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Inledning
Trollevägga upptäcktes och utvecklades, ur klätterhänseende, av Smålands 
Klätterklubb 1983. De flesta lederna tillkom de första två åren, mest aktiva på 
nytursfronten var Västerviksklättrarna. Idag besöks berget av klättrare från hela 
södra Sverige och används flitigt i kurssammanhang.

Denna förare är en bearbetning av Tommy Schultz förare över Trollevägga. Den 
senaste utgåvan kan alltid hittas på 
http://www.linkopingsklatterklubb.se/index.php/forare.html.  

Hittar ni några fel eller vill göra något tillägg till föraren så mejla mig så för jag in 
det i nästa version. Av praktiska skäl kan jag bara föra in material där 
upphovsrättsinnehavaren ger mig obegränsad rättighet att förändra och publicera 
det insända materialet.

/Erik Kuiper (forarerik@gmail.com)

Klippan
Klippan är i huvudsak östvänd och utgör ena sidan av ravinen Trollegata, detta 
medför ett halvskuggit läge. Framför allt instegen kräver lång torktid. På våren är 
de i stort sett konstant fuktiga. Sommaren är klart bästa årstiden, glöm bara inte 
myggmedel! Kärret nedanför berget är en utmärkt barnkammare för dessa 
flygfän.

Klippan består av tämeligen grovkornig granit med utmärkt friktion, lutningen är 
måttlig. Lösningen på de flesta kruxen är ett gott fotarbete. Lederna låter sig väl 
säkras med kilar och kamsäkringar med vajerskaft. Där naturliga 
säkringsmöjligheter saknas finns som regel fasta säkringar. För dessa finns vid 
ledbeskrivningarna en årsangivelse. På så sätt går det att ta ställning till dess 
kvalitet. Bb står för borrbult och pt för piton.

Access
Ingen begränsning.
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Vägbeskrivning
Klippan är belägen ca tre kilometer utanför Mariannelund, ett gammalt 
brukssamhälle som genomkorsas av riksväg 33. Från Mariannelund följ väg 33 
österut (riktning Vimmerby) till strax efter de sista husen i Mariannelund ta vänster 
mot Kåremåla. Från Vimmerby och väg 34 sväng in på väg 33 mot Mariannelund, 
16 kilometer senare ta av åt höger mot Kåremåla.

Följ vägen mot Kåremåla i ca 2 kilometer till en liten blå skylt märkt Trollegata 
som pekar åt höger. Kör in på grusvägen och parkera vid det lilla grustaget. 
Parkera så ni inte blockerar grustaget. Härifrån följer man den lilla vägen, senare 
stigen, hela tiden nere i sänkan. Efter ca 400 meter dyker “vägga” upp på vänster 
sida.

Det går att åka kollektivt till Mariannelund med buss eller tåg. Från stationen är 
det en promenad på ca en halvtimme till klippan.

Tältning
Tältplater finns på andra sidan vägen vid parkeringen eller vid sjön som 
passerdes på vägen ut. Vatten finns nere i den lilla ån.

Eldning
Trivseleldning och grillning vid klippan rekommenderas inte av accesskäl, 
campingkök går dock bra att använda.
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1 - 4- ~15m
Följ det flacka svaet snett åt vänster, utsteg åt 
höger. Topprepstur.

2 - 5- ~15m
Upp i lilla diedret till hyllan, följ kanten vidare 
uppåt. Toppa i tallen.

3 - 5- ~15m
Följ den svagt utpräglade kanten, därefter snett 
uppför plattan. Toppa i tallen.

4 I'm Safe Bob 4+ ~25m
Tommy Schultz (1996) trad.
Tyvärr ofta fuktig vid insteget, fin fingerspricka 
ovanför hyllan.

5 En halvböj 6+ ~30m
Enok Ändman (1993) mix, 3bb (1993)
De översta tio metrarna är mycket lätta.

6 Trolldansen ** 7+ 18m
Jim Wasmuth (1992) mix, 6bb (1992)
Ihållande tunn och känslig svaklättring, bergets 
svåraste led.

