
Zondag 26 augustus 
 
 
Vandaag begint het dan. 
 
Er gaat bij de gemiddelde trekker een hoop voorbereiding aan vooraf vermoed ik en dat 
is waarschijnlijk ook nodig en best wel slim en zo, maar zo zit ik dus niet in elkaar. 
Frankie gaat twee weken trekken in de bergen en de wildernis maar zijn voorbereiding 
bestaat uit nog snel twee nachten op café te gaan, en overdag vrolijk uit te kateren, goed 
begonnen is half gewonnen.  
 
Op deze mooie zondagochtend pak ik dan toch mijn rugzak in, vind gelukkig nog net mijn 
tweede handschoen terug onderaan de wasstapel, en beslis tegelijk om de helft van de 
afgelopen maand sporadisch gekochte trekkersmaaltijden niet mee te nemen. Mijn 
rugzak zit tenslotte vol.  
 
Het is een grappig zicht, die rugzak met de helft van mijn spullen aan de buitenkant 
vastgemaakt, ik vermoed ook dat die rugzak eigenlijk helemaal niet bedoeld is voor zo’n 
lange tocht, maar soit, ik begrijp dat voorbereiden sowieso al niet zo goed, dus het moet 
dan maar zo. 
 
 
 

 
 
 

  
Het is pas als ik op de luchthaven Hanna achterlaat (die lieverd had mij gebracht en 
kwam mij twee weken later ook weer ophalen, heerlijke vriendin, dat moet gezegd), dat 
het een beetje begint te dagen.  Ik ga dit dus echt doen, zomaar, op mijn eentje de 
wildernis in.  



Op het vliegtuig (of de drie opeenvolgende vliegtuigen: Brussel-Kopenhagen, 
Kopenhagen-Oslo, Oslo-Bodø; goedkoop willen vliegen heeft natuurlijk ook zijn prijs) 
mijmer ik over hoe dit gekke idee eigenlijk begonnen is. 
 
Het moet zo’n tweetal jaar geleden zijn dat ik het verslag van ‘den Dzjow’ onder ogen 
kreeg op een dooie dag ergens op het internet.  Daar is mijn fascinatie voor Sarek 
geboren.  De daaropvolgende twee jaar heb ik dat verslag meermaals gelezen, en 
honderden uren versleten met lezen en foto’s kijken.  Wat is dat internet toch een 
wonderlijke plaats. 
 
Dromer die ik ben, ondernam ik bijzonder weinig om daadwerkelijk zelf zo’n uitdaging 
aan te gaan.  De fascinatie bleef wel groeien, aangevuld met de aantrekkingskracht die 
Scandinavië sowieso al heeft op mij.   
 
In die twee jaar ben ik er welgeteld drie keer op uitgetrokken: drie dagen in de Vogezen 
in het midden van de lente, vier dagen Zweden in het gebied rond de Helagsfjället in 
volle hoogzomer en twee dagen met een vriend in d’Ardennen in hartje winter, kwestie 
van mijn slaapzak en matje te testen in kouder weer. 
 
Eind juni van dit jaar dan, werd de goesting toch een stuk groter, maar het bleef toch 
weer bij dromen.  Ar waren de vele bosbranden in Zweden, er waren de Gentse Feesten, 
ik wou nog eens langs bij vrienden in Engeland, en begin augustus was ik gewoon 
alweer aan het werk. 
 
En dan, alsnog (weet ik eigenlijk veel wat mij bezielde), had ik plots een vlucht geboekt. 
26 augustus naar Bodø en twee weken later terug vanuit Kiruna.  Geen weg meer terug 
in mijn gekke hoofd.  Ik zette mezelf gewoon voor voldongen feiten. 
 
Mijn overpeinzingen zijn nog in volle gang als ik in Bodø land.  Middernacht en de volle 
maan parelt aan de hemel.  De zorgen en overpeinzingen verdwijnen als bij toverslag.   
In dit kleine stadje is op dit uur en aan het eind van de zomer alles al in een diepe slaap 
verzonken. Een half uurtje wandelen door een verlaten buitenwijk naar een klein hotel en 
dan snel onder de wol.  Eerste etappe volbracht. 
 
 
 
Morgen …. 
  



Maandag 27 augustus (eerste 6 km wandelen) 
 
 
Vandaag staan nog wat taken op het programma.  Ik vertrek rond 9 uur naar de 
sportwinkel, er moet nog gas gekocht worden voor mijn kookvuurtje, en op het vliegtuig 
is een van de zijzakken van mijn rugzak zoekgeraakt (dat was te verwachten natuurlijk), 
wat betekent dat ik ook nog een mes, een drinkfles, en handdoekjes moet kopen. 
Maar het ergste is toch dat ik mijn ‘Mountain Survival Kit’ ben kwijtgeraakt, gekocht in ’t 
Amerikaantje, en boordevol ‘brol’ die mijn leven ging redden in de bergen.  Ik ga dus 
waarschijnlijk sterven van ontberingen. 
 
Bodø lijkt een slaperig stadje op deze zonnige ochtend.  Hier meren de grote 
cruiseschepen aan, doen ze walvisuitstappen en reist men door naar de Lofoten.  De 
omgeving is prachtig en de fjord ligt bezaaid met majestueuze bergen die uit het water 
naar de hemel reiken.  Ik neem het uiteindelijk toch slechts vaag in me op, er wacht mij 
nog een drietal uur busritten. 
 
 
 

 
 

 
 
Openbaar vervoer is nooit echt mijn sterkste kant geweest, ik raak er meestal behoorlijk 
van in de war, te wijten aan strakke tijdschema’s.  Gelukkig is de buschauffeur een 
vriendelijke oude man die mijn verwarring ziet en belooft mij te helpen en teken te geven 
als ik aan mijn halte ben en waar ik dan de volgende bus moet nemen. 
 



Een uur lang trekt de ruwe schoonheid van Noorwegen aan mij voorbij tot in Fauske, 
waar ik vlug nog wat knäckebrod, kaviar en gerookte rendiersalami ga kopen.  Dan weer 
de bus op voor de laatste etappe naar Sultijelma, waar mijn tocht uiteindelijk écht begint, 
aan de kerk zowaar, gezegend van in den beginne. 
 
 
 

 
 
 
 
Als de bus weer vertrekt valt mij onmiddellijk de stilte op.  Eén van de aantrekkingspolen 
van deze uitgestrekte landen.  Een stilte die in België nog zo moeilijk of waarschijnlijk 
gewoon niet te vinden valt en mijn liefde voor Scandinavië bijna belichaamt. 
 
Een andere trekker heeft dezelfde aanlooproute gekozen, en voor een goed half uur 
wandelen we samen de eerste kilometers steil omhoog.  Zij is Finse en gaat er drie 
weken op uit.  Ee eerste dagen wandelen we dezelfde Nordkalottleden, daarna gaat zij 
noordwaarts richting Abisko en zo weer westwaarts Noorwegen in, terwijl ik dus Sarek in 
ga. 
 
Ik laat haar vrij snel gaan, echt zin in praten heb ik niet, en zij is duidelijk een stuk 
geoefender.  Het is daarenboven ook nog eens een stralende zonnedag, waarschijnlijk 
een graad of 16 en ik ga direct zweten als een rund. 
Dat eerste wandelen hou ik uiteindelijk maar een paar uur vol, het gaat redelijk steil 
omhoog (van 42 tot 700 meter boven zeeniveau over 6 km, da’s een gemiddeld 
stijgingspercentage van 11% denk ik), en mijn lichaam moet duidelijk wennen aan de 20 
kg op mijn rug. 
 
Eerst loop ik nog over een grindweg, er passeert mij zelfs nog een auto en ongeveer 
waar die weg ophoudt en het echte wandelpad begint plof ik mijn rugzak en lijf neer 
onderaan een kleine sneeuwhelling. 
 



De zon zakt behoorlijk snel achter de bergkam weg en ik stel mijn zeiltje op bij haar 
laatste gouden avondstralen. 
 
