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De Hardangervidda is de grootste hoogvlakte va
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n Europa. Een wirwar van stenen, meren

en rlvleren verweven in het arctische hoogveen. Jolanda Linschooten en Frank van Zwol

begeven zich 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

Gevarenlgelopen traJect'. 4 dagerL

kanoén, 3 dagen bergwandelen.

Zw a art e I mo eilijkhe ídsgr aa d:

Kanotocht: zwaar, veel overdragen in

ongebaand, onherbergzaam terrern.

Bergwandeling: goedgemarkeerde

paden, geen grote hoogteverschillen;

beklimming Hàrteigen (1690 m):

ongebaand terrein, markering met
' oslo steenmannen, enkele (staaldraad)-

zekeringen.
0v ernachten'. Tent, bemande hutten

en zelÍbedieningshutten.

. STAVNGER
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HARDANGERVIDDA
Bij Trondsbu hebben we de vouwkano in elkaar gezet,

de bagage ingeladen, zwemvesten aangetrokken en zonne-
brillen opgezet. In de uren die volgden, is de zon ver-
dwenen en bleef een loodgrijze hemel achter.

Gedegen kaartstudie
Het meer is bijna kleurloos onder de lage grijze hemel.
Rotsblokken smoren elke beweging van de grote golven.
Aan de waterrand stapelen de stenen zich verder oP: met
wat groen ertussen verheffen zij zích tot aan de horizon
van de Vidda. Het wateroppervlak is weids maar vol
onrust, aangewakkerd door de altijd jagende wind.
We varen met z'n tweeën in een kleine open kano midden
op de hoogvlakte, over het meertje Vestre Bakkatjorni.
Frank en ik maken op deze koude augustusmiddag jacht

op de Noorse trol. Aan de vele stenen in het water zien we
hun vluchtroute en met behulp van gedegen kaartstudie
zetten we een zo logisch mogelijke achtervolging in, in
het land waaryan beweerd wordt dat stenen trollen ziin.

Vergezeld van Íegen
Het meer wordt smaller, de oevers liggen bezaaid met
zwarte brokken steen, gevaarlijk scherp voor een vouw-
kano 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 peddel tegen de wind in
naar voren duwen, is een serieuze krachtmeting. Onder

mijn anorak en zwemvest voel ik zweetdruppels. Frank

zegt wat ik denk: 'We gaan qanland.'We hebben ook geen

keus: Vestre Bakkatjorni houdt hier op om aan de andere

kant van het stukje land verder te gaan als Bakkatjorn-
bekken.
Een grote steenman biedt wat beschutting in het groene

dalkommetje. Aan weerskanten glooit een heuvel,
begroeid met mossen in alle soorten en maten. Een half

uur later staat de tent stormvast, ligt de boot onderste-
boven verankerd en nippen wij van een kop koffie.
De wereld in onze nylonkoepel bestaat uit dons en fleece;

vlak daarachter geselt de wind, nu vergezeld van regen.
Af en toe rits ik de tent net genoeg open om mijn hoofd

naar buiten te wurmen. De heuvels zijn inktzwart.
Een woestenij van veenmoerassen, struikjes en stenen.

Thuis las rk: op de Hardangervidda groeien geenbomen.

Dit leek mij een nogal kale bedoening. Was het niet om
de trollen te doen, dan had ik misschien nooit doorgezet.
Maar nu de wind hier over de vlakte blaast, vult hij mijn

hoofd met de weidsheid van de Vidda en neemt hij al mijn

weerstand met zich mee.
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Na twee nachten stormbegint de
dag in ons kamp bij Bakkatjorn-
bekken in totale stílte
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We zien Sandhaug albijna
ligen, nog één meer om over
te steken.
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Plan na plan
Wolken schieten langs. Een straal licht springt te voor-
schijn, brengt schaduw en relief. Dit landschap heeft karak-
ter, gehard als het is door miljoenen jaren gletsjerslijping.
IJs kwam en ging, schaafde en sleep. Omdat de Vidda in dit
oostelijke deel relatief vlak is, kreeg de ijsrivier hier weinig
snelheid, kerfde geen fiorden uit zoals aan de westkant van
het plateau maar liet een land bezaaid met meertjes achter.
Per kano door dit gebied reizen, lijkt logisch. Maar de wind
wordt een behoorlijke storm die anderhalve dag en twee
nachten aanhoudt. Binnen de beschutting van de tent wijzi-
gen we plan na plan. Bij elke windstoot schrappen we een
meer, bij elke windstilte bedenken we er weer een optie bij.
Het is de Vidda die ons ritme bepaalt.

