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Hej och välkommen till första försöket att skapa en
vinterförare som också inrymmer toppturer. Det mesta och
det bästa som vi har i klättringsväg är koncentrerat efter
Lule älvdal, där inte minst området kring Stora sjöfallet
har en enorm potential. Vi har koncentrerat oss på att
försöka samla material över området, layout och typografi
har fått stå tillbaka. Hoppas ni har överseende med det...
/Björn Sundström, Malmberget September 2003
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Björnfällan, Dundret
--Egentligen inte direkt tillhörande Luile älvdal, men vårt närmaste isboulder måste ju nämnas någonstans-Egentligen inget direkt klätterområde utan det är snarare fråga om isbouldering, som högst 6-7 meter. Var
beredd på nyfikna blickar och gliringar. I regel klättringsbart från slutet av December till mitten av April.
Vägbeskrivning:
Följ vägen upp mot Dundret skid- och friluftsanläggning, sväng upp mot Björnfällan. ABSOLUT
parkeringsförbud i backen vid isformationerna, parkera på ordinarie parkering uppe vid Björnfällan. Hänvisa
också nyfikna åskådare till att inte stanna med bilen och titta. Allt detta för att främja trafiksäkerheten och kanske
framförallt att säkra vår framtida “Access”, till området. Använd också gärna varningstrianglar i backen när ni
klättrar.

Bild: Isboulderväggen vid Björnfällan, dessvärre lyser isen med sin frånvaro efter den torra hösten(år
2002/2003)
Det har gjorts försök tidigare att spola upp ispelare vid skidanläggningen, förhoppningsvis kommer detta
att återupptas någon gång i framtiden.

Harsprånget, Porjus: Översikt och vägbeskrivning
Flera isfall i den torrlagda älvfåran nedströms om Harsprånget
kraftstation(c:a 1mil söder om Porjus). Ofta kort insteg (oftast
utan stenrös, rasbranter, laviner och osäkrad 3-4:a klättring),
gångtid från c:a 5 minuter. Väl lämpligt för tränings- och
nybörjarklättring, även den mer avancerade kan hitta trevliga
problem att brottas med, inte minst en del mixat/aidat. I regel
klättringsbart från slutet av November och fram till mitten på
April.
Vägbeskrivning
Fallen ligger belägna efter väg 98 (inlandsvägen), mellan
Jokkmokk och Porjus, nedanför Harsprånget kraftstation c:a 1
mil söder om Porjus.
Isfallen kan delas in i 2 grupper beroende på var man parkerar
eller startar anmarschen ifrån:
1. Nedre fallen: Porjusgubben, Stairway to heaven, Blöta fötter,
tungt hjärta, trappan
2. Turistfallen: Peters testamente, Chicken run,
Pensionärsparty

Säkerhet!
Tänk på att vattnet i älvfåran kan vara strömt och att
det därför kan vara öppet vatten under den fina
snön...
Se även upp för snöbryggor, under snön finns gott
om stenrös med ordentligt djupa håligheter...

Boende
För dom som reser långväga finns möjligheter till bra
och billigt boende på Hotell Porjus 0973-10255,
http://www.hotelporjus.com

Harsprånget, Nedre fallen: Porjusgubben +
Stairway to heaven
Vägbeskrivning
Parkera på första parkeringsfickan i mötande körriktning om
ni kör från dammen. Promenera c:a 150 meter efter vägen i
riktning mot vägen, vik sedan ned mot älvfåran. Det finns ofta
en väl upptrampad stig, håll utkik efter den.
Porjusgubben
Första fallet man kommer till, hyfsade möjligheter till
topprepsankare. Ofta klättringsbart tidigt , då man inte
behöver bekymra sig om isen i älvfåran håller att gå på...
Sydläge, där solen kan värma på riktigt gott under
försäsongen. Fallet är ca 20 meter högt med en bredd av ca
30 meter. Lutningen varierar mellan 60 till 90 grader. Lämpligt
för tränings- och nybörjarklättring. Väl värt ett besök för den
som vill "komma igång". Tid från bilen ca 5 min.
Stairway to heaven
Gå nedströms från Porjusgubben, c:a 75 meter och korsa älven
vid den uppenbara passagen. Fortsätt sedan c:a 75 meter till.
Akta er för snöbryggor, det är rejäla stenrös som döljer sig under
snön...
Vertikalt insteg fåtal meter och sedan mycket lätt
fortsättning/avslutning, upp till några träd som fungerar som
firingsankare/fikaplatta. Ganska precis en replängd. Ingen riktig
kanontur klättringsmässigt, men utsikten från fikaplattan kan vara
alldelens enastående och kan ge ett behagligt välmående som
håller i sig länge. För den mer kräsne så finns dock gott om
boulder och mixade problem bredvid fallet. Tid från
Porjusgubben ca 15 min.