 
 

 
 
 
 
Na het koken koelt de avond snel af en ik kruip in mijn slaapzak.  Nu valt de pracht en 
kracht van de bergen pas echt op me.  Ik voel mij ineens zo klein en een korte maar 
intense huilbui verrast me volledig, alsof plots alle emoties loskomen, een mens die terug 
één met zijn natuur wordt. 
 
Het lichtspel dat de ondergaande zon op de hemel tovert en de weidsheid van het 
landschap dat zich aan mijn voeten uitstrekt doet uiteindelijk een intense rust en stilte 
over mij neerdalen. 
 
Nu al verzadigd verzink ik in een diepe slaap. 
 
 
 



 
 
 

 
Dinsdag 28 augustus (stevige 25 km) 
 
 
Het is nog vroeg als ik wakker word, de zon gaat hier al op om 5.30 h en in het ritme dat 
de ruwe natuur mij hier voorschotelt dicteert mijn lichaam, wat een zalig gevoel. 
 
De dag begint behoorlijk fris, volgens mijn Noorse weer-app is het 4 graden, maar voelt 
de snijdende wind als -2.  Koud en snijdend, dat klopt alleszins.  Ik ontbijt snel wat 
muesli, pak alles in en ga op pad.   
 
Ook al blijft de wind mij de hele voormiddag achtervolgen, echt koud krijg ik het niet.  
Een stevige tred en de zon die langzaam hoger klimt combineren wonderlijk wel tot een 
aangename wandeltemperatuur.  De rustpauzes mogen niet al te lang duren, maar dat is 
net goed, ik vind heel snel mijn eigen ritme, dat ook het ritme voor het grootste deel van 
de trip zal blijken te zijn. 
 
Na een uur heb ik al geen ontvangst meer op mijn gsm, vanaf nu ben ik echt alleen, 
overgeleverd aan de harde maar simpele wetten van de natuur.  Het wandelen gaat vlot 
en het pad is duidelijk gemarkeerd met oranje verf om de zoveel stenen. 
 
Ik bevind mij vrijwel onmiddellijk in een kaal berglandschap, dat de grens tussen 
Noorwegen en Zweden afbakent. Elke heuvel die ik overga onthult een nieuw prachtig, 
ruw en onwezenlijk landschap.   
 



Mensen kom ik deze ochtend niet tegen, met uitzondering van een Duitse trekker op weg 
naar de bushalte in Sulitjelma.  Een korte babbel leert dat hij er twee weken in de bergen 
opzitten heeft.  Hij had ook Sarek op zijn planning staan, maar het weer was de laatste 
drie weken onophoudelijk slecht geweest, en dan had hij het toch maar niet aangedurfd. 
Dat belooft alvast. 
 
Tegen de middag arriveer ik bij een Noorse trekkershut aan een prachtig bergmeer.  Als 
ik dichter kom word ik begroet door een vriendelijke oudere Noor, die geen woord Engels 
spreekt.  Hij toont mij de hut, en vertelt met gebaren dat de rest van zijn gezelschap zalm 
gaan vissen is verderop.   
 
Ik op mijn beurt vertel dat ik nog een heel stuk verder ga vandaag, en vraag of ik hier 
mag pauzeren en mijn middagmaal verorberen.  Dat is alvast geen probleem en ik krijg 
zowaar een frisse pint cadeau.  Zo zal het zeker niet elke dag gaan, maar dit doet toch 
deugd. 
 
Na het eten lig ik een halfuurtje op het plankier van de hut voor mij uit te staren.  Wat zijn 
de bergen hier machtig, en zo’n onwezenlijke rust die hier hangt.  Ik vraag mij af of er 
eeuwen geleden ook zo genoten werd van die schoonheid. 
 
Toen waren de mensen hier nog elke dag in de weer om ’s avonds iets te eten te 
hebben, of de wintervoorraden moesten aangevuld worden of zo’n dingen.  Werd er toen 
ook al met bewonderende ogen over bergen en meren gegleden, zonder meer? 
 
 
 

 
 
 
 
Een felle windstoot haalt me uit mijn overpeinzingen en ik kruip weer overeind.  Het lege 
blikje geef ik terug aan de Noor en we schudden de handen hartelijk bij het afscheid.  Ik 
val bijna van de trap bij het verlaten van de hut.  Dat zou wat zijn, mijn benen hier 
breken, gestruikeld over een trapje.  Ik zie het leedvermaak aan het thuisfront zo voor 
mij. 
 
De hut verdwijnt snel uit het zicht als ik weer verder trek.  Ik moet de hele lengte van het 
meer aflopen en dat is een heel eind.  De omgeving versmelt met mijn gedachten en 
alles trekt stil en rustig aan mij voorbij.  Dit is mijn natuurlijke staat van zijn, besef ik, 
stromen met de rivier, waaien met de wind, de horizon strelen met mijn ogen.  Geluk is 
uiteindelijk zo simpel. 



Het is zo moeilijk te vatten in woorden of beelden hoe dit allemaal aanvoelt.  De natuur 
neemt me helemaal over en ik begrijp dat ik daarom hier ben; gewoon om te ‘zijn’. Niks 
meer, niks minder.  Alsof ik deel word van een gigantisch kunstwerk, gemaakt door de 
grootste artiest ooit, Moedertje Natuur. 
 
 
 

 
 
 
 
Een paar uur later nader ik de Noors-Zweedse grens en moet een brede rivier over. 
Ik passeer een wegwijzer waarop ‘bro/bridge’ staat, maar ik ben al wat stoerder 
geworden en ga gewoon recht op de rivierdelta af.  Eenmaal in Sarek zelf zal ik sowieso 
moeten waden, daar zijn geen bruggen meer, dus waarom hier al niet eens proberen 
denk ik. 
 
Die onderneming blijkt een stuk moeilijker dan gedacht.   De monding is behoorlijk breed 
en het water stroomt wel heel snel. Ik laveer volg overtuiging van steen naar steen, maar 
halverwege de oversteek kom ik plots vast te zitten.  Het stuk rivier dat voor mij ligt is 
veel te diep, het water komt hier minstens tot aan mijn middel, en stroomt ook echt veel 
te snel. 
Er rest mij geen andere optie dan op mijn stappen terug te keren, en een stuk hogerop 
toch de brug gaan zoeken.  Als ik mijn tocht tot een goed einde wil brengen, moet ik 
respect tonen voor de natuurkrachten, en vooral eerlijk zijn met mijn eigen kunnen. 
  



 
De brug is overigens maar een slappe houten hangbrug, waar hier en daar een plank 
loshangt, of vluchtig aan elkaar is gezet.  Ik wandel toch maar behoedzaam naar de 
overkant en ook al wiebelt de constructie behoorlijk, ik bereik al bij al vlotjes de overkant. 
 
 
 

 
 

 
 
Het pad is hier veel minder goed aangeduid en als ik uiteindelijk de grens over ben loop 
ik me een eerste keer vast (en nat) in het moeras.  De eerste keer natte voeten en ik ben 
er niet echt blij mee.  De vermoeidheid begint ook toe te slaan, en ik besef dat ik mij 
weer eens niet heb kunnen inhouden.  Hoewel ik gepland had de eerste twee, drie 
dagen rustig op te bouwen en niet al te grote afstanden af te leggen nader ik al de 
vijfentwintig kilometer, da’s alleszins niet weinig hier in de bergen.   
 
In de vroege avond bereik ik dan toch de Zweedse trekkershut Sårjåsjaure, en word een 
beetje overvallen door zijn schoonheid.  Een eenzaam hutje, tegen de rand van het meer 
geplakt aan een waterval, en geen mens in de buurt, ik wil hier wonen! 

Binnen hangt een hele uitleg dat het zomerseizoen hier al voorbij is en word ik vriendelijk 
verzocht een betalingsformulier mee te nemen als ik er de nacht wens door te brengen.  
Met graagte, denk ik bij mezelf en plof uitgeput op een van de bedden neer. 

 



+ 
 
 
 
Als ik weer wat bij mijn positieven ben gekomen begin ik te koken, waarop direct een 
aangename warme en vochtige damp de kleine ruimte vult.  Als ik vers gletsjerwater uit 
de waterval ga scheppen word ik getrakteerd op een prachtige zonsondergang achter de 
bergen, boven dit hemels mooie meer.  Net deze momenten maken deze tocht zo 
bijzonder, denk ik, eindeloos starend naar zoveel schoons. 

