Nuvsvåg

Birosvarri

Birosvarriryggen øst for Fjorddalen er 3 km lang. Den byr på
mye moro fra Tverrfjorddalsskaret i sør via Lille Birosvarri,
Birosvarri 979 og Birosvarri 927 til Magnusskardet.
1 Lille Birosvarri sørvestrygg

4

*

Selve ryggen er kvass, men litt til høyre for den er det en taulengde grei
klatring opp mot toppen. Toppen er enklest å nå fra nordøst. Videre nordover
Birosvarriryggen er det noe klyving fram mot der 979 reiser seg.

2 Birosvarri 979 moh travers

AD, 5?

**

Toppen nås enklest fra Tverrfjorddalen, utsatt klyving på en svak ryggformasjon i toppens sørside (foto nedenfor bak personene).
Følger du ryggen fra sør/sørvest møter du flere små topper og skar, og mot
toppen er det noen taulengder klatring og en rapell - luftig og flott terreng
(foto nede til høyre). FA? Mulig hele sørvestryggen ikke er gått.
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Birosvarri

Nuvsvåg

Nordhammeren (foto til høyre) er ei enorm blokk som har bikket en meter fra
berget bak og hviler på en hammer foran. Rapell ned i kaminen og klyving ut.
Om du kommer fra nord blir det 20 m grad 5- (FA 17.09.2014 Bjørnulf Håkenrud, Jørgen Kalvå Flå). Eventuell retur med enkel klyving ned Vestryggen fra
platået nord for Birosvarri 979 mot toppen 519 moh.
Videre nordover Birosvarriryggen er det noen partier med klyving og eventuelt
en rapell midtveis mellom 979 og 927 (foto nedenfor).

3 Birosvarri 927 moh

3

*

Fra Birosvarri 927 og videre nordover går det en lang finne med en nesten
bortsmelta bre i østsida. Enklest å gå ned i østsida på et platå, og opp igjen
på ryggen når du får en liten topp ute til høyre. Det er enkelt videre ned i
Magnusskardet, og vestover ned i Fjorddalen, eller noe brattere østover ned i
Tverrfjordalen.
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