Harsprånget: Nedre fallen: Blöta fötter, tungt hjärta +
Trappan

Blöta fötter, tungt hjärta + Trappan
Gå uppströms från Porjusgubben c:a 120 meter och
korsa älven vid den uppenbara passagen. Alternativt
gå c:a 400 meter från parkeringen. Vik ned i skogen,
fira ned till älvfåran och korsa älven vid den ovan
nämnda passagen. Det är osäkert hur
isförhållanderna ser ut under snön vid insteget, det
kan vara öppet vatten under snön, det kan därför
övervägas att fira ned sig till insteget och göra
hängande standplats(kan faktiskt vara bra att träna
reptekniken inför storturerna). Vertikalt insteg c:a 20
meter och sedan lättare fortsättning/avslutning runt
70 grader. Totalt knappt 2 replängder
Strax uppströms om Blöta fötter, tungt hjärta finns ett
flackare isfall “Trappan”, 50-60 grader, 1-2
replängder.

Bild saknas f.n

Harsprånget, Turistfallen: Peters testamente
Vägbeskrivning Turistfallen
Parkera bilen vid grinden alldelens nedanför dammen,
promenera längsefter väg 98 österut, c:a 500-600 meter,
tills ni kommer fram till den gamla avgrävda infarten till
damm/-industriområdet. Det ligger några stora och väl
synliga garage en bit in efter denna infart. Ta riktning
söderut, rakt ned mot älvfåran. Håll utkik efter spångar
och trätrappor, följ sedan dessa ned till en spångad
utsiktplatå där fallen är väl synliga. Ta det försiktigt när ni
korsar älven, isen kan vara svag! Anmarshtid 5-10
minuter.
Från vänster finns: Peters testamente, Chicken Run och
Pensionärsparty

Peters testamente
Brant klättring på ibland tunn is,
också möjligheter till mixad
klättring. Cirka 50 meter. Grad WI5.

Harsprånget, Turistfallen: Chicken run +
Pensionärsparty
Chicken run
Ett brett fall med goda möjligheter till
uppsökande klättring. Goda
möjligheter att lägga
topprepsankare. Cirka 65 meter.
Grad WI3. Observera att det stora
blocket till vänster ser ganska löst
ut...

Pensionärsparty
Ett brett fall med en del möjligheter
till uppsökande klättring. Vissa
möjligheter att lägga
topprepsankare. Cirka 65 meter.
Grad WI3.

Stora sjöfallet nationalpark- Isförare 2004
Allmänt om området.
Stora sjöfallets nationalpark omfattar högfjällen kring Stora luleälvs källsjöar. Vägen västerut går rakt igenom nationalparken och mycket av den
storslagna naturen upplever man redan härifrån. Vägen följer strandkanten under de dramatiska branterna hos fjällmassiven. Området är Sveriges
bästa för isklättring med turer från 20-400 meter i längd. Ytterligare isfall finns men då längre från landsvägen. Samtliga närmast beskrivna
isklätterturer ligger exponerade i sydläge mellan Vietas och Vakkotavaare, detta medför att isen inte alltid är i så bra kondition mot slutet av
säsongen (firnis).
Om klättringen
Beroende av hur kallt det är under förvintern, kan oftast isklättringen påbörjas under november månad. De korta dagarna med endast ett fåtal
timmar dagsljus under december månad gör dock att anmarscher samt nedstigning får utföras i mörker. Redan i februari har dagarna blivit längre och
solen börjar titta. Bäst klättring får man under mars månad då dagarna är långa och isen blivit varmare och mer plastisk.
Flera av fallen i området är breda, varför graderingen kan vara problematisk då en mängd vägval kan göras. Den gradering som görs i denna förare
skall därför endast ses som en vägledning. Möjligheterna till svår klättring är stora i området, det är endast fantasin som sätter gränser. Kom ihåg att
de flesta standplatserna säkras med isskruv, varför det inte skadar med några extra i racket. Några av de i denna förare beskrivna fallen har flacka
sträckningar (snö) och där kan en "död man" vara bra för säkrare klättring. Området präglas i huvudsak av (nord)västliga vindar, i synnerhet i
samband med nederbörd. Det gör att dom (syd)östliga sluttningarna kan vara mycket lavinfarliga. Extra lavinfarlig är området som ligger direkt öst om
Karnjelapakte (tänk: Mjuka lavinkyssar och Brutna blad)
Isförhållanden och flacka ispartier: De flesta lederna har flacka ispartier. Dessa flacka ispartier kan ofta vara skiktade med omväxlande snö och is, det
gör att hela ispartier kan släppa då dom ligger på snö, tänk på denna möjlighet när ni gör vägval och lägger säkringar.