Het koelt zienderogen af en als ik weer naar binnen ga vind ik een Engelstalig boek in 
een kastje: “The places that scare you”, een boeddhistisch werk met een wel heel 
toepasselijke titel voor dit landschap. 

Ik pluk even deze zin vanop de achterflap: “We can let the circumstances of our lives 
harden us and make us increasingly resentful and afraid, or we can let them soften us 
and make us kinder.”  Dat kan tellen als levensles, en sluit behoorlijk goed aan bij mijn 
eigen levensfilosofie, al loop ik natuurlijk zelf ook duizendmaal verloren in mijn pogingen. 

Met een volle ketel muntthee kruip ik in mijn slaapzak en val, samen met het vallen van 
de nacht, nog half lezend in slaap. 

 



 

 

 



Woensdag 29 augustus (18 km) 
 

 

Vandaag sta ik in alle rust op.  Binnen slapen in een echt bed vertraagt het wakker 
worden aanzienlijk.  Ook voor mijn ontbijt neem ik alle tijd, muesli met een dampende tas 
instantkoffie; vers gerold sigaretje in de ochtendzon, de heerlijkheid. 

De dag begint met een zacht regenbuitje, maar hier, hoog in de bergen, maakt het mij 
eigenlijk niet zoveel uit, en ook de aanhoudende koude wind doet mij niet zo veel op dit 
moment.  Mijn geest en lichaam zijn helemaal mee in deze barre wereld.  Alleen als ik 
mijn halfdroge sokken en natte schoenen aantrek trekt een zachte huivering over mijn 
ruggengraat.  Brandhout is er niet in de hut, en er groeien op deze hoogte zo ver 
noordelijk ook geen bomen, alleen kleine bessenstruikjes, die er maar vochtig en nat bij 
liggen, dus heb ik geen vuur gemaakt gisteren, en dus geen droge schoenen, ach ja…  

Uiteindelijk vat ik het wandelen weer aan.  Gaandeweg wordt het stijgen en dalen minder 
steil en frequent.  Zo wandel ik langzaam het gebied van de Badjelánnda binnen, 
‘hoogvlakte’ in Sami.   

Hier laten de Samen hun rendieren ’s zomers grazen, trouw aan hun eeuwenoude 
tradities.  Dat wordt al duidelijk na de eerste heuvelrug te zijn overgestoken.  Over de 
ganse vlakte die zich voor mij uitstrekt slenteren groepjes en kleine kuddes rendieren 
rond.  De hele dag zullen ze mijn metgezellen blijven. 
 
 
 

 



Tegen de middag kom ik bij een volgende trekkershut aan, Stáddájåhkå, waar ik een 
lunchstop houd.  Geen spoor van andere trekkers hier, maar ik ga toch de hutten niet 
binnen.  Het voelt te goed om buiten te zijn, en ik ben al lang blij met het picknickbankje.   

De laatste stukken rendierworst moeten eraan geloven, en ik betrap mezelf er alweer op 
zomaar in het niets te zitten staren, gedachteloos.  Of liever, mijn hoofd loopt over, maar 
alles passeert gewoon zonder oordeel, zonder verdere verwerking.  Ik word steeds meer 
door de wind geregeerd denk ik. 

Als ik mij weer in beweging zet krijg het landschap een zachter karakter, struiken worden 
groter en hier en daar vecht een eenzame berkenboom al zijn weg naar overleven.  Ik 
loop langs de kronkelende rivier op een eenvoudig maar duidelijk pad.   

Na een Zweedse hangbrug te zijn overgestoken ontmoet ik een andere trekker.  Dat 
blijkt een gekke Nederlander te zijn, het enige Nederlands dat ik te horen zal krijgen voor 
de rest van de reis.  Hij is gestart vanuit Ritsem, en plant een hele tocht over de 
Padjelantaleden om volgende week vrijdagochtend de bus te nemen in Kvikkjokk.  Als 
alles goed loopt stap ook ik op diezelfde bus, waarvan hij me weet te vertellen dat die om 
halfzes ’s morgens vertrekt. 

Zoals het een echte Nederlander betaamt is hij met de trein gekomen.  Hij was een goed 
uur eerder in Staloluokta, waar ik naar op weg ben, maar hij ging daar zeker niet slapen: 
‘Weet jij wel hoe veel dat kost? 400 kronen!!’ (Ongeveer 40€).  Ik kan met moeite mijn 
lachen inhouden. We wensen elkaar een fijne tocht, en ik begin aan de laatste afdaling 
van de dag. 

Het dalen naar Staloluokta is als aankomen in een lieflijk paradijs.  Ik wandel een licht 
berkenbos binnen met zicht op het meer Virihávrre.  De eerste herfstkleuren duiken hier 
op, en in de vallei is het bijna windstil. 
 
 
 

 



Bij de trekkershut aangekomen ga ik wat op een bankje zitten.  De eerste dagen hebben 
er wel wat op ingehakt, mijn schouders doen pijn van de snijdende rugzak, en ook mijn 
voeten voelen maar pijnlijk.  Ik heb geen blaren, maar het is toch aanpassen, ik doe dan 
ook nooit aan sport natuurlijk.  Al bij al valt het wel mee, en ik boek uiteindelijk een bed in 
de hut.  Het is hier lekker warm en sokken en schoenen drogen in een mum van tijd. 

Na het koken schuif ik aan bij een jonge Duitser in de eetzaal.  Hij heeft er net drie 
weken trekken op zitten, met de helikopter vanuit Ritsem naar hier gekomen, ook al met 
het plan Sarek binnen te gaan.  Maar ook hij kwam niet onder de weergoden uit en 
keerde twee dagen al helemaal doorweekt terug naar de dichtstbijzijnde hut om te 
drogen.   

Uiteindelijk trok hij dan over de Padjelanta, zonder echt de paden te volgen, met een 
beklimming van een paar bergtoppen.  Hij weet me ook te vertellen dat er een goede 
300m verder een kleine kiosk is, waar bevoorrading kan worden gekocht. 

Met het vallen van de avondschemering koop ik een blik van een halve liter cider, dat mij 
heerlijk smaakt en terwijl de andere gasten bijna allemaal de sauna induiken zoek ik mijn 
bed op en val bijna ogenblikkelijk in een diepe slaap.  Dit ritme gaat mij zo goed af. 
 
 
 
Donderdag 30 augustus (18 km) 
 
 
Ik word -alweer- vroeg wakker en sta direct op.  Nu de keuken en eetzaal nog leeg zijn 
ontbijt ik met koffie en muesli terwijl ik door het grote raam over het meer uitkijk.  De 
bergen in de verte zijn vanochtend niet te zien en er hangt een mist over het meer die er 
steeds meer als regen begint uit te zien.   

Ik pak maar gauw in en neem wat voorzorgen: regencape en -broek snel bereikbaar aan 
de rugzak binden en de rugzak wordt ook in zijn regenjasje gestoken. 

Eens op pad valt het me op hoe warm het vandaag is.  Ik gok zo’n 14 graden, en de 
koude wind van de voorbije dagen is grotendeels gaan liggen.  Nog geen half uur ver 
beginnen de eerste druppels al te vallen.  Ik stel het stoppen en omkleden nog even uit, 
maar dat blijkt al snel geen zo’n strak plan. 

Als ik uiteindelijk dan toch in de cape kruip, ben ik eigenlijk al redelijk doorweekt, vooral 
mijn jas blijkt helemaal niet tegen de regen bestand.  Het wordt nog erger als ik na nog 
een goed uur merk dat ook mijn cape helemaal zijn werk niet doet en ook mijn schoenen 
steeds meer water beginnen door te laten, duidelijk een voorbereidingsfoutje. 
 

 



Al zet ik mij snel over al die waterellende.  Het is nog steeds helemaal niet koud en ook 
in dit regenweer is het mij omringende landschap van een bijna buitenaardse 
schoonheid. 

