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De Hardangerviddais de grootste hoogvlakte van Europa. Een wirwar van stenen, meren
en rlvleren verweven in het arctische hoogveen.JolandaLinschooten en Frank van Zwol
begevenzich in dit ontembare doolhof van water. Op zoek naar de Noolse trol.
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Tekst: Jolanda Linschooten I Fotografie: Frank van Zwol en Jolanda Linschooten
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Karakteristiek van de tocht
traJect'.
4 dagerL
Gevarenlgelopen
kanoén,3 dagenbergwandelen.
ídsgraad:
ZwaarteI moeilijkhe
Kanotocht: zwaar, veel overdragenin
ongebaand,onherbergzaamterrern.
Bergwandeling:goedgemarkeerde
paden,geengrote hoogteverschillen;
beklimming Hàrteigen(1690m):
ongebaandterrein, markering met
steenmannen,enkele (staaldraad)zekeringen.
Tent, bemande hutten
0vernachten'.
en zelÍbedieningshutten.

hssgulakt
tvrrdtNssrfl
ínn lunít
Pfi kans

HARDANGERVIDDA
Bij Trondsbu hebben we de vouwkano in elkaar gezet,
de bagageingeladen,zwemvestenaangetrokkenen zonnebrillen opgezet.In de uren die volgden,is de zon verdwenen en bleef een loodgrijzehemel achter.
Gedegenkaartstudie
Het meer is bijna kleurloosonder de lage grijze hemel.
Rotsblokken smoren elke beweging van de grote golven.
Aan de waterrand stapelende stenenzich verder oP: met
wat groen ertussenverheffen zij zích tot aan de horizon
van de Vidda.Het wateroppervlakis weids maar vol
onrust, aangewakkerddoor de altijd jagende wind.
We varen met z'n tweeën in een kleine open kano midden
op de hoogvlakte,over het meertje VestreBakkatjorni.
jacht
Frank en ik maken op dezekoude augustusmiddag
op de Noorsetrol. Aan de vele stenenin het water zien we
hun vluchtroute en met behulp van gedegenkaartstudie
zetten we een zo logischmogelijke achtervolgingin, in
het land waaryanbeweerdwordt dat stenentrollen ziin.
Vergezeld van Íegen
Het meer wordt smaller,de oeversliggen bezaaidmet
zwarte brokken steen, gevaarlijk scherp voor een vouwkano als de onze. Het meer begint te kronkelen, eilandjes

duiken op en achter elke bocht van wat nu een rivier lijkt'
neemt de wind verder toe. De peddeltegen de wind in
naar voren duwen, is een serieuzekrachtmeting.Onder
mijn anorak en zwemvestvoel ik zweetdruppels.Frank
'Wegaanqanland.'We hebbenook geen
zegt wat ik denk:
keus:VestreBakkatjorni houdt hier op om aan de andere
kant van het stukje land verder te gaan als Bakkatjornbekken.
Een grote steenmanbiedt wat beschuttingin het groene
dalkommetje.Aan weerskantenglooit een heuvel,
begroeidmet mossenin alle soortenen maten. Een half
uur later staatde tent stormvast,ligt de boot ondersteboven verankerd en nippen wij van een kop koffie.
De wereld in onze nylonkoepelbestaatuit dons en fleece;
vlak daarachtergeseltde wind, nu vergezeldvan regen.
Af en toe rits ik de tent net genoegopen om mijn hoofd
naar buiten te wurmen. De heuvelszijn inktzwart.
struikjes en stenen.
Een woestenijvan veenmoerassen,
groeiengeenbomen.
Thuis las rk: op deHardangervidda
Dit leek mij een nogal kale bedoening.Was het niet om
de trollen te doen, dan had ik misschiennooit doorgezet.
Maar nu de wind hier over de vlakte blaast,vult hij mijn
hoofd met de weidsheidvan de Vidda en neemt hij al mijn
weerstandmet zich mee.
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Na tweenachtenstormbegintde
dag in onskamp bij Bakkatjornbekkenin totale stílte