Boende, mat och sevärdheter
Stora sjöfallets turistanläggning i erbjuder logi, camping, restaurang och lagom kyld AfterClimb-Öl tel 0973-400 70 Möjlighet finns också attt bo i
STF´s stuga i Vakkotavaara, den öppnar dock först lite senare under säsongen.
Vägbeskrivning:
Från Gällivare kör väg 45 söderut i ca 40 km och sväng mot Stora sjöfallet och Vietas. Från vägskälet är det ca 100 km till Stora sjöfallets camping.
Från Jokkmokk ta väg 45 norrut, ca 10 km norr om Porjus sväng västerut mot Stora sjöfallet. Det finns begränsat med tankningsmöjligheter i
Sjöfallet, kör du bil tanka fullt innan ni lämnar Porjus eller Gällivare. Med kollektiva transporter går det att ta sig till Gällivare (buss, tåg och flyg) för
vidare busstransport dagligen till Vietas (från början på Mars månad). Tänk på att vägen ovanför Sjöfallet INTE plogas under helger före 15 Februari,
kommer stormen kan man vackert få sitta och vänta på plogbilen som kommer måndag morgon.
Klätterturerna efter område:
För att lättare kunna hitta de i denna förare beskrivna isfallen, har de fått en kilometer angivelse som visar belägenhet efter Laponiavägen med
riktning Ritsem. För att kunna följa dessa km angivelser skall man nollställa bilens trippmätare vid vägskälet till Stora sjöfallets turistanläggning (= 0
km).

Sjöfallet: Greven, Grevinnan och Adeln har kastat vatten
Greven och Grevinnan som döptes av vattenrallarna, är de verkliga
klassikerna i området. Namnen kommer av att dom tar formen av en
gubbe och en gumma(med kjol) som håller varandra i handen.
I bild från höger till vänster:
Adel har kastat vatten Km 7,9 ca 100 m. WI 4. Anmarsch: ca 40
min. Ett brett fall med en del möjligheter. c:a 2 replängder av 80
gradig is, det går att fortsätta högre över dom flacka partierna så följer
ett till brantare parti på c:a 25 meter och 70-80 grader.
Grevinnan Km 8,1 ca 250 m. WI 4. Anmarsch: ca 35 min. Det
svåraste av dessa 3 fall, kräver hängande standplats. 2 replängder av
70 gradig is, följt av ett lite längre flackt parti som ibland kan vara
snötäckt. Sedan följer en nästan vertikal avslutning på c:a 60 meter.
Greven Km 8,1 ca 300 m. WI 3. Anmarsch: ca 30 min. En lång och
mycket trevlig tur som även är lämplig för mindre erfarna, innehåller
bara ett kort vertikalt parti om cirka 10 meter om man går lättaste
vägen
Descent routes
1. En lite kortare väg som dock är lite mer osäker eftersom den går på
en smal travers, mest osäker vid snöfall. Kan innebära firning vid A.
2. Längre men säkrare väg. Innehåller lite baklängesklättring eller kort
firning på 2-3 meter vid B
Gemensamt “utsteg” för båda descent routes, med firning från C och
D eller gå ut i björkskogen ungefär 30 meter till vänster om Greven
(E), då blir det bara en 30 meters firning (om man går rätt).
I björkskogen till vänster kan man också gå ned från Greven t.o.m
cirka 4-5 replängden.
Koordinatfiler till GPS för descent route finns att ladda
ned från GellivareKK´s hemsida:
http://surf.to/gellivareKK