Regelmatig stop ik even en improviseer mijn kleiner zeiltje to een mini-afdakje, 
waaronder een tas kippenbouillon of instantkoffie heerlijk smaakt, en ik de blauwe 
bessen gewoon van de struikjes pluk zonder mijn luie krent op hoeven te heffen.   

Halverwege de namiddag krijg ik op een heuvelrug de bergen van Sarek eindelijk in het 
vizier.  Wat een moment.  Ik voel me als Frodo die Mordor nadert.  De contouren van de 
bergen zijn donkere schaduwen, omgeven door flarden wolken. 

Een koude rilling loopt me over de rug, hier komt alles even samen, twee jaar dromen 
wordt hier plots echt.  Ik word er buitengewoon vrolijk en tegelijk behoorlijk angstig van.  
De tientallen verslagen vanuit Sarek die ik las waarschuwen allemààl voor de harde 
realiteit van deze wildernis. 

Je bent er alleen op jezelf aangewezen en je bent maar beter ervaren en voorbereid voor 
je aan zo’n onderneming begint.  Ik ben er helemaal niet zo gerust op en de dreigende 
aanblik en aanhoudende regen maken het er niet beter op.   

 

 

 

 

 



Het landschap rondom me maakt ondertussen weer een hele verandering door. Ik moet 
weer een stuk hoger beland zijn, want begroeiing is grotendeels weer verdwenen en ik 
word veruit de hele namiddag gezelschap gehouden door een lange bergkam, doorspekt 
met tientallen watervallen. 

Als ik iets later een kloof nader waar een kolkende rivier door stroomt, krijg ik nog eens 
een brug in het vizier.  Er blijken drie mannen aan het werk in felgele regenjassen.  Wat 
een gek zicht, hier in het midden van de woeste bergen lijken ze van nergens te komen 
met hun zware werkmaterialen en gereedschappen.   

Eén van de werkmannen wenkt dat ik gerust over de brug mag, terwijl een andere met 
een hamer vrolijk wat kabels staat vast te kloppen.  Als ik de overkant bereik kijk ik recht 
in drie paar vrolijk grijnzende ogen, die vonden mijn voorzichtige tred duidelijk leuk. 

 

 

 

 

 

Even later hoor ik een helikopter naderen, het eerste gemotoriseerd geluid in drie dagen, 
dat doet vreemd aan.  Ik zie hem dalen achter een heuvel, wellicht haalt hij de 
werklieden op.  Die brug kan alvast weer een volgende seizoen trekkers overleven. 

 



Tegen een uur of vijf doemt de volgend berghut, Duottar, op aan de overkant van alweer 
zo’n lieflijk bergmeer.  Als bij wonder breken achter mijn rug de wolken open en streelt 
de warmte van de vroege avondzon mijn ondertussen behoorlijk doorregend lijf.   

Ik waad nog twee riviertjes door, natte schoenen hoef ik alvast niet bang meer voor te 
zijn, natter kunnen ze niet meer worden, en een glimlachende Stugvard begroet me 
vriendelijk.  Hij wandelt met me mee naar een van de hutten waar ook al een Duits ouder 
koppel zijn intrek heeft genomen.   

De warmte stroomt uit de hut naar buiten en ik hang schoenen en sokken naast de 
kleren van het koppel in de droogruimte.  Alweer een stukje luxueus paradijs.   

Het moet volgens mij best aangenaam zijn om van hut naar hut te trekken over de 
Padjelantaleden, al is het niet de eenzame desolaatheid die je daar zult vinden, zoals ik 
die mij voorgenomen heb voor deze trip.  Je proeft wél met volle teugen van dit weidse 
landschap, zuivere lucht en eenvoud van leven, en dat is voor zowat iedereen die ik ken 
een goed idee me dunkt.  

Ik vind in de hut een boek over het leven en de identiteit van de Sami, en lees hier nog 
even in voor het slapengaan, terwijl de Duitsers een of ander dobbelspel spelen en 
daarna leest de man een stuk voor aan zijn vrouw met historische en beschrijvende info 
over hun tocht van de dag daarna.  

Ze zijn heel vriendelijk en vragen om de haverklap of het niet te koud, of te warm, of te 
luid of … is, maar ik ben ondertussen behoorlijk op mezelf en veel conversatie komt er 
niet van.  Morgen ga ik van het pad af en de grootste uitdaging van mijn tocht gaat 
beginnen, veel meer speelt niet meer in mijn hoofd. 

 

 

 

Vrijdag 31 augustus (15 km) 

 

 

Vandaag sta ik op onder een stralende zon.  De westenwind die gisterenavond 
binnengerold kwam heeft de regen weggevaagd en een aangename warmte spant zich 
uit over de bergen. 

Ik ontbijt met koffie en sigaretten bovenaan het meer dat de blauwe hemel als een 
perfecte spiegel reflecteert.  Het allerlaatste stukje beschaving laat ik zo dadelijk achter 
mij, en wat gisteren nog angst opriep voelt vandaag bevrijdend aan. 

Het inpakken van de rugzak doe ik op mijn gemakje.  Mijn sokken en schoenen zijn weer 
kurkdroog, al hangt er een fabuleus geurtje rond ondertussen, dat wel. 

Mijn Duits gezelschap is al vertrokken, dus maak ik de hut nog even snel schoon voor de 
volgende bezoekers.  Ik ben zelf ook altijd blij als ik in een propere hut mag arriveren 
tenslotte. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Als ik uiteindelijk weer het pad op ga volg ik dat nog een goede 200 meter en dan sla ik 
linksaf, recht naar de bergen.  Wat een gewéldig gevoel, als een pionier, al zullen er ook 
wel duizenden mij dit voorgedaan hebben natuurlijk.   

Nu het gebaande pad achter mij ligt, valt de schoonheid van dit land me nog veel meer 
op.  Heuvelrug na heuvelrug komen de toppen van Sarek in vollere glorie dichterbij.  Als 
ik tegen de middag pauzeer zit ik op de zowat laatste heuvel.   

Voor mij ligt een grote vallei, waar zich de grens tussen Padjelanta en Sarek langs de 
Tjåggŋårisjåhkå bevindt.  Ik zie ook de rendierafsluiting, waar ik wat later over of onder 
moet.  Hier begint dus het echte avontuur, of misschien beter het avontuur deel twee.  

Eenmaal de vlakte over ben zet ik mijn eerste stappen binnen de grenzen van Sarek.  Ik 
kruip onder de rendierafsluiting, waar een tiental rendieren mij maar verbaasd aan staan 
te staren en trek een nieuwe heuvel omhoog naar de vallei die ik voor ogen had. 

Hier vergis ik mij twee keer tegenover mijn vooraf uitgestippelde route, die ik sowieso al 
maar schetsmatig had ingetekend.  

Eerst sla ik te vroeg af, waardoor ik in een andere vallei terecht kom, al draait dat nog in 
mijn voordeel uit, want ik verkort zo de tocht, en mijn initieel plan zal toch wat té 
ambitieus blijken te zijn.   

Bij het over de heuvelrug klimmen wijk ik dan ook nog onoplettend een stuk te ver naar 
links af, waardoor ik zo goed als op de top van de heuvel terechtkom, in plaats van op de 
enkele honderden meter lager liggende heuvelkam.   

 



 

 

 



Als ik mij deze laatste vergissing begin te realiseren besluit ik helemaal naar de top te 
klimmen, onder een ondertussen stralende zon.  Op 1200 meter hoogte bereik ik, 
badend in het zweet, de top van Tjåggŋårisvárásj.   

Wat een fantastisch uitzicht krijg ik hier voorgeschoteld.  Mijn hoogsteigen poort tot 
Sarek.  De vallei die ik in zal gaan, de Sarvesvágge slingert tussen de bergen zover mijn 
oog kan kijken, en aan mijn voeten ontplooit zich de Jiegŋavákkjågasj in een weelderige 
delta de vlakte achter mij in.   

Momenten als deze zijn onmogelijk in beelden of woorden te vatten, ook al probeer ik dat 
met dit verslag toch grijpbaar te maken. 