7 Den Sista Asolen 6+ 18m
Patrik Andersson (1985) mix, 2pt (1985)
En led som försvunnit under all mossa och lav, 
vilket säger en del om dess popularitet. De dåliga 
säkringsmöjligheterna gör lite för att öka den. 
Bultarna bör numera betraktas som värdelösa.

8 Fossilen 6/6+ ~35m
Ett gammalt projekt som förklarats öppet för den 
nyturshågade, men ingen verkar intresserad. Det 
har förekommit rykten att någon ska ha gjort den 
på naturliga säkringar, vilket i praktiken innebär 
soloklättring av ledens undre hälft och kruxet. Ett 
par fasta säkringar verkar behövas.

9 Öppet projekt 6- ~35m
Övergavs av projektörerna på grund av den sökta 
linjeföringen, får stå som topprepsled. Insteget 9a 
höjer svårighetsgraden minst ett snäpp. Leden är 
helt igengrodd de första tio metrarna, sedan skitig.

10 Expanderande Traversen 3,5,6- ~110m
Tommy Schultz (1992) trad.
Tre fulla replängder med standplatser vid 
Dackefejden (klättra upp några meter) och “svarta 
fältet” (ej fixad). En ojämn led, speciellt den sista 
repan som efter det knepiga kruxet övergår till 
promenad på berget. Men va faen, det är inte 
varje dag man gör en trereport tur i skogslandet i 
södra Sverige. Namnet anspelar på mittrepan, 
som i nästan hela sin stäckning följer Dackes 
Flykt, har fått påbyggnad i båda ändarna.

11 Vågspel ** 5- ~40m
Jim Wasmuth,  Fredrik Olsson (1983) mix, 1pt (1993)
Utsteg uppför väggplattan till höger om tallen. 
Bättre stil att hålla mitt på plattan, men lite svårt att 
säkra där.
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12 Inflationen *** 4+ ~40m
Jim Wasmuth, Patrik Andersson (1983) mix, 1pt (1986)
Utsteg 12a undviker den skitiga rännan genom att 
gå upp ett par meter innan granen. Därmed får 
man en full, ihållande och fin replängd. En av 
bergets bästa leder.

13 Ökad Inflation 6+ 12m
Jacob Sjöstrand, Patrik Andersson (1984) trad.
Förstabestigarna satte en borrbult, men eftersom 
tidens tand gjorde den farligt dålig har hängaren 
skruvats bort och leden saknar därmed 
säkringsmöjligheter.

14 Evas Fingerborg 6 ~20m
Patrik Andersson, Jim Wasmuth (1984) mix, 1bb (1992)
Gå till höger vid tallen och nyttja nästa leds utsteg!

15 Banditen * 6 ~40m
Jan Stenström (1995) mix, 3bb (1995)
En led som var projekt länge utan att rensaren 
kom till skott med placering av fasta säkringar och 
att leda den. Tillfället gör tjuven heter det. En 
vacker senhöstdag, medhavd borrmaskin och en 
klättersugen Stenström var allt som behövdes.

16 Dackefejden ** 3+ ~40m
Tommy Schultz, Göran Nachtweij (1983) trad.
Egentligen förstabestegs leden av Jacob 
Sjöstrand i orensat skick och grävdes senare fram 
av ovan nämnda replag. I första Smålandsföraren 
hamnade rensarna som bestigare och sedan har 
det fortsatt så. Mellanstandplatsen är egentligen 
onödig med dagens långa rep. De fasta 
standplatserna är ett resultat av kommersiell 
kursverksamhet.

17 EKG 5+ ~15m
Fredrik Olsson, Patrik Andersson (1984) trad.
Startar från Dackefejdens mellanstand och följer 
en av väggens få formationer. Tänk på 
repdragsrisken!

18 Alta Via 6- ~45m
Tommy Schultz, Jens Olsson (1998) trad.
Fortsätt traversera där EKG går upp mot taket, 
först stigande, sedan lite dalande med sikte på 
borrbulten på Solrosen. Tvära Long John och följ 
sprickan bort till hyllan vid Trollegata. Mellan EKG 
och Solrosen går det bara att få i en liten kil (i 
fothöjd och horisontellt placerad) vilket gör den 
känsliga friktionsklättringen snett neråt mot 
Solrosens hägrande borrbult ganska spännande 
och halvseriös.

