeien 
verspreid wat kleine berken. Ik ga water halen uit de Autsusjjahka en probeer dan binnen in het hutje de 
kachel aan de praat te krijgen. Iemand heeft een zo goed als volle fles ethanol achter gelaten in de hut. Ik 
maak er handig gebruik van om de wilgentakken in de vlam te zetten. De kachel brandt een tijdje goed tot 
de takken al snel beginnen te sissen van het vocht en het vuur uitdooft. Warm zal ik het hierbinnen niet 
krijgen gestookt. De rest van de dag amuseer ik me met foto’s te bekijken op mijn fototoestel, alle laatste 
kruimeltjes eten die ik nog weet te vinden in mijn rugzak op te peuzelen, lange tijd op de kaart liggen 
turen, mijn dagboek verder aanvullen en buiten wat foto’tjes nemen. In al die tijd passeert er niemand 
meer op de Kungsleden. Buiten het Zweeds koppel en de Duitsers nabij Aktse ben ik geen kat meer tegen 
gekomen. Tijdens de zomer moet het hier wellicht heel wat anders zijn te zien aan de vele tentenplekken 
rondom het hutje.

’s Avonds trekt er nog een bui van korrelhagel over waarna mooie kleuren verschijnen op de bergflanken 
door de lage zon. Ik steek de kachel nog eens aan met een hoop ethanol en ga dan slapen in mijn slaapzak 
op de bank. De kachel dooft na een tiental minuutjes alweer uit. Voor een laatste keer heb ik de wekker 
nog eens één maal klaar gezet voor eventueel noorderlicht. Maar wanneer ik ’s nachts op sta en naar 
buiten kijk heeft het geen zin. De hemel is helemaal dicht getrokken met een dun maar dicht dek 
stratocumulus. Ik steek de kachel nog eens in gang en kruip weer in mijn slaapzak. Hoewel het dons nog 
nauwelijks isoleert krijg ik het niet koud tijdens de nacht en slaap goed.

Zondag 19 september: Autsutjvagge – Kebnats

Verassende verkleuringen in Stora Sjöfallets
• Start: Autsutjvagge schuilhut (740m)
• Aankomst: Kebnats (375m)
• Afstand: 12,5km
• Packraft afstand: 3,5km
• Duur: 6u00 (inclusief lange pauzes)
• Klimmen: 40m
• Dalen: 400m
• Aantal mensen gezien: 40tal, allen te Saltoluokta
• Wadingen: Geen

Met de zonsopgang spring ik in de kleren. Ik neem een laatste ontbijt, keer de vloer van het hutje weer 
schoon en trek weer op pad. Het dichte wolkendek van afgelopen nacht is nog steeds present. Meteen zet 
ik er weer stevig de pas in en het duurt niet lang of de finale afdaling naar het Samidorpje Saltoluokta vat 
aan met het langgerekte meer en de bergen van Stora Sjöfallets op de achtergrond. Tijdens het afdalen 
daal ik het berkenwoud weer in en tot mijn verbazing staan de berken hier nog compleet in hun 
herfstkleuren. Afgelopen dagen leek het hoogtepunt in het Rapadalen en rond Laitaure al voorbij, de helft 



van het bladerdek van de berken lag al op de grond. Hier lijkt de tijd plots een week terug gedraaid. De 
herfstkleuren in het berkenwoud heeft hier net zijn hoogtepunt bereikt.

Nabij de boomgrens kan ik het Samidorpje aan de oever van het meer al zien liggen. Een hond blaft luid 
beneden. Afgedaald door het berkenwoud en later het gemengde naaldwoud kom ik al snel te Saltoluokta 
aan. Weer ben ik geen volk tegen gekomen op het Kungsleden pad, maar hier is het nu net meteen een 
drukte. Het berghotel is zich klaar aan het maken op de sluiting vandaag. De laatste gasten maken zich 
klaar om de boot te nemen over het meer naar Kebnats. De hoteluitbaters zijn al bezig met de grote 
schoonmaak. Tapijten worden naar buiten gesleurd en gestofzuigd. Ik ga eens een kijkje nemen naar 
binnen en koop een hoop afgeprijsde koeken die ik meteen achterover sla. Vervolgens ga ik buiten de 
omgeving eens verder verkennen en kom het Zweeds koppel weer tegen waarmee ik twee nachten terug 
overnachtte aan het Sitojaure.

Het Samidorpje te Saltoluokta is niet veel groter dan dat aan het Sitojaure, maar deze heeft wel een kerkje. 
Het kleine bouwsel is compleet uit turf opgetrokken. Binnen ligt de vloer volledig bekleed met 
wilgentakken. Eindelijk eens een kerk die er mooi uitziet van binnenin.