We zienSandhaug
albijna
ligen, nogéénmeerom over
te steken.
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Plan na plan
Wolken schietenlangs.Een straal licht springt te voorschijn, brengt schaduwen relief. Dit landschapheeft karakter, gehard als het is door miljoenen jaren gletsjerslijping.
IJskwam en ging, schaafdeen sleep.Omdat de Vidda in dit
oostelijkedeel relatief vlak is, kreeg de ijsrivier hier weinig
snelheid,kerfde geen fiorden uit zoalsaan de westkant van
het plateaumaar liet een land bezaaidmet meertjesachter.
Per kano door dit gebiedreizen, lijkt logisch.Maar de wind
wordt een behoorlijke storm die anderhalvedag en twee
nachten aanhoudt.Binnen de beschuttingvan de tent wijzigen we plan na plan. Bij elke windstoot schrappenwe een
meer, bij elke windstilte bedenkenwe er weer een optie bij.
Het is de Vidda die ons ritme bepaalt.

!q.!s

begrijp ik de kracht van de Vidda-windpas goed.Ik zie
alleen nog die enorme golven die ons optillen en lanceren,
steedsharder, steedswilder. Een minuscuul bootje op een
immensezee.Ik ben doodsbangvoor stenendie net onder
het wateroppervlakliggen en ons als trollen omver kunnen
werpen. We vliegen vooruit, peddelenis bijsturen en afremmen. Alles is wind en water. Daar is de oeverbij Sandhaug.
Met branding en al. Timing en samenwerkingvoorkomen
dat we met de boot aan land gesmetenworden. Uitgeput
sjouwenwe de kano richting berghut.

Sporen uit het verleden
De kano blijft achter als we de volgendeochtendvertrekken
voor een voettocht langsenkele hutten van de westelijke,
bergachtigeHardangervidda.Zware wolkensluiershangen
stilstaande tijd
boven de toppen,waar sneeuwrestengeen kans krijgen om
Na een tweedenacht naastde omgekeerdekano, worden
weg te smelten in de korte zomer. Donkere schaduwen
we wakker in totale stilte. Aan de horizon zweeft nog een
glijden over het immense meer Nordmannslàgen.Het is
restje depressie,verder is de hemel helder. Diep violet, de
onvermijdelijk: de Vidda wenst regen.Schuilenis hier nooit
zon nog niet op, begint de dag alsofwe een nieuw hoofdgebruikelijk geweest.De paar stenenhutten, die al in de
stuk opslaan.We peddelendoor de smalle kreek Bakkatjorn- oudheid zijn'gebouwdom reizigersonderdakte bieden,
bekken. Zacht kabbelendwater. Groen golvendland.
liggen ver uiteen. Ieder die de Vidda doorkruiste,wist waar
Een goudplevierhipt van steentot steen,steedsweer hethij aan begon.En hoewel dit gebiedenkele eeuwenterug
zelfdemelancholieketoontje fluitend. We varen de weidszelfs off,rcieelverbodenterrein was, hield geen mens zich
heid binnen van Langesjoen.
Waar gisterende oversteek
daaraan.De hoogvlaktevormde weliswaareen lastig
nog onmogelijk was, glijden we nu kalmpjesrichting de
obstakeltussenTelemark en de Hardangerfiord,maar
zuidoevervan dit grote meer. Op de oever staateen
huisje, verderopdrijft een roeiboot met daarin het gebogen
silhouet van een visser.Roerloos,zonder enige haast,net
als dit hele toendralandschap.
Al peddelendheb ik het
gevoeldat de ijstijd gisterengeeindigdis. Zonder het gebruis van het dagelijksleven kun je voelen hoe langzaam
de tijd verstrijkt.
Via een kronkelendelijn van riviertjes en minimeertjes
ontdekkenwe een doorgangvan Langesjoennaar Bjornesforden. Drie kilometer hoogveen,eilandjes,steenen stilte.
Op de kaart een kronkellijn van zes centimeter:in het echt
goedvoor vier koppen kofFre,twee bakken soep,twintig
crackersen tien keer overdragen.Dan varen we Bjornesfiorden op.
Daar is de oever
Zittend naasttent en kano kijk ik die avond uit over de
hoogvlakte.Het water van Bjornesf,ordenlijkt roerloosin
het schemerlicht.Om mij heen talloze stenen.Of zijn het
trollen? Het verhaalgaat dat trollen die door zonlicht getroffen zijn, in steenveranderen.Stenenhebbenhier altijd
al tot de verbeeldinggesproken.Vooral in de duisternis
lijken sommigekolossenwerkelijk op gestoldemonsters.
's
Maar tot nu toe heb ik nachtsniets gehoorddat op
trollengespuislijkt. De volgendeochtend is de wind terug.
Uitbundig zwiept hij witte koppen op het meer. We proberen toch tot Sandhaughyttate komen, vanwaarwe te
voet verder willen. Opnieuw moeten we herhaaldelijkoverdragen.We zien Sandhaugal bijna liggen, nog één meer
om over te steken.De golven worden hoger naarmatewe
de oeververder achter ons laten. Van een afstandzíen ze
er zo onschuldiguit. Eenmaalmidden in het watergeweld