19 Dackes Flykt * 5+ ~45m
Jim Wasmuth, Per Julius (1984) mix, 1pt (1992)
Även denna led utgår från Dackefejdens 
mellanstand. Klättra ner några meter och följ 
sedan den svagt stigande sprickan till Mörka 
Småland, därefter snett upp åt höger till hyllan vid 
Trollegata. Ihållande och knepig.

20 Påskliljan ** 6- ~35m
Tommy Schultz (1992) mix, 2bb (1992)
Högt till första bulten! En del anser att den är svår 
att säkra i mittendelen.

21 Solrosen *** 6- ~40m
Gunnar Woodsack (1994) mix, 6bb (1994)
Ihållande tunn och fin friktionsklättring! Det går att 
förstärka säkringsmöjlighetena något med egna 
grejor. Tyvärr utsatt för sipprande fukt i övre delen 
och därför ofta lite blöt tidigt på säsongen.
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22 Mamelucken * 5+ ~20m
Tommy Schultz (2005) mix, 2bb (2005)
Leder direkt upp till övre halvan av Long John. 
Tillkom i frustration över att det vanliga insteget 
ofta är utsatt för sipprande fukt och därmed äckligt 
halt.

23 Long John *** 5+ ~40m
Jim Wasmuth (1983) mix, 1bb (2004), 
1pt (1987)
Observera att leden traverserar ett par meter åt 
vänster efter ca 20 meter.

24 Jacobs Led 6 ~20m
Jacob S. (1984) mix
Bultarna är gamla och dåliga och det är långt 
mellan dem. Trevligare att toppa.

25 Polsk Regnväder 7- ~15m
Jacob S. (1984) mix, 1pt (1984)
Ovanstående omdöme gäller i än högre grad för 
denna led.

26 Mörka Småland ** 5+ ~40m
Tommy Schultz (1996) trad.
Högt till första säkringsläget. Slingrande linjeföring 
i inledningen, därefter spikrakt till det gamla 
utsteget med okänt namn och upphovsman. 
Ungegär halvvägs finns ett fladdermustillhåll i en 
liten spricka. Var rädd om dem och fingrarna! Viss 
risk för att några sprickor är lite blöta, men det 
hindrar inte så mycket.

27 Sulan Slinter 6+ ~40m
Tommy Schlutz (1998) mix, 3bb (1998)
Knepigt att hitta enklaste vägen genom 
kruxpartiet. Utsteget kräver precision och små 
kilar, men graden är lättare än kruxet. Seriös!

28 Älvornas Dans 6 ~35m
Johan Strömstad (1990) mix, 8/7 bb (1990)
Svaet under första ankaret (grad 4-) har två 
varianter, båda tätt säkrade med borrbult (5 
respektive 4 stycken).

29 Trollegata ** 5- ~30m
Jacob S. (1983) trad.
En klassiker. Först flackt sva, därefter brantare 
upp till det lite aviga kruxet i “skålen”.

30 Zonterapi 6- ~30m
Tommy Schultz (1995) mix, 2bb (1995)
Ovanför hyllan först upp ett par meter, sedan 
travers åt vänster ett par meter (Här finns ett 
småpilligt läge för en lite kil. Lägg den!) och så upp 
med lite dragning åt vänster. Leden är helt 
igengrodd.

31 Spink-Mina 5+ ~25m
Jim Wasmuth (1990) mix/sport, 8bb, 1pt 
(1990)
Kruxet är utsteget. Upp till ankaret är det jämn 4+-
klättring. 2 bb efter ankaret.

32 Lambada 4+ ~20m
Jim Wasmuth (1988) mix/sport, 6bb, 1pt 
(1988)
Slutar vid ankaret. Leden är hyfsat ren. 2 sista bb 
delas med Spink-Mina.

33 X 5- ~20m
Göran Nachtweij (1983) trad.
De flesta går fel mