
Hallbrekknuten – tradfører 

 

Dette er en skisse over tre ruter som er klatret over en periode på 23 år. Svaene ligger på 
nordøstsiden av Hallbrekknuten – altså på sørsiden av Hunnedalen. Dette er det siste svapartiet før 
Røde Kors-fossen og Røde Kors-hytta. Se rødt område på kart neste side. Døpes herved «Dobbelt-W 
svaet» etter første ruta fra 1992. 

Anmarsj: Parker i nærheten av liten hytte som ligger tett på veien mellom hyttebyene, bildet over er 
tatt like nedenfor denne hytta. Alternativt parkerer man oppe ved Røde Kors-hytta, da kommer man 
rett ned til bilen etter returen. Kryss elva der det går an og beregn 10-20 minutter vandring og 
scrambling opp grasbakkene til de ulike innstegene. 

Rute nr 1: «100-metersrisset» 5+, 7 tau. Bø/Engelsvoll august 2005. Ligger et steinkast til venstre 
for ruta «Dobbelt-W» (se BRV turfører). Noe tynt sikret enkelte partier, men nydelig klatring på solid, 
reinskåren stein. Små kamkiler er kjekt å ha. 100-metersrisset er tynt, bruk kikkert fra veien. NB: Noe 
usikker linjeføring på bildet da skissen er tegnet på hukommelsen. Finn risset og følg det! 

Rute nr 2: «Dobbelt-W» 400m 6-/A1 9 tau, 3, 3, 3, 3, 5-, 5, 6-/A1, 5, 2. Waagbø/Wivestad juli 1992. 
Følg opplagt renneformasjon rett opp. Bruk originalskissen i BRV turfører side 38-39. 

Rute nr 3: «Sølvpenger» 6+/A0, 7 tau, 2, 2, 3, 4, 5, 6+, 6+/A0. Bø/Gardum/Hokland september 2015. 
Markerte riss til høyre for «Dobbelt-W». Alternative intro-taulengder på lette sva, deretter en felles 
taulengde (grad 5) opp til tak. Varianten til høyre opp renna ble klatret av Bø/Sendecka i 2013. 
Direkteruta til venstre for taket anbefales sterkt. Klassisk riss-linje hele veien opp. Obs: Disse to 
taulengdene er lange, henholdsvis 60 og 55 meter. Delikat rissklatring på sva og i små dieder med 
enkelte runouts. Ta med godt med kamkiler, særlig små og mellomstore størrelser. Crux på siste 
taulengde ca 20 meter under toppen. 



NB: «Hallbrekksvaene» er noe annet, se blått område på kart. Dette svaet ligger noen hundre meter 
lenger ned i dalen mellom Hallbrekknuten og Midtstølnuten, tett på to markerte skirenner. Her fins flere 
ruter som er nevnt i BRV turfører side 38, men svaet er pepret med riss. OBS ofte vått. 

 

For alle rutene: Retur mot venstre. For nr 2 og 3 retur mot venstre på hyllesystem under 
topphammeren. Anbefales å sikre løpende på disse hyllene inntil man når flatt terreng over «Dobbelt-
W». Den videre returen til fots: Det anbefales ikke å gå ned renne tett på Røde Kors-isen, pga svært 
løst underlag. Fortsetter heller oppover dalen, kryss Nonsbekken, videre over lyse sva inntil man er på 
høyde med Røde Kors-hytta. Følg stien ned til denne. 

For detaljer send epost til sindre.bo@lyse.net eller pm på Facebook. God tur! 

 

 
«Sølvpenger» til venstre for taket, lettere/grovere variant mot høyre. 