Sjöfallet: Sourvadammen, småfallen

Suorvadammen
Den korta anmarschen gör dessa fall till ett bra alternativ
under början av säsongen då solen knappt orkar över
horisonten.
Km 9,9 för samtliga fall
I bild från vänster till höger
Pelaren. ca 60 m. Pelaren, har ofta granulerad is, vilket i
kombination med brantheten gör turen mycket seriös
WI 5+. Anmarsch: 10 min
Lätta fötter, tungt hjärta. ca 60 m. Lätta fötter, tungt
hjärta, kan ibland bjuda på något knepiga isförhållanden,
den övre delen kan också ofta innehålla rinnande vatten
trots -25 grader. WI 3+. Anmarsch: 10 min
Ganska brett isfall. ca 20 m. WI 3. Anmarsch: 10 min .
Descent routes: Gå till höger om man går båda
replängderna, det finns också en “route” åt vänster, men
denna kan betraktas som mycket osäker eftersom
blocket vid A mer eller mindre hänger löst (runt 400 ton
väger det visst...)

Sjöfallet: Karnjelapakte
Karnjels sydsida
Se upp med lavinfaran. Det är inte för inte som ett av fallen döpts till "Mjuka lavinkyssar"
1 Nästan alpint Km 13,1
ca 400 m. WI 3. Anmarsch: 30-35 min. En mycket lång tur, i regel 9 replängder. Partier med 70
gradig is mixat med flacka partier och en del möjligheter till mixad klättring. Se också upp med
lavinfaran. Descent route: Saknar riktig bra nedstigning. Alternativen är att gå runt mot
Loumatjåkka ellerVakkotavaara eller att fira ned sig.
1b Svordomar och brutna spetsar 13,1 km
En lång istur med varierande antal replängder bestående av klätterbar is och snöfält beroende
på variation i väder och vind samt tidpunkt på året(OBS ej klättringsbar alla år!). Vanligen 4
replängder is c:a grad 4 följt av ett flackt snöfält som varade i ca:400 m(Lavninfarligt!). Snöfältet
övergår sedan till ett flackt böljande brett isfält som avverkas löpande med glesa säkringar.
Isfältet varade ungefär 300 m och avslutades med utsteget, som bestod av ett kortare parti
vertikalt isfall på 30 m av grad 4 som är välsäkrad. Descent route: till vänster om bestigningen
längst bergets böljande kullar genom skogslandskap enda ner till vägen.
2 Mjuka lavinkyssar Km 14,6
ca 250 m. WI 3+. Anmarsch: 60 min Kort brant insteg (20-25 meter, 80-85 grader) följt av 2
lättare fina repor upp till en brant vägg (c:a 45-55 meter och runt 75 grader). Sedan lättare
repor upp till toppen, se upp med lavinfaran.
Descent route: Gå runt Karnjelapakte och sedan ned mot Vakkotavaara

Karnjelapaktes sydsida
Snövit Km 16,6 ca 350 m.7 replängder. WI 4. Anmarsch: 55 min Börjar med 2
branta replängder(75-80grader), sedan följer flera flacka replängder som mot
slutet innehåller flera kortare branta partier
Vid sidan om Snövit finns “Dvärgarna”, några mindre kortare isfall av varierad
kvalite´
Descent route: Gå upp och åt vänster, sedan ner mot dalgången och
kungsleden som leder ned till Vakkotavaara

Sjöfallet: Övriga fall

Lagom efter en utmattning
Turen följer Luomijåkka från dess utlopp till dess källa i ravinen vid Karnjel. Den startar med en lätt vandring
upp till första isväggen. Väggen är ca 15m hög och lutar 60°. Följ sedan isen upp till andra fallet som är en 2530 m hög vägg på 70-75°. Fortsätt sedan upp i ravinen mot dess slut. Descent route: se Nästan alpint. Peter
Norin, Erik Karlsson och Robert Qwint 940213.
Lilla vackra Anna
I dalgången som löper norrut från Vietas finns det ett fall på Juobmottjåkkås nordvästsida. Denna smala linje
av is kan inte undgå att dra blickama till sig när man passerar Vietas. Det är ett vackert fall i likhet med sin
namne. Fallet är ca 180 m långt och klättras i fyra replängder. Den första replängden är känslig och består av
etappvis brant is ca 80-85°. Stundtals är ispelaren endast 1 m bred. Andraoch tredje replängclerna består av
något lättare klättring. Sista replängden utgörs av en smal snöränna innehållande ett mindre isparti. Leden
kan troligtvis endast klättras då det finns mycket is i området. Descent route:: När du kommer upp tar du
söderut via två toppar till en radiomast. Därifrån går en skoterled ned till Vietas. Per Hallander, Rafael Jensen
930322.
BIåtungan Det tydliga isfallet på Juobmotjåkkås nordostsida. Turen är fem replängder lång, varav de två
första är ca 80-85° branta. De tre avslutande replängderna följer "isbaljan" upp mot fjället. Descent route: görs
lämpligen på fjällets östra sida. Peter Norin, Robin Qwint 940324. På sluttningen under Blåtungan finns
ytterligare tre snälla småfall på vardera två replängderer. Namngivna fr v Flygande vanten, Enbent och
Böljande brinken.
Fjärilslätt utsteg
På Nieras nordostsida finns flera stycken isfall. Fjärilslatt utsteg är det östligaste av fallen. Turen är ca 120
m lång och klättas i tre replängder. Första replängden bjuder på lätt klättring (65-75°) upp till en större vägg.
Andra replängden leder via en iskamin (85°) upp till en sluttande ishylla. Tredje replängden tar sig via 5 m 90°
isvägg upp till en lättare passagege. Utsteget görs i brant snö (därav lednamnet). Descent route:
1) Klättra uppför snöfältet med bitvisbrant snö till toppen. Snowsticks rekommenderas. Eventuellt måste en
väldig toppdriva passeras. Därefter sker nedstigning ca 3 km åt nordväst. 2). Fira ned längs turen. Per
Hallander, Rafael Jensen 930319.

Efter vägen mellan Sourvadammen och
Vakkotavaara finns det ofta gott om mindre isfall
som varierar i storlek och utseende från år till år.

Änglavakten
På .Atlas sydvästvägg ligger ett isfall som börjar relativt många höjdmeter ovanför Pätsajaure. Turen är ca 130
m och klättras i tre replängder. Första replängden är ca 45 m lång och består av etageis med en lutning på 75°
som brantast. Andra replängden bjuder på lätt klättring upp till en mindre vägg. Tredje replängden är ca 45 m
lång och bjuder på etageis med passager på 75-80°. Descent route: ca 2 km österut. Per Hallander, Erik
Karlsson 940320.
Övrigt
Första rapporterade nybestigningar av fallen kring Sjöfallet:
*Adeln har kastat vatten(890307), Pelaren(890306), Lätta fötter, tungt hjärta(890310), Nästan
Alpint(890309), Mjuka lavinkyssar(890322): P-E Lidström, Rafael Jenssen
*Grevinnan, Greven, Ganska brett isfall: P-E Lidström , T. Krainer -88
*Snövit: Per Hallander, Jan Esensjö -92
*Svordomar och brutna blad: Tomas Mikusi, Ackie Nordin 13 mars1999.

Sjöfallet: Toppturer - Allmänt om området
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Allmänt om området
Området mellan Saltoloukta och Vakkotavaare präglas av en till stora delar
högalpin miljö som är förhållandevis lättillgänglig. I denna förare finns några
exempel på turer som kan göras, området är stort, mycket kan göras och
upptäckas. Vill man gå fleradagarsturer finns också stora möjligheter att
göra instickare in mot Sarek.
Lavinfara: Området präglas i huvudsak av (nord)västliga vindar, i
synnerhet i samband med nederbörd. Det gör att dom (syd)östliga
sluttningarna kan vara mycket lavinfarliga. Lavinutrustning och
lavinkunskap är ett absolut måste för att gå på toppturer inom området.
Turerna presenteras här utan någon egentlig inbördes ordning och kan
ses som ett axplock över vad området kan erbjuda. Vi kommer senare att
komplementera med fler turer, med i huvudsak brant och alpin karaktär..
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Sjöfallet: Toppturer - 994 + 1421+ 1460
994: Sjöfallets Matterhorn.
Tid: ca 6 timmar. Utrustning: Rep, stegjärn, yxa, +
säkringsutrustning efter behag och vägval.
Gå efter stora vägen mot Sourva/Ritsem från Sjöfallet. Strax efter
tunnelnedfarten till Vietas kraftstation går en stig märkt Soldalen.
Följ denna upp mot berget. strax ovanför trädgränsen skymtar
toppen som är höjdangiven till 994 och ser ut som en Tobleronebit.
Tänk på lavinfaran då en stor del av turen går på dom lavinfarliga
östsluttningarna.
3 vägar till toppen från soldalen/insteget:
1. Isfallet
2. Snöcolioren
3. Gå upp mot toppen 1421 och sedan göra en travers under
klippblocken (området mellan 2 och 3 är lavinfarlig och bör
undvikas).
994 kan för övrigt nås utan klättring om man går upp via kammen
från Nordväst, men det är inte lika roligt.
När man är uppe på platån under 994 kan man också välja att gå upp
på topparna1421 och 1460, som ligger i Nordlig riktning: På östra
sida av förtoppen till 1421 finns en mycket läcker korridor som helt
enkelt måste upplevas.
Från alla dessa toppar kan man välja att ta samma väg ner som man
gick upp(rekommenderas för lavinfaran) eller man kan välja att följa
nordvästkammen neråt på 994 och sedan vika av ned mot älvdalen
och metereologstationen ovanför sjö fallet..
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3