Mossen
strekkenzichuit
alseensappigtapijt.

beslistgeen onneembarebarrière.Onverschrokkentrokken
de reizigershun paardenen sledesvoort over de ruige hoogvlakte, paden(slepenel
creerend,die vandaagnog vol herinnering zijn. We lopen, licht voorovergebukt tegen de
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Hierbovenop de Hdrteigenlijkt de wereldverstokenvan beweging.
regen,over de S@reNordmannsslepa(zuidelijkeNoormannenpad).Een immense steenmanwacht ons op, bovenop Vierslanutane
(1327m).
Magisch moment
Niet alleen het ijs heeft zijn sporenin dit landschap
gegroefd,ook de mens en alsje het mij vraagt:zelfs de
trollen. Zwarte silhouettenvullen de horizon, afgeronden
hoekig, maar rijzig als bergen.Water gorgelt en raastvan
de hellingen omlaag.Hier is geen sprakemeer van een
vlakte, de Vidda kromt zich, wringt zich in bochten en is
magischerdan ooit. Hadlaskardhyttazijn we gepasseerd.
Daarbinnenwas het verleidelijk warm maar barstensvol
natte Noren. Dan maar door naar Torehytta,de middag is
nog lang. We sjokken verder. En dan gebeurt het. Ineens,
volledig onverwacht,stopt de regen.Na zesvolle uren
'capuchonblik'
en oudemannengang,is zo'n zonnestraal
heerlijker dan de warmste hut. Struikjesworden weer
groen, zwerfstenenglimmen. De wolken scheurenopen,
stijgen op en daar troont de Hárteigen(1690m), de merkwaardigsteberg van de Vidda.Als een enorme bolhoedvan
knetterhard gesteentesteekthij boven alle anderebergen
uit, geen gletsjer heeft hem weg kunnen schuren,al van
ver dient hij de wandelaarsals wegwijzer.Dezesfinx der
Vidda willen we uiteraardbeklimmen, hoe onmogelijk dat
van een afstandook liikt met die loodrechtewanden.
Stille getuigen
Na een nacht in de Torehytta,oergezellig,maar propvol
met matrassenop en onder de tafels- waar komen al die
mensentoch vandaan?- staanwe de volgendeochtend aan
de voet van Hàrteigen.
De Hárteigenis steil en spannend,maar technischniet
moeilijk en al snel staanwe naastde immense steenman
bovenop.Strakblauwehemel, geen zuchtje wind. De Vidda
golft onder onze voeten als een kleed doorwevenmet
heuvels,meertjesen vlekken sneeuw,weidser nog dan ik
vanuit de kano kon vermoeden.Puur licht en een stilte die
zich tot aan de noordpooluitstrekt. Hierbovenlijkt het landschapverstokenvan beweging,ondanksde vele wandelaars,
ondanksde kuddesrendieren,de poolvossenen de sneeuwuilen. En ondanksdie twee kanovaarders,op wie in Sandhaug-hyttanog een bootje wacht. De tijd staatstil,
het ijs is nog maar net gesmolten,de trollen zijn gevangen
in het eerstelicht. Ik raap een steentjeop, een miniatuurtuin van korstmosmet daaronderde groevenvan de tijd.
/
Als zo'n steeneenskon spreken?
',4
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De Hardangerviddais Europa'sgrootste hoogvlakte
(ca7500km'): een nagenoegboomloosgebiedvol meren
en riviertjes,met een gletsjerin het noorden,weidsevlakten in het oostenen bergenin het westen.Hier huist
's
wereldsgrootstepopulatiewilde rendieren(ca30.000).
Eenderdevan het gebiedis sinds 1981nationaalpark, wat
met name de meren in het centraledeel behoedheeft
voor reguleringen afdamming.
De Hardangerviddais goedbereikbaarper trein of bus en
is onbewoond afgezien van de tijdelijke bemanning van
de hutten. De hoogvlaktemaakt een kanotrektochttot een
expeditie,ook al lopen er wandelpadenen staaner hutten.
Beste tijd
Eind augustus.Van midden juli tot midden augustusis het
hoogseizoenop de Vidda,wat mensenen muggenbetrefi-.
It
De route
Per kano: Gepland was om in 4 - 5 dagen via de hutten
Trondsbu,Rauhellern,Làgarosen Sandhaugover de meren
Tinnholen, Langesjoenen Bjornesforden te varen.
Vanwege de harde wind en de moeizame overdragingen
hebben we Rauhellern en Làgarosgeschrapt;in 4 dagen
(3 tentovernachtingen, 1 wachtdag) zijn we van Trondsbu
naar Sandhauggevaren.
Te voet: De geplande4-daagse
tocht met de beklimming
van de Hárteigen hebben we in 3 dagen gedaan.De Hárteigen is gemarkeerdmet steenmannen;er loopt geen pad
naar de top en er zijn enkele staaldraad-en touwzekerrngen. VanafSandhaugis het kanomateriaalop een pakpaard
naar Trondsbu gedragen.We hadden geen tijd voor de
geplande 'omweg' over het water.