 

 

 

 

 

Met volle teugen geniet ik vanop deze eenzame hoogte.  Ook al staat hier een stevige 
frisse wind, ik kan er maar niet genoeg van krijgen.  Er hangt een mystieke sfeer rond 
deze plek op dit moment.  Alle dromen, verlangens, en alle angsten vallen voor even op 
hun plaats. 

Ik bedank de bergen, de rivier, vraag oeroude krachten hun toestemming om hun 
landschap te betreden en vat de afdaling aan.  Die gaat vloeiend in het begin, maar dan 
kom ik op een serieus steil blokkenveld terecht, en voor het eerst op mijn tocht gaat het 
plots heel langzaam.   



Voorzichtig zoek ik mijn weg naar beneden, wat uiteindelijk een uur of twee duurt, en mij 
een idee geeft van de afstanden die je per dag in Sarek kan afleggen, een stuk minder 
dan op de voorgekauwde paden van de voorbije dagen natuurlijk.   

 

 

 
 
 

 
 
Eens beneden beslis ik om de Jiegŋavákkjågasj nog over te waden en dan mijn bivak te 
maken.  Het is nog heel vroeg, rond 16h, maar ik plan even rustig na te genieten van de 
voorbije dagen en volop Sareks adem te proeven. 

Het lukt mij bijna met droge voeten over te raken, maar op de laatste steen schuif ik uit 
en beland met beide voeten in het water.  Ik bedenk me maar dat dit een teken moet zijn 
dat ik inderdaad beter stop voor vandaag, en mij synchroniseer met de atmosfeer van 
deze plaats. 

Ik geniet vanavond volop, lig nog uren te staren naar de rendieren die her en der lopen 
te grazen, de onverstoorbaar stromende rivier, de wind die de vlakte streelt, en de 
reuzen van bergen die steeds langere schaduwen de vallei in werpen.  Ik ga uiteindelijk 
slapen met nog wat Sami lectuur. 

 

 

 



’s Nachts word ik wakker omdat mijn zeil loswaait.  De wind is gedraaid en waait woest 
en koud vanuit de vallei recht mijn bivak binnen.  Ik vind nog redelijk snel een aantal 
stenen en verstevig zo mijn miniem afdak.  Morgen zal dit een stuk beter moeten. 

Furieuze dromen bezoeken mij vannacht, alsof ik af te rekenen krijg met een hoop 
innerlijke demonen, maar ik ontwaak uiteindelijk vredig met de eerste zonnestralen.  De 
wind is weer gaan liggen en ik ontbijt onder, alweer, een stralende zon in het midden van 
deze aardse woestenij.  Veel dichter bij mijn eigen nietigheid maar ook het paradijs kan 
een mens niet komen. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 1 september (14 km) 

 
 
Als alles ingepakt is, ga ik terug op pad.  Ik zweef een beetje, de zon lacht haar stralen 
bloot, en in mijn rug blinkt de afnemende maan hoog en droog tussen de twee 
insluitende bergwanden.  Een mooier teken dat mijn vraag om te mogen betreden is 
goedgekeurd zal ik niet krijgen denk ik, en net op dat moment schreeuwt een buizerd 
(denk ik) hoog boven mij zijn kreten.  Hij cirkelt zeker een half uur met mij mee, en ik voel 
mij de koning te rijk, ik glim vanbinnen. 



De voormiddag glijdt voorbij, met gemakkelijk begaanbare grond, af en toe wat 
moerassig, maar ik heb duidelijk geluk gehad met de droge zomer.  De meeste plaatsen 
zijn zelfs wat verdord en muggen zijn er ook niet of nauwelijks.  In mijn kinderlijk 
enthousiasme vraag ik mij zelfs af waarom al die waarschuwingen eigenlijk nodig zijn, dit 
is een prachtige walk in the park als je het mij vraagt.  

Ik bereik uiteindelijk de plaats waar de Sarvesjåhkå de vallei Sarvesvágge in stroomt en 
zo ook haar naam geeft.  Het waden blijkt direct een hele onderneming te worden.  Dit is 
een gletsjerrivier, en hoewel ze nog niet het volle debiet heeft dat ze later in de vallei no 
zal krijgen, is dit toch al een hele kanjer.  

 

 

 

 

Ik wandel uiteindelijk omlaag en steek wat zijarmen over van steen tot steen.  Bij de 
laatste uitloper rol ik toch mijn broek maar op en zet de schoenen stevig in het water, dat 
tot net onder mijn knieën komt.  De natte voeten zal ik erbij nemen, ik ben tenminste 
veilig aan de overkant, en dat is het enige dat telt, op deze afgelegen plek. 

Wat verder trek ik mijn schoenen en sokken uit en laat ze drogen terwijl ik een paar 
koeken en een reep eet, een runderbouillon klaarmaak en natuurlijk een sigaret draai.  
De vermoeidheid van de voorbije dagen begint zich toch wat te roeren ondertussen, 
maar ik begin ook te rekenen hoeveel kilometer ik nog moet, en hoeveel dagen ik nog 
heb, en beslis om toch maar een groot stuk verder proberen te raken vandaag. 



De hoogtemeter op mijn gps vertelt met dat ik langzaam in hoogtemeters aan het zakken 
ben, en dat vertaalt zich in kleine struiken die elke kilometer wat hoger worden.  In het 
begin stap ik er nog vrolijk over, maar hoe verder ik kom, hoe meer dit een gevecht 
begint te worden.  

Het fameuze bushwacken dus, en ook al is de directe confrontatie met de natuur best 
wel leuk, het is ook geweldig vermoeiend, en de snelheden die ik deze ochtend op mijn 
gemakje haalde worden per direct herleid tot een kruiptempo.   

Verschillende tactieken probeer ik uit, dicht tegen de rivier gaan aanlopen, hoger de berg 
op, vermeende wildpaden proberen te volgen, maar telkens opnieuw eindig ik in de 
brousse. 
 
 

 
 
 
 
Ik moet regelmatig pauzeren en naar adem happen, zeker in deze relatief hoge 
temperaturen. De zon geeft vandaag een heerlijke warmte en ook al waait de wind weer 
hard, dit is een prachtige dag. 

Vrij vroeg begint de zoektocht naar een geschikte kampeerplaats.  Ik zou graag wat 
beschutting tegen de wind zoeken, en wil wel eens een vuurtje maken.  Dan kan ik mijn 
sokken en schoenen (en voeten) wat drogen.   

Als mij weer maar eens tot aan de oevers van de rivier gevochten heb, waar alles veel te 
drassig blijkt te zijn, zie ik wat hoger op de berg een verzameling grotere rotsen 
waarachter ik goed beschut zou kunnen zijn.   



Een nieuwe worsteling met de struiken volgt, maar een klein uur later ben ik aan de 
rotsen en stel mijn zeiltje mooi achter een grote rots op.  Ik bevind mij in het midden van 
een veld vol bessenstruiken en vind heel gemakkelijk hout dat relatief droog is.  Het 
vuurtje gaat dan ook als een fluitje van een cent. 

De vermoeidheid na de zware dag veroorzaakt een heerlijke sluimering die versterkt 
wordt door de vlammen.  Ik lig zeker een uur te staren en gedachteloos te dromen 
alvorens ik wat te eten maak.  En ook daarna lig ik nog loom te liggen. 

Mijn lichaam voelt aangenaam vermoeid en het is pas als het hout op is en de wind 
kouder wordt, dat ik in mijn slaapzak kruip en bijna direct in een bodemloze slaap 
verzeild raak.  Dit is Sarek, ruig, puur maar oh zo veel rust brengend. 

 

 

 
 
 
 
 
Zondag 2 september (10 km) 

 
Tijdens de nacht vallen er regelmatig wat buitjes uit de lucht, en ook ’s morgens miezert 
het nog.  Ik blijf alleszins wat langer liggen in mijn warme slaapzak en sta pas op als de 
regen wat voorbij lijkt te zijn, het is tenslotte zondag, denk ik met een glimlach. 



Het wandelen is net als gisteren behoorlijk lastig, hoofdzakelijk door struikgewas, dat 
regelmatig tot borsthoogte, en hier en daar tot boven mijn hoofd uitstijgt.  Als ik op een 
bepaald moment toch een zweem van een pad ontwaar, vorder ik iets sneller.   