stilstaande tijd
Na een tweede nacht naast de omgekeerde kano, worden
we wakker in totale stilte. Aan de horizon zweeft nog een
restje depressie, verder is de hemel helder. Diep violet, de
zon nog niet op, begint de dag alsofwe een nieuw hoofd-
stuk opslaan. We peddelen door de smalle kreek Bakkatjorn-
bekken. Zacht kabbelend water. Groen golvend land.
Een goudplevier hipt van steen tot steen, steeds weer het-
zelfde melancholieke toontje fluitend. We varen de weids-
heid binnen van Langesjoen. Waar gisteren de oversteek
nog onmogelijk was, glijden we nu kalmpjes richting de
zuidoever van dit grote meer. Op de oever staat een
huisje, verderop drijft een roeiboot met daarin het gebogen
silhouet van een visser. Roerloos, zonder enige haast, net
als dit hele toendralandschap. Al peddelend heb ik het
gevoel dat de ijstijd gisteren geeindigd is. Zonder het ge-
bruis van het dagelijks leven kun je voelen hoe langzaam
de tijd verstrijkt.
Via een kronkelende lijn van riviertjes en minimeertjes
ontdekken we een doorgang van Langesjoen naar Bjornes-

forden. Drie kilometer hoogveen, eilandjes, steen en stilte.
Op de kaart een kronkellijn van zes centimeter: in het echt
goed voor vier koppen kofFre, twee bakken soep, twintig
crackers en tien keer overdragen. Dan varen we Bjornes-

fiorden op.

Daar is de oever
Zittend naast tent en kano kijk ik die avond uit over de
hoogvlakte. Het water van Bjornesf,orden lijkt roerloos in
het schemerlicht. Om mij heen talloze stenen. Of zijn het
trollen? Het verhaal gaat dat trollen die door zonlicht ge-
troffen zijn, in steen veranderen. Stenen hebben hier altijd
al tot de verbeelding gesproken. Vooral in de duisternis
lijken sommige kolossen werkelijk op gestolde monsters.
Maar tot nu toe heb ik 's nachts niets gehoord dat op
trollengespuis lijkt. De volgende ochtend is de wind terug.
Uitbundig zwiept hij witte koppen op het meer. We pro-
beren toch tot Sandhaughytta te komen, vanwaar we te
voet verder willen. Opnieuw moeten we herhaaldelijk over-
dragen. We zien Sandhaug al bijna liggen, nog één meer
om over te steken. De golven worden hoger naarmate we
de oever verder achter ons laten. Van een afstand zíen ze
er zo onschuldig uit. Eenmaal midden in het watergeweld

begrijp ik de kracht van de Vidda-wind pas goed. Ik zie
alleen nog die enorme golven die ons optillen en lanceren,
steeds harder, steeds wilder. Een minuscuul bootje op een
immense zee. Ik ben doodsbang voor stenen die net onder
het wateroppervlak liggen en ons als trollen omver kunnen
werpen. We vliegen vooruit, peddelen is bijsturen en afrem-
men. Alles is wind en water. Daar is de oever bij Sandhaug.
Met branding en al. Timing en samenwerking voorkomen
dat we met de boot aan land gesmeten worden. Uitgeput
sjouwen we de kano richting berghut.

Sporen uit het verleden
De kano blijft achter als we de volgende ochtend vertrekken
voor een voettocht langs enkele hutten van de westelijke,
bergachtige Hardangervid da. Zwar e wolkensluiers hangen
boven de toppen, waar sneeuwresten geen kans krijgen om
weg te smelten in de korte zomer. Donkere schaduwen
glijden over het immense meer Nordmannslàgen. Het is
onvermijdelijk: de Vidda wenst regen. Schuilen is hier nooit
gebruikelijk geweest. De paar stenen hutten, die al in de
oudheid zijn'gebouwd om reizigers onderdak te bieden,
liggen ver uiteen. Ieder die de Vidda doorkruiste, wist waar
hij aan begon. En hoewel dit gebied enkele eeuwen terug
zelfs off,rcieel verboden terrein was, hield geen mens zich
daaraan. De hoogvlakte vormde weliswaar een lastig
obstakel tussen Telemark en de Hardangerfiord, maar

Mossen strekken zich uit
als een sappigtapijt.

beslist geen onneembare barrière. Onverschrokken trokken
de reizigers hun paarden en sledes voort over de ruige hoog-
vlakte, paden (slepenel creerend, die vandaag nog vol her-
innering zijn. We lopen, licht voorover gebukt tegen de
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regen, over de S@re Nordmannsslepa (zuidelijke Noor-
mannenpad). Een immense steenman wacht ons op, boven-
op Vierslanutane (1327 m).