o Geilo Aktiv AS, Postboks208, 3581 Geilo,
Noorwegen.(0047) (0)320959 30. F: 59 31
E: aktiv@geilo.no.I: www.gag.no.

Adressen en sites
. Noors Verkeersburo Benelux,
Postbus101,2460AC Ter Aar,
(0900)899 1,1,
70. F: 10172)53 70 74.
I: www.noorsverkeersbureau.nl.
Zie ook: www.visitnorway.com.
. Norske Turist Service,
Herenweg64,21.0LML Heemstede,
í0231528 98 56.F: 52802 48.
I: www.norsketuristservice
n]
(voor reizen en DNTlidmaatschap/sleutel).
o Den Norske Turistforening DNT,
Boks7, Sentrum,0101Oslo,Noorwegen,
1004711012282 28 00. F: (012282 28 01,.
I: www turistforeningen.no.
. I: www.nsb.no. Treininformatie.
. I: www.nor-way.no.Businformatie.

Twee kanoroute-suggesties
A. Vanuit Kalhovd-Turisthytta(per auto bereikbaar, aan het water):noordelijk naar Márbu (hut),
westelijk naar Stordalsbu(hut) en zuidelijk tot
het wandelpad naar Helberghytta. Overdragen
geen probleem;wind blijft een gevaarop de
grote meren.
B. Vanaf rijksweg 7 bij Fagerheim:startpunt is
het meer @rteren,4 km oostelijkvan Fagerheim.
Via Storekrakkja naar Krekkjahytta. Via de
meren Vesle-Krakkjaen Heinungennaar Ovre
Hein en de hut Heinseter.Via Halneforden terug
naar rijksweg 7, Halnehytta.Terugliften(10 km).

