MINIKLÄTTERFÖRARE VAREKLEV

ALLMÄNT
Parkera antingen vid vägskälet eller halvvägs mellan det och stigen till berget, på vägens östra
sida. Huset är bebott och ligger så pass nära väggen, även om man inte ser det, att man bör
undvika vrål och skrik.
Väggen är östvänd med halvstor granskog som växer ända intill. Trots detta torkar klippan
ganska fort efter regn. Bergarten är för mig okänd, vid Projektets insteg liknar det granit, på
andra ställen i berget liknar det inte nå’t jag har sett tidigare. Friktionen varierar från ganska
dålig till halvbra. Detta kompenseras av den ovanliga och roliga karaktären på klättringen,
mestadels riktigt brant på stora grepp.
Lederna är, när detta skrivs hösten 2010, i rent och gott skick. Generellt gäller att iaktta stor
försiktighet med all orensad klippa, kasta er aldrig efter grepp som ser bra ut vid sidan av! Det
finns en hel del stenar och block som är lösa uppe i väggen.
Markägaren har en positiv inställning till att vi behöver sätta fasta säkringar i klippan. Det är
tillåtet att knipsa grenar som ligger mot klippan. Bryt inte! Fäll inga träd! Elda inte vid berget!
HISTORIK
I slutet av 1980-talet bedrevs sporadisk klätterverksamhet i berget av klättrare från HultsfredVimmerby-trakten samt enstaka besökare utifrån. På den tiden låg väggen helt fri och öppen
eftersom skogen framför hade slutavverkats.
Ett tiotal turer togs fram, nästan samtliga toppades enbart. Det enda undantaget, som
fortfarande är intressant, är Projektet. Ett par standardbultar sattes först, därefter ett par
borrbultar. Den övre halvan av leden går att säkra med kilar och kamsäkringar. Ingen lyckades
dock forcera toppskölden, de sista 6-7 metrarna.
Hösten 2009 fick jag idén att borsta fram de bästa gamla turerna och utrusta dem med fasta
säkringar där det behövdes. Ett halvdussin leder skrotades, rensades och utrustades med drygt
tjugo borrbultar, ett par fixkilar och ett par standardbultar samt toppstationer.
Berget ”invigdes” med en klätterträff i september 2010. Grader och stjärnmarkeringar är ett
sammanvägt resultat av samtliga deltagares åsikter.
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KORPEN FLYGER 6- ca 20 m **
Tommy Schultz 2010
Stora kamsäkringar i startsprickan. Två halvlösa block vid sprickans slut. Liten
kamkil i taket. Block som rör sig vid utsteget, men ”fångat” i klippan.
GUBBSPORT 6- ca 23 m **
T S 2010
Enbart borrbultar.
HÄNGMÖRAD STUT 6+ ca 23 m ** T S 2010
Två fixkilar kompletterar borrbultarna.
JUNGMAN JANSSON 6 ca 27 m **
T S 2010
Små och medelstora kamsäkringar på uppklättringen, stora för att bygga
standplats. Slingat klämblock finns också. Fira från björken, 25 m ner.
Projekt
Utrustningen som sitter på leden är drygt tjugo år gammal!
SPINDEL-TARZAN 6 ca 18 m *
T S 2010
En slinga med stållänk hänger i första borrbulten, för att möjliggöra säkring av
insteget utan att skapa ett olidligt repdrag på resten av turen. Komplettera med
kilar på slutet.
SKULDFRI 6- ca 16 m
Topprepstur. Krystad linjeföring av karaktären regelklättring. Rensaren ångrar
djupt all tid som lades på rensningen.
BULLFEST 5- ca 15 m
T S 2010
Kilar och små kamsäkringar samt två standardbultar. En led som togs fram för
att ha något att värma upp på.
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Tillåtet att kopiera föraren för privat och ickekommersiellt bruk.
Undvik att ”skala bort” sidan med info om access och klippans beskaffenhet!