Na nog wat rondtrekken begin ik mijn packraft op te blazen nabij de steiger op de oever van het meer. Ik 
ga niet betalen om met de boot over gezet te worden. Er staat weinig wind en de zon komt er intussen 
door, ideaal om de tocht af te sluiten met een laatste maal peddelen in de packraft. Zo hoort het te zijn. Te 
water peddel ik rustig richting een klein eilandje halfweg op het meer en zet dan met wat meer kracht 
wind opwaarts koers naar Kebnats. Op de oever aangekomen pak ik weer alles in en gesp mijn rugzak aan, 
klaar voor de reis naar huis. Het zit erop. Het is me een wat vreemd einde geworden van de tocht, een veel 
te rustig einde waar ik niet meer heb kunnen doen wat ik wilde door de noodzaak om in hutten te moeten 
bivakkeren. Maar hoe dan ook wat ik daarvoor heb mogen meemaken was een waar avontuur.

Kebnats is eigenlijk niets anders dan een rij garageboxen voor de wagens van de Sami uit het dorpje aan 
de overkant van het meer. Een half uur later komt de boot aan met de laatste gasten van het seizoen. We 
stappen wat later de bus op en rijden het Stora Sjöfallets nationaal park uit.

TERUGREIS

De taïga staat overal in de herfstkleuren op de terugweg naar Gällivare. In het kleine Laplandstadje bezoek 
ik nog eens snel de kerk en koop me nog wat eten in het winkeltje aan het station. Drie kwartier later is de 
trein er. In tegenstelling tot de heenreis zit de trein nu wel redelijk vol. Ik slaap weinig op de zitplek en 
houd me bezig met al mijn foto’s eens te bekijken op mijn fototoestel. Te Stockholm heb ik de volgende 
dag weinig tijd om mijn vlucht te halen. Snel spring ik op de eerste bus naar de luchthaven. De vrouw 
achter de incheckbalie te Stockholm Bromma wil mijn rugzak vervolgens niet inchecken als gewone 
bagage. Ik moet naar de band voor “special bagage”. Is mijn ULA Epic rugzak dan echt zo speciaal!? Ik 
krijg een grote plastiek zak met een gesp in de handen gestopt en moet eigenhandig de rugzak in de 
plastiek zak inpakken. Maar dan wordt onder de scanner mijn titanium kookpot ontdekt. De vrouw achter 
de monitor vraagt me wat ik bij heb. “That’s a titanium cooking pot.” Toch belt ze even iemand van de 
security op. Na even wachten verschijnt een volgende dame in politie uniform. Er wordt even overlegd tot 
ik dan mijn rugzak weer helemaal uit de plastiek mag halen en verder open maken om mijn kookpot eruit 
te halen. Heb ik hem verdomme nog helemaal onderin gestoken. Maar ik heb een probleem. Ik heb nog 
een hele boel esbit tabletten over en die mogen in principe niet mee genomen worden op een vlucht. Ik 
heb ze in een plastiek zakje in de kookpot weg gestopt. Wanneer ik de kookpot beet heb in de rugzak open 
ik hem snel in de drybag en gooi er snel zo onopvallend mogelijk de esbit uit. Dan haal ik hem uit de 



rugzak en toon de twee vrouwen mijn ongewassen kookpot. Ze halen er mijn houtgasbrander uit die er net 
in past en vinden dan de ontbijtresten die nog op de bodem plakken. Ze kijken met een vies gezicht en 
stoppen me snel alles terug in mijn handen terwijl dan de vraag volgt: “What do you use it for?”. “To cook 
my meals while camping of course!” Wat een vraag! Die vrouwen lijken niet meer van deze wereld. Ik 
stop alles weer weg in mijn rugzak en mijn esbit wordt niet ontdekt. Weer ingepakt in de zak plastiek 
verdwijnt mijn rugzak op de rolband. Niet veel later zit ik op de vlieger richting Zaventem en enkele uren 
later ben ik alweer thuis.

Ook al kende ik Sarek al van twee eerdere tochten, het blijft mooi om er weer naartoe te keren. De 
wildernis is er werkelijk uniek in Europa. Het zal niet snel meer zijn, maar ooit in de toekomst maak ik 
weer opnieuw een doorsteek door Sarek, wellicht dan op een tocht die meer een lange lijn volgt doorheen 
noordelijk Scandinavië. Dat staat zo goed als vast. Tot de volgende keer, Rapadalen!