Maar dan zie ik plots een grote pootafdruk in de modder.  Mijn hart slaat een halve tel 
over, deze moet van een beer zijn.  Even verder vind ik ook nog eens twee hele dikke 
hopen stront, die heel vers aan doen, dan kan ik niet meer twijfelen, er is hier 
kortgeleden een beer gepasseerd.   

Echt bang ben ik niet, maar helemaal gerust dan ook weer niet.  Zachtjes zingend loop ik 
behoedzaam verder op het pad, dat waarschijnlijk helemaal niet door mensen is 
gemaakt.  Hier en daar passeer ik langs een open plek platgedrukt gras, waar de beer 
zich vrolijk neer heeft gevleid bedenk ik mij.   

Natuurlijk ontmoet ik helemaal geen beer, die is waarschijnlijk al ver weg, of heeft mij in 
de gaten en wacht tot ik veilig verder ben, maar toch…  
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
Tegen de middag zie ik aan de overkant van de rivier twee hikers hun weg zoeken, de 
eerste mensen die ik hier in Sarek te zien krijg.   
 
Ze lijken mij aan een goed tempo vooruit te gaan, alleszins een heel stuk sneller dan 
ikzelf.  Maar waarschijnlijk zijn zij getrainde bergwandelaars, en ik, ja, dus duidelijk niet.  

Het landschap begint langzaam weer te veranderen, de struiken worden minder talrijk, 
en ik wandel langzaam het berkenbos binnen.  Dit wandelt niet per se gemakkelijker, 
maar wel anders.  Ik hoef mij niet zo veel meer te worstelen en een pad te banen, maar 
moet des te voorzichtiger zijn.   

De grond is bezaaid met een dikke laag mos, en stenen, kloven of beekjes zijn niet 
allemaal zichtbaar wat de kans op het verzwikken van een voet of enkel hier veel groter 
maakt.  Bovendien begin ik de vermoeidheid steeds meer te voelen.   

Plots zie ik iets bewegen op een goede twintig meter van me vandaan.  Ik denk natuurlijk 
nog steeds aan de beer, maar dit dier is anders gebouwd.  Eland, denk ik dan, maar als 
ik wat dichter kom blijkt het een serieus uit de kluiten gewassen grijs rendier te zijn.   

Hij staart mij bijna grijnzend aan en komt een paar passen mijn richting uit.  Ik blijf 
stokstijf staan, dit is de enige keer dat een rendier niet schichtig reageert en wegloopt als 
ik in de buurt kom.  Maar even later zet hij zijn weg door het bos ongestoord voort, alsof 
ik er helemaal niet ben. 
 



 
 
 
 
Eindelijk bereik ik het eindpunt voor vandaag, het einde van de Sarvesvagge.  Hier 
vloeien de Rapaadno en de Rapa samen en ontmoet ik de ader van Sarek, de 
bekendste en meest gewandelde vallei: Rapadalen. 

Sowieso moet ik Rapaadno overzien te raken, maar beslis dit alleszins naar morgen uit 
te stellen, dit is een echte rivier en ik moet er mijn hoofd bijhouden.  Het is trouwens altijd 
beter om het waden ’s ochtends te doen, want dan staan het water op zijn laagste peil. 

Waar de twee rivieren samenkomen zet ik mijn tentje op.  De mystiek die ik hier overal in 
Sarek voel, lijkt hier nog een stuk prominenter aanwezig.  De samenvloeiing van twee 
rivieren brengt als het ware de al aanwezige energieën samen.   

Ik zoek hout voor een vuurtje, maar het hout dat ik vind is veel te vochtig, en als ik 
uiteindelijk toch wat vuur aan de praat krijg, is er meer rook dan vuur.  Het is me al snel 
te lastig, dan maar geen vuur vanavond. 

Aan de overkant van de rivier spot ik de hikers van deze middag opnieuw, blijkbaar ben 
ik dan toch een stuk sneller gevorderd, ik onderschat mijn eigen kunnen misschien wel.   

Door het struikgewas komen ze mijn richting uit, op zoek naar een waadplaats, maar de 
rivier is hier, alhoewel maar een meter of drie breed, duidelijk veel te diep, en ze slaan 
dan hun kamp ook maar op.  

Er brand bij hen al snel een groot vuur naast hun tentje dat mij toch wel een beetje 
jaloers maakt, maar uiteindelijk doet het me ook niet zo heel veel.  Ik ontmoet vandaag 
de vermoeidheid in mijn lijf, maar vooral in mijn hoofd.  

Ondertussen vraag ik me nog weinig dingen af, en geniet vooral gewoon van het zijn.  Ik 
voel de stilte en de rust steeds dieper doordringen tot in het diepste van mijn wezen.   

Terwijl ik dit schrijf een goeie maand later, besef ik pas ten volle hoe diep deze 
momenten mij hebben geraakt, en hoe moeilijk dat in woorden te vatten valt. 
Ik ga vroeg slapen, morgen begint de tweede week al.  



Maandag 3 september (17 km) 
 
 
 
Ik schrijf elke avond in korte bewoordingen over de voorbije dag, en vandaag begint die 
met deze woorden: “Wat een dag”. 

Het is best koud als ik vroeg opsta, en ik ruim snel op, zenuwachtig voor de eerste en 
waarschijnlijk enige echte rivier die ik moet waden.  Ik heb het vage plan om plastiek 
zakken rond mijn schoenen te binden, maar of dat echt een goed idee is moet nog 
blijken. 

Als ik op zoek ga naar een goede waadplaats word ik gezegend met een groot 
elandgewei op de grond.  Gesteund door dit omen besluit ik de oversteek te wagen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dat begint best ok, de rivier waaiert hier breed meanderend over de valleibodem, en de 
eerste uitlopers steek ik zonder al te veel moeite over, al moet ik het idee van de plastiek 
zakken snel laten varen, natuurlijk scheuren die direct en ploeter ik met twee zakken vol 
water vooruit, een ronduit idioot plan, maar dat wist ik eigenlijk op voorhand al. 



Halverwege het waden wordt het wel menens.  De kracht die van dit water uitgaat is 
gigantisch, en als het tot aan mijn knieën begint te komen heb ik alle moeite van de 
wereld om mijn evenwicht te bewaren.  Elke stap kost kracht en op elk eilandje stop ik 
om naar adem te happen.  Ik wist dat dit geen gemakkelijke opdracht zou worden en 
mijn adrenalinepeil bereikt dan ook wervelende hoogtes.   

Drie keer komt het water tot net boven mijn knieën en dat is duidelijk de limiet.  Gelukkig 
duurt dit nooit langer dan twee passen, en bereik ik uiteindelijk heelhuids de overkant.   
Ik neem de tijd om mijn sokken uit te wringen, mijn schoenen uit te gieten en de 
onvermijdelijke sigaret te roken, en even te bekomen. 

Aan de overkant zijn de twee hikers over de eerste rivier geraakt en zoeken nu naar een 
oversteek over dezelfde rivier als ikzelf zonet, maar ik blijf niet wachten.  Er moet nog 
behoorlijk wat afstand overbrugd worden wil ik op tijd in Kvikkjokk zijn om de bus te 
halen op vrijdagochtend, dus ik zet er stevig de pas in. 

Althans, dat probeer ik, het grootste deel van de voormiddag baan ik mij weer een weg 
door struiken en bossen, die hier duidelijk dichter opeen gepakt staan dan gisteren.  Ik 
begin mij ook steeds meer zorgen te maken over mijn planning, al moet ik ook eerlijk met 
mezelf zijn, veel planning heb ik niet echt gemaakt.  We zien wel, heb ik gedacht en dat 
is ook de zin die ik mij nu nog inprent, uiteindelijk zal alles wel goed komen. 
 
 
 
 

 
 
  



Als ik mijn drinkfles aan de rivier sta te vullen duiken de twee hikers weer op.  Aangezien 
we deze keer wel aan dezelfde kant van de rivier staan slaan we een praatje.  Het zijn 
een Zweedse vader en zoon die door de bergen trekken.  Voor de zoon is het zijn eerste 
keer in Sarek, de vader is hier al een aantal keer komen trekken. 