Magisch moment
Niet alleen het ijs heeft zijn sporen in dit landschap
gegroefd, ook de mens en als je het mij vraagt: zelfs de
trollen. Zwarte silhouetten vullen de horizon, afgerond en
hoekig, maar rijzig als bergen. Water gorgelt en raast van
de hellingen omlaag. Hier is geen sprake meer van een
vlakte, de Vidda kromt zich, wringt zich in bochten en is
magischer dan ooit. Hadlaskardhytta zijn we gepasseerd.
Daarbinnen was 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 zes volle uren
'capuchonblik' en oudemannengang, is zo'n zonnestraal
heerlijker dan de warmste hut. Struikjes worden weer
groen, zwerfstenen glimmen. De wolken scheuren open,
stijgen op en daar troont de Hárteigen (1690 m), de merk-
waardigste berg van de Vidda. Als een enorme bolhoed van
knetterhard gesteente steekt hij boven alle andere bergen
uit, geen gletsjer heeft hem weg kunnen schuren, al van
ver dient hij de wandelaars als wegwijzer. Deze sfinx der
Vidda willen we uiteraard beklimmen, hoe onmogelijk dat
van een afstand ook liikt met die loodrechte wanden.

Stille getuigen
Na een nacht in de Torehytta, oergezellig, maar propvol
met matrassen op en onder de tafels - waar komen al die
mensen toch vandaan? - staan we de volgende ochtend aan
de voet van Hàrteigen.
De Hárteigen is steil en spannend, maar technisch niet
moeilijk en al snel staan we naast de immense steenman
bovenop. Strakblauwe hemel, geen zuchtje wind. De Vidda
golft onder onze voeten als een kleed doorweven met
heuvels, meertjes en vlekken sneeuw, weidser nog dan ik
vanuit de kano kon vermoeden. Puur licht en een stilte die
zich tot aan de noordpool uitstrekt. Hierboven lijkt het land-
schap verstoken van beweging, ondanks de vele wandelaars,
ondanks de kuddes rendieren, de poolvossen en de sneeuw-
uilen. En ondanks die twee kanovaarders, op wie in Sand-
haug-hytta nog een bootje wacht. De tijd staat stil,
het ijs is nog maar net gesmolten, de trollen zijn gevangen
in het eerste licht. Ik raap een steentje op, een miniatuur-
tuin van korstmos met daaronder de groeven van de tijd.
Als zo'n steen eens kon spreken? /
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De Hardangervidda is Europa's grootste hoogvlakte
(ca 7500 km'): een nagenoeg boomloos gebied vol meren
en riviertjes, met een gletsjer in het noorden, weidse vlak-
ten in het oosten en bergen in het westen. Hier huist
's werelds grootste populatie wilde rendieren (ca 30.000).
Eenderde van het gebied is sinds 1981 nationaal park, wat
met name de meren in het centrale deel behoed heeft
voor regulering en afdamming.
De Hardangervidda is goed bereikbaar per trein of bus en
is onbewoond afgezien van de tijdelijke bemanning van
de hutten. De hoogvlakte maakt een kanotrektocht tot een
expeditie, ook al lopen er wandelpaden en staan er hutten.

Beste tijd

Eind augustus. Van midden juli tot midden augustus is het
hoogseizoen op de Vidda, wat mensen en muggen betrefi- .

It
De route
Per kano: Gepland was om in 4 - 5 dagen via de hutten
Trondsbu, Rauhellern, Làgaros en Sandhaug over de meren
Tinnholen, Langesjoen en Bjornesforden te varen.
Vanwege de harde wind en de moeizame overdragingen
hebben we Rauhellern en Làgaros geschrapt; in 4 dagen
(3 tentovernachtingen, 1 wachtdag) zijn we van Trondsbu
naar Sandhaug gevaren.

Te voet: De geplande 4-daagse tocht met de beklimming
van de Hárteigen hebben we in 3 dagen gedaan. De Hárt-
eigen is gemarkeerd met steenmannen; er loopt geen pad
naar de top en er zijn enkele staaldraad- en touwzekerrn-
gen. VanafSandhaug is het kanomateriaal op een pakpaard
naar Trondsbu gedragen. We hadden geen tijd voor de
geplande 'omweg' over het water.

o Geilo Aktiv AS, Postboks 208, 3581 Geilo,
Noorwegen. (00 47) (0)3209 59 30. F: 59 31
E: aktiv@geilo.no. I: www.gag.no.

Adressen en sites
. Noors Verkeersburo Benelux,

Postbus 101, 2460 AC Ter Aar,
(0900) 899 1,1, 70. F: 10172) 53 70 74.
I: www.noorsverkeersbureau.nl.
Zie ook: www.visitnorway.com.