Er naartoe
Trein: Oslo- Bergen(reserveren),
noordkantVidda, diverseuitstapplaatsen
(o.a.Finse);enkeltje Oslo- Finseca € 52,-).Bus: Oslo- Rjukan,zuidkant
Vidda;vanafLarvik en Kristiansandrichting Haukeligrend.De hutten
Fagerheimen Halne zijn goedevertrekpunten,evenalsOrteren.
Eten, drinken en uitrusting
Water uit beekjeskun je ongezuiverddrinken. Onderwegzijn geenwinkels.
Wandeltocht:
waterdichtebergschoenenen gamaschen(of laplandlaarzen),
lakenzak (hutten),kaart, kompas,EHBOetc. Kanotocht:
kampeeruitrusting,eten, LICHTE
Canadesekano, reddingsvest,winddichte kleding, waadschoenen,
kanokarretje
thuislaten.Zie verder de oakliisten.
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Overnachten
Vanwege het weer haal je niet altijd wat gepland
was. Neem bij kanotochten dan ook AITIJD een
tent mee. Kamperenmag overal (allemansrecht);
viakbij een hut dien je te betalen.Er zijn bemande en onbeman4. pffirr(zelfbedienings)hutten
en privé berghotels.BemandeDNT-hutten:halÊ
pension:ca € 51,- p.p p.n. (DNTJeden);
ca € 64,(nietJeden)Onbemand:proviandvoorraadte
koop, zelfeten koken, dekensaanwezig,meestal
gesloten,overnachten
ca €.17,- p p.p.n.(leden);
€ 24,-(niet-leden),
betalenper creditcardvaak
mogelijk. DNT-sleutel:alleenvoor leden,tevoren
regelen bij DNT-kantoor Oslo of Norske Turist
Service,Heemstede).
DNT{idmaatschap:
ca € 52,-.
In het hoogseizoenzijn er op de Vidda meestal
huttenwaardenin de zelÍbedienineshutten.
= /,/) Kronen.
I tsUrO

I ) DNT = Den Norske Tunstforenrng
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KAARTEN
. StatensKartverk, 1:50.000,1415-IBjoreio; 1415-[, Nordmannslágen;
1515-m Làgaros;15L5-IVHein, ca €9,-. Geschiktvoor kanoen.
Rjtk"t
. Cappelen, nr 47 Hardangervidda Vest en nr 48 Hardangervidda @rt,
1:100.000,ca € 14.-p.st.
0verzichtskaarten:
. Cappelen,Sor-Norge,Sor, Kart L, 1:335.000,ca € 15,-.Met gemarkeerdewandelpaden.
. StatensKartverk, HardangerviddaVest en Ost, 1:100.000,ca € 14,50.
Voorzien van hoogtelijnen en hutten.
GIDSEN
. Outdoor Handbuch Norwegen: Hardangervidda,uitg. ConradStein,ca €16,-.
Goedegids, met 2 meerdaagse
wandelingen.
o Walking in Norway, uitg. Cicerone,ca€22,50.Twee meerdaagse
tochten.
. Noorwegen Zuid, uitg. Rother, ca € 15,-.Dag-en meerdaagsewandeltochten.
o Noorwegen, het land van de zon in de nacht, uitg. Elmar, C13,79.Vijfdaagse
wandeltocht, summier kaartje.
o Til fots i fiellet, uitg. DNT (alleenvoor leden).Alle routes en hutten in Noorwegen
kort beschreven.
De do(umentahe 6 doorgaans wrkn|gbaot bq alle gespeaahseerd.e
boekhqnd.elsBron Lmds(hap Retsboekwnkel,Kene Berg 3
5611lSFfldhoven. 104012569653:I wwlandschaprersboekwrnkelnlPtdaterte Sngel393 1012WNAmsterdam,
(0201627 44 55 L ww reisboekhandel nl.