De vader beschouwt mijn gps als valsspelen, volgens hem ben ik geen echte zonder 
kaart en kompas. Zij hebben wel een kaart van het gebied bij en hebben zowaar goed 
nieuws voor mij.  Er zou iets verderop een hut staan voor wetenschappelijk onderzoek, 
en vandaar vertrekt er een pad die uit Sarek leidt naar Aktse. Dat zet mijn zorgen 
gelukkig wat opzij, dit moet qua timing wel haalbaar zijn.   

We zetten apart elk onze weg voort, maar een uurtje later vinden we elkaar alweer terug 
bij de hut waar ze mij van spraken. We praten nog wat over typische en minder typische 
onderwerpen in de bergen: over de tent en de rugzak, het weer, en over lambiek.  De 
zoon blijkt een fervent liefhebber van een oude geuze, en is er zelfs ooit speciaal naar 
Brussel voor gereisd.  Rare jongens, die Zweden. 

We nemen afscheid, want hier scheiden onze wegen, zij gaan de berg over en verlaten 
de vallei, ik volg de rivier verder.  Langs een pad zowaar.  Wat een verandering in 
snelheid en welk een eenvoud plots, de platgelopen bosbodem is een verademing 
tegenover het geploeter van de voorbije dagen.  

 

 

 

 



Het pad volgen is evenwel niet altijd even gemakkelijk, het bos wisselt af met steeds 
bredere moerassen waar elk spoor van een pad ontbreekt.  Bovendien is het uitkijken 
om niet al te diep weg te zakken in het water.  Telkens als ik de overkant van zo’n 
moeras bereik is het weer zoeken waar het pad het bos verder in slingert.  

Als ik later op de namiddag een heuveltje oversteek slaat mijn hart plots een paar tellen 
over.  Op nog geen tien meter voor mij staat een grote eland op, die zich duidelijk ook 
een ongeluk is geschrokken, waarschijnlijk zijn middagdutje aan het doen.   

Hij maakt één korte hoofdbeweging in mijn richting en ik zet gauw een paar stappen 
achteruit.  Dan blijft hij stokstijf staan en staart mij indringend aan, wat een machtig dier 
is dit!  Ik neem voorzichtig een paar vage foto’s en trek dan zachtjes pratend in een grote 
boog om hem heen.  Het dier blijft onverzettelijk staan, alleen zijn kop volgt mij tot ik 
helemaal uit het zicht ben verdwenen.   

 

 

 

 

 

De elanden van de Rapa-vallei staan erom bekend heel groot te worden, omdat ze hier 
geen natuurlijke vijanden hebben.  Wel, deze maakt alvast die naam waar, wat een 
kanjer! 
 



 
 
 

 
 
 
Langzaam voelt de omgeving ondertussen minder en minder verlaten.  Het pad dat zich 
tussen de bomen slingert draagt daartoe bij, maar ik passeer ook hier en daar een oude 
kampeerplaats, waar nog een vuurkring te vinden is, en zelfs één keer een tweetal 
verroeste blikken!  Dat doet ongemeen veel pijn aan mijn ziel, hoe kun je nu op zo’n 
plaats zo careless zijn.  Ik realiseer mij ook wel dat dit de enige keer is dat ik menselijk 
afval vind op mijn pad, en dat dat ook een goed teken is, maar toch… 

Op een zachte glooiing met zicht op de rivier sla ik uiteindelijk mijn zeiltje op.  De wind 
begint op te steken, maar het zicht op de rivier en de bergen aan de overkant houdt mijn 
aandacht nog even buiten.  Pas als er wat nattigheid uit de lucht begint te vallen kruip ik 
in mijn slaapzak.   

De spieren in mijn schouders werken serieus tegen, maar het kan mij niet zo veel 
schelen, het besef begint in te zinken: ik heb het zowaar bijna gedaan; door Sarek.  Een 
diepe rust maakt zich van mij meester en ik verzink alweer in een slaap, begeleid door 
een heftiger wordende wind en de constante ruis van de rivier als slaaplied. 
 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 4 september (30 km) 
 
 
De voorbije nacht huilde de wind regelmatig door het bos, en ik kreeg een paar ferme 
buien op mijn dak, maar als ik opsta straalt de zon al aan de hemel.  Ik ben ongelofelijk 
gezegend op deze trip met dit fantastisch wandelweer.  De herfst begint er al vroeg aan, 
hier zo hoog in het noorden, maar ik wandel hoofdzakelijk door een indian summer, wat 
een heerlijkheid. 

 

 

 

 

 

Ik ben er nog altijd niet helemaal gerust in dat ik mijn einddoel wel op tijd zal halen, dus 
zet er maar direct stevig de pas in.  Vanavond moet ik buiten Sarek zien te raken, tot in 
Aktse.  Morgen moet ik daar immers met een boot over het meer, en idealiter doe ik dat 
om 9h met de overzet, anders moet ik zelf roeien en ik denk niet dat ik dat zie zitten.  Of 
laat me eerlijker zijn, ik geef al eens graag toe aan mijn eigen gemakzucht, zeker nu ik 
best trots kan zijn op de al voorbije tocht. 

Maar dat is dus pas vanavond.  De ochtend verloopt heerlijk voorspoedig, alweer op een 
zacht bospaadje, en hier en daar liggen er al eens planken door een moeras.  De 
menselijke beschaving kondigt zich steeds nadrukkelijker aan. 
 



 
 
 
Ik wandel door de heerlijke herfstkleuren en geniet met volle teugen van de pracht van 
dit seizoen.  Mijn hart ben ik een aantal jaren geleden al verloren in de weidse natuur 
van Scandinavië, en met de herfst als mijn favoriet seizoen voel ik mij meer thuis dan 
ooit.   
 
 

 
 
 
 
 



Gelukkig zijn is eenvoud in al zijn glorie, nietigheid en grootsheid op een zakdoek. 
Op een strandje schrijf ik de 140 km tot op vandaag in het zand, met een grote 
dankjewel.  Wat een eer om hier te mogen zijn. 
 
 
 

 
 
 
 
Ontspannen bereik ik tegen de vroege namiddag de grens van Sarek, aan de voet van 
Nammàsj, een heilige berg voor de Sami, waar de mensheid en de goden elkaar 
ontmoeten.  Heel stil ben ik hier, bewust van de energieën die er ronddwalen, en 
dankbaar voor wat ik hier beleven mag.   

Een steeds nauwer pad leidt mij verder langs de oevers van de rivier, maar dat blijkt een 
serieuze misrekening.  Zowel de gps op mijn gsm als mijn Garmin duiden de meertjes en 
riviertjes verkeerd aan, en ik kom op een doodlopend stuk uit, aan een rivierarm die te 
diep en te breed is om te waden.   

Ik besluit deze arm nog even te volgen in de hoop er verder wel over te raken, maar 
beland in heel hoog struikgewas en ben ook nog eens zo dom en koppig om er steeds 
verder verstrikt in te raken.  

Als ik uiteindelijk aan een meer kom moet ik besluiten dat het mijn enige optie is om 
helemaal terug te keren naar Nammásj, en daar een omtrekkende beweging langs de 
bergflanken te maken.  Het lijkt wel alsof Sarek mij niet los wil laten.   

Weer volgt een gevecht met de struiken en ik puf en blaas als ik twee uur later weer aan 
het infobord aankom.  Ik wil geen tijd meer verliezen en vind een ander pad dat omhoog 
langs de berg slingert, maar ben het een half uur later alweer kwijt.   

Omdat ik het beu begin te raken, besluit ik dan maar recht op Skierffe af te wandelen, de 
iconische klif, van waarop de meeste foto’s op het internet genomen zijn als je Sarek 
opzoekt, en die mijn laatste hindernis voor Aktse is, dat aan de andere kant van de 
heuvelrug ligt. 
 
 



 
 
 
 
De berg komt langzaam dichterbij terwijl de bosbodem steeds grilliger wordt, en de 
rotsblokken die ik zie steeds groter tot ik uitkom bij een groot blokkenveld, bezaaid met 
rotsblokken die regelmatig groter dan een huis boven mij uit torenen. 

