Najwy?szy szczyt

Galdhopiggen oraz Glittertind. Drugi szczyt przez d?ugie lata i jeszcze do niedawna uwa?any by? za najwy?szy. Sta?o si? tak z powodu
lodowca, który przez ca?y rok utrzymuje si? na szczycie góry. Wierzcho?ek Galdhopiggena to tylko ska?y i pomimo, ?e w zimie pokryte s?
?niegiem, to przez nachylenie stoku na po?udniowy wschód, w sezonie z tego ?niegu nie zostaje ju? nic. Na Glittertind tam gdzie ?wieci
najwi?cej s?o?ca, góra zako?czona jest stromym urwiskiem skalnym. Natomiast z drugiej, bardziej cienistej strony tam gdzie ?nieg nie topnieje
tak szybko, przez lata nazbiera?a si? do?? spora po?a? twardego zbitego lodu. Tutaj swój pocz?tek ma lodowiec Glitterbrean sp?ywaj?cy dalej
na po?udnie. Niestety w ostatnich latach lód bardzo stopnia? w skutek ocieplenia klimatu i straci? nieco na wysoko?ci. S?dz?c po jego obecnym
stanie, nied?ugo nie zostanie z niego ju? nic. Lodu zosta?o do roztopienia ju? tylko 8m. Dalej jest lita ska?a. Dzi? ró?nica pomi?dzy tymi dwoma
wierzcho?kami wynosi zaledwie 5m, ale jeszcze kilka lat temu ten w?a?nie lodowiec by? najwy?szym norweskim punktem.

Centrum wspinaczkowe na obydwa najwy?sze szczyty stanowi najcz??ciej schronisko Spiterstulen. Na Galdhopiggen mo?na wej?? krótsz?
drog? ze schroniska Juvvasshytta, jednak wymaga to przej?cia przez kraw?d? lodowca Styggebrean ze sprz?tem do asekuracji. Glittertind
dost?pny jest równie? ze schroniska Glitterheim, jednak do tego ostatniego nie prowadzi droga dojazdowa, osi?galne jest jedynie piechot?.
Spiterstulen jest najwi?kszym prywatnym schroniskiem w górach Jotunheimen. Na ca?o?? sk?ada si? kompleks kilu budynków wyposa?onych
mi?dzy innymi w saun?, basen, suszarni? dla turystów i restauracj?. Miejsca do spania to oko?o 150 + bezp?atne, nieoficjalne pola
kempingowe, pomimo to wyposa?one jednak w ubikacj? oraz kosze na ?mieci. Dojazd do schroniska mo?liwy jest tylko z pó?nocy. Ko?cowy
odcinek trasy jest p?atny 50NOK za przejazd (po przybyciu do schroniska). Do schroniska mo?na te? dojecha? autobusami z pobliskiej
miejscowo?ci Lom, kursy 3 razy w ci?gu dnia.

Schronisko Spiterstulen widok z pó?nocy, fot. Wiktor Rozmus
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