. Norske Turist Service,
Herenweg 64,21.0L ML Heemstede,

í0231 528 98 56. F: 528 02 48.
I: www.norsketuristservice n]
(voor reizen en DNTlidmaatschap/sleutel).

o Den Norske Turistforening DNT,
Boks 7, Sentrum, 0101 Oslo, Noorwegen,

100 471 10122 82 28 00. F: (0122 82 28 01,.
I: www turistforeningen.no.

. I: www.nsb.no. Treininformatie.

. I: www.nor-way.no. Businformatie.

Hierboven op de Hdrteigen lijkt de wereld verstoken van beweging.



Twee kanoroute-suggesties
A. Vanuit Kalhovd-Turisthytta (per auto bereik-
baar, aan het water): noordelijk naar Márbu (hut),

westelijk naar Stordalsbu (hut) en zuidelijk tot
het wandelpad naar Helberghytta. Overdragen
geen probleem; wind blijft een gevaar op de
grote meren.
B. Vanaf rijksweg 7 bij Fagerheim: startpunt is
het meer @rteren, 4 km oostelijk van Fagerheim.
Via Storekrakkja naar Krekkjahytta. Via de
meren Vesle-Krakkja en Heinungen naar Ovre
Hein en de hut Heinseter. Via Halneforden terug
naar rijksweg 7, Halnehytta. Terugliften (10 km).

s
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Overnachten

Vanwege het weer haal je niet altijd wat gepland

was. Neem bij kanotochten dan ook AITIJD een
tent mee. Kamperen mag overal (allemansrecht);

viakbij een hut dien je te betalen. Er zijn beman-
de en onbeman4. pffirr(zelfbedienings)hutten

en privé berghotels. Bemande DNT-hutten: halÊ
pension: ca € 51 ,- p.p p.n. (DNTJeden); ca € 64,-
(nietJeden) Onbemand: proviandvoorraad te
koop, zelfeten koken, dekens aanwezig, meestal
gesloten, overnachten ca €.17 ,- p p.p.n. ( leden);

€ 24,- (niet-leden), betalen per creditcard vaak
mogelijk. DNT-sleutel: alleen voor leden, tevoren
regelen bij DNT-kantoor Oslo of Norske Turist
Service, Heemstede). DNT{idmaatschap: ca € 52,-.
In het hoogseizoen zijn er op de Vidda meestal
huttenwaarden in de zelÍbedienineshutten.
I tsUrO = /, /)  Kronen.

Er naartoe
Trein: Oslo - Bergen (reserveren), noordkant Vidda, diverse uitstapplaatsen
(o.a. Finse); enkeltje Oslo - Finse ca € 52,-). Bus: Oslo - Rjukan, zuidkant
Vidda; vanafLarvik en Kristiansand richting Haukeligrend. De hutten
Fagerheim en Halne zijn goede vertrekpunten, evenals Orteren.

Eten, drinken en uitrusting
Water uit beekjes kun je ongezuiverd drinken. Onderweg zijn geen winkels.
Wandeltocht: waterdichte bergschoenen en gamaschen (of laplandlaarzen), laken-
zak (hutten), kaart, kompas, EHBO etc. Kanotocht: kampeeruitrusting, eten, LICHTE
Canadese kano, reddingsvest, winddichte kleding, waadschoenen, kanokarretje
thuislaten. Zie verder de oakliisten.
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KAARTEN
. Statens Kartverk, 1:50.000, 1415-I Bjoreio; 1415-[, Nordmannslágen;

1515-m Làgaros; 15L5-IV Hein, ca €9,-. Geschikt voor kanoen.
. Cappelen, nr 47 Hardangervidda Vest en nr 48 Hardangervidda @rt, 

Rjtk"t

1:100.000, ca € 14.- p.st.
0verzichtskaarten:
. Cappelen, Sor-Norge, Sor, Kart L, 1:335.000, ca € 15,-. Met gemarkeerde wandelpaden.
. Statens Kartverk, Hardangervidda Vest en Ost, 1:100.000, ca € 14,50.

Voorzien van hoogtelijnen en hutten.
GIDSEN
. Outdoor Handbuch Norwegen: Hardangervidda, uitg. Conrad Stein, ca €16,-.

Goede gids, met 2 meerdaagse wandelingen.
o Walking in Norway, uitg. Cicerone, ca€22,50. Twee meerdaagse tochten.
. Noorwegen Zuid, uitg. Rother, ca € 15,-. Dag- en meerdaagse wandeltochten.
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 (alleen voor leden). Alle routes en hutten in Noorwegen

kort beschreven.
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I ) DNT = Den Norske Tunstforenrng