Sjöfallet: Toppturer - Vakkotavaara

Vakkotavaara: Tid: ca 2,5 timmar. Den
spetsiga toppen vid påfarten till kungsleden
vid Vakkotavaara.
2 ascent route
1. Direkt route, gå direkt på toppen från
vakkotavaarastugan, snedda åt höger och gå
i lätt cirkel upp mot toppdrivan. (Helt direkt
anmarsh försvåras av obefintliga
säkringsmöjligheter). Utrustning: Stegjärn,
isyxor(2?), klippbult, kilar, snöankarare,
rep(50m). Se upp för hängdrivor och
lavinfara.
2. Lättare route. Starta från
Vakkotavaarastugan, gå med stighudar runt
toppen via Nordöst. Lämna skidorna i det
smala micropasset, om det inte är mycket god
snötillgång. Gör sedan anmarsch mot toppen
från Nordväst. Utrustning: Isyxa och
eventuellt stegjärn.
Nedfart följer samma som Route 2, håll till
vänster i ravinen, efter ravinen följer kreativ
skidåkning bland klippblock, stenrös och
fjällbjörkar. Följ sedan kungsleden ned till
Vakkotavaara.
Vakkotavaara är en trippeltopp med 2 till
toppar som ansluter direkt ovanför.
Bestigning och klättring av dessa följer
samma mönster som ovan beskrivning.

Sjöfallet: Toppturer - Halji + Drakryggen

Halji 1354
Åk upp till Sourvadammen, åk över dammen
till Södra sidan. Parkera bilen och gå sedan
upp mot det flacka berget Halji. C:a 900
höjdmeter. Väl uppe bjuds på en strålande
utsikt in i Sarek. Följ samma väg tillbaka ned.

Drakryggen/Joubmotjåkka
Tid: ca 8 timmar. Utrustning: Rep, stegjärn,
yxa och några snöankare. Utgå från Sjöfallet.
Gå efter elljusspåret/bilvägen upp mot Satis.
Uppe vid Satis följ dammens längdriktning
upp på Joubmotjåkka. Gå till vänster om den
djupa ravinen. Väl uppe på platån ligger ta
riktning åt Nord upp på Jobmotjåkkas topp.
Följ samma väg ner.
Längs Västsluttningen mellan ravinen och
TV-masten finns åtskilliga branta
snörännor/fält, som inbjuder till härligt brant
skidåkning. Det västliga läget gör att dessa är
mindre lavinfarliga, MEN var ändå försiktig
och gräv ordentliga snöprofiler innan ni
provar att åka.

Sjöfallet: Toppturer - Akka
Akka: Lapplands drottning.
Av många ansedd som Sveriges vackraste
utsiktspunkt, med första parkett in mot de
högalpina delarna av Sarek och
Kebnekaisemassiven som skymtar vid
Horisonten åt andra hållet. Tid: 14 timmar-2
dagar.
Utrustning: Rep och snösäkringar om man
ska över haket mellan dom två topparna, eller
om man ska över glaciären
Två huvudvägar upp på toppen:
1. Från öst:Åk skidor över Akkajoure till och
följ den tydliga åsen upp mot
Nordosttoppen, ska man över till Stortoppen
kommer det väl till pass med rep och några
snösäkringar, inte för att det är direkt klättring
utan snarare för att det är rejält exponerat.
2. Åk skidor över till Akkastugorna och sedan
uppför ravinen Njiramjåkka, åker över
glaciären fram till det tydliga passet och följ
sedan kammen upp till Stortoppen.
Efter att toppen är nådd, så väntar 1500
höjdmeter ner till Akkajaure. För dem som är
lite latare kan skotertolkning över Akkajaure
göra turen lite trevligare, det är inte så roligt
att traska över10 km med Carvingskidor och
T1:or.