Ik stop regelmatig op zoek naar een mogelijk pad, maar vind niks, en beland zo almaar 
dieper in deze steeds akeliger wordende woestenij.  De zon zakt verdacht snel terwijl ik 
maar meter per meter vooruit raak.  

Eén keer schuiven mijn beide voeten van een rotsblok en hang ik een viertal meter 
boven een kloof te bengelen met een zware rugzak op mijn rug.  Gelukkig bezit ik de 
zeldzame eigenschap om altijd kalm te blijven en hijs ik mezelf voorzichtig op. 

Nu ga ik nog behoedzamer en trager en -binnensmonds- vloekend verder.  Er lijkt maar 
geen einde te komen aan de beproeving.  Uiteindelijk vind ik dan toch hier en daar een 
steenmannetje en wordt de klauterpartij een beetje milder.   

Ik bevind mij ondertussen tegen het steilste stuk van Skierffe, geplakt tussen steile 
rotsen en Sájvvajávrre, nóg zo’n heilige plaats voor de Sami, dit meer is de plaats waar 
de ziel van een mens heen reist na zijn dood. 

In het water ligt een grote rots, in twee gespleten door het ijs.  Een prachtig beeld wel, 
ook al ben ik kapot en nog niet uit de gevarenzone, ik kan niet anders dan toch even halt 
te houden, en de oneindigheid hier op te snuiven.  Hier lijkt geen leven of dood nog van 
tel.  En ook hier word ik overweldigd door een gevoel van grote dankbaarheid. 
 



 
 
 
 
Als de avond steeds nadrukkelijker valt bereik ik het einde van het blokkenveld.  Ik vind 
als bij wonder een pad dat weer het bos in slingert, en zet nog maar eens een stevige 
tred in.  Het duurt mij nog anderhalf uur en het is al bijna helemaal donker als ik 
uiteindelijk de hut in Aktse bereik.   

Hier zijn zowaar een twintigtal trekkers aanwezig, hoofzakelijk ouderen en kinderen.  Het 
doet ontzettend vreemd om zoveel menselijke aanwezigheid rond me te hebben, maar ik 
ben gelukkig veel te vermoeid.  Ik zet nog snel mijn zeiltje op, eet nog iets en val bijna 
ogenblikkelijk ik slaap. 

Dertig kilometer is toch zowat op het randje, denk ik nog.  En hopelijk kan ik morgen mee 
met de overzet. 
 
 
 
  



Woensdag 5 september (30 km) 
 
 
Ik sta een beetje zwijmelend op vandaag.  Gisteren heeft er toch wat op ingehakt, maar 
ik moet mij direct toch al haasten.  Om 9h stipt vertrekt de boot, en tickets koop ik in het 
winkeltje in de hut.  Ik wil ook nog betalen voor mijn nacht op hun terrein, maar de vrouw 
achter de toonbank heeft waarschijnlijk medelijden met mij of zo, en weigert mijn geld te 
aanvaarden.  Ze zegt dat ik toch geen gebruik heb gemaakt van de faciliteiten en dat is 
dan ook weer waar. 

Omdat ik nogal traag ben met opruimen moet ik ook nog eens lopen naar de steiger die 
een halve kilometer verder ligt, want ik hoor de boot al komen.  Als ik de steiger op loop 
legt de boot net aan, en stap ik met een zestal andere trekkers de boot op.   

De boottocht is heerlijk ontspannend.  De zon straalt over Lájtávrre die de blauwe hemel 
weerspiegelt als een biljartlaken.  Ik krijg een wervelend zicht op de poort naar Sarek en 
verzink al een klein beetje in vervroegde weemoed.   

Ik heb nog twee dagen voor de boeg en een goeie 45 km, maar mijn gsm-batterij gaf 
ondertussen de geest, en mijn powerpack met zonnepaneeltje doet ook niet echt wat het 
moet, dus die afstand is giswerk. 

Aan de overkant van het meer begin ik het laatste deel van mijn tocht over de 
Kungsleden en dat zal ik geweten hebben, overal ontmoet ik groepjes trekkers, 
hoofdzakelijk Duitsers.  Het blijft vreemd om zoveel mensen te zien na een eigenlijk nog 
relatief korte periode in de wildernis, het lijkt hier wel een snelweg voor trekkers.  Het 
lopen zelf gaat wel vlot, dat is ook een groot verschil natuurlijk, de kilometers malen 
voorbij. 

Het pad dat ik volg klimt gestaag uit het bos omhoog, over een lange heuvelkam vol 
bosbessen en rendieren.  Het uitzicht wordt steeds weidser, en ik wandel vermoeid met 
vele korte stopjes, maar evenzeer vol innerlijke rust.  Vanbinnen een huppelend veulen, 
aan de buitenkant een hijgend trekpaard.   

Geen foto’s meer zonder batterij, deze beelden zitten dan maar in mijn hoofd geprent en 
zullen met de tijd vervagen tot herinneringen, nóg veel mooier dan ze in het echt zullen 
zijn geweest, en dat is goed zo. 

Het is al vier uur als ik aan Pårtestugan aankom, waar ik word verwelkomd door een 
oude man met lange witte baard en diepe stem.  Ik vraag hem of ik vrijdag eigenlijk wel 
in één dag van Kvikkjokk naar Kiruna gereisd raak, want ik begin aan alles te twijfelen 
ondertussen.   

Hij nodigt mij binnen in zijn blokhut uit en samen zoeken we in een hoop dossiermappen 
naar allerhande uurschema’s voor bussen en treinen, maar we raken er niet uit.  

Ik besluit dan maar eventueel vandaag nog in Kvikkjokk te raken, al is dat nog een 
goede 20 kilometer verder en behoorlijk onrealistisch eigenlijk.  Ik vertrek als een gek 
door het bos, stoom omhoog en omlaag, maar het is onbegonnen werk, dit haal ik nooit.   

Na een goed uur laat ik mijn gestoord idee maar varen, en bol nog een half uurtje verder, 
maar dat lukt ook niet echt goed meer.  Uiteindelijk stop ik nog vrij vroeg, met nog zo’n 
twee derde te gaan. 

Ik besluit het niet aan mijn hart te laten komen en voluit te genieten van deze laatste 
nacht midden in de natuur.  De stilte van het bos overvalt me nog maar eens, al hoor ik 
ook regelmatig gekke dierengeluiden die ik niet kan thuisbrengen. 



Een rendier kuiert voorbij op zo’n twintig meter.  Meer in het ‘nu’ kan ik onmogelijk zijn, 
tussen voorbij en wat nog komen moet.  Geruisloos slaap ik uiteindelijk in. 
 
 
 
 
 
Donderdag 6 september (14,5 km) 
 
 
Vandaag de laatste, allerlaatste wandeling.  ’s Ochtends vroeg trekken er al groepjes 
wandelaars voorbij, en ik voel me wat gepikeerd dat de stilte zo bruut doorbroken wordt, 
maar lang duurt dat niet, daarvoor is het bos te vergevingsgezind. 

De wandeling loopt in zachte dalende lijn naar Kvikkjokk, waar ik rond halftwee al 
aankom.  Ik wandel het Fjällstation binnen, en de rest van de dag speelt zich in een 
zachte waas af.  

Ik boek een bed voor de nacht, drink een heerlijke Orval (jazeker, Orval, de heerlijkheid 
hier hoog in de bergen, veel te duur, maar de lekkerste die ik ooit dronk natuurlijk), koop 
wat Knäckebröd met smeerkaas, yoghurt en spendeer het grootste deel van de dag 
gewoon wegdromend. 

 

 

 



De volgende twee dagen bestaan vooral uit dromen en reizen, dus sla ik gemakshalve 
maar over in dit verslag. 
Ik eindig liever met de laatste zinnen uit mijn korte dagboek dat ik bijhield op mijn trip: 
 
“Trots op Mezelf eigenlijk wel 
En ook: 
Maar waarom eigenlijk 
Niemand die het weet 
Alleszins nu nog niet 
Joepie” 

 

 

 

 

 

DANKBAAR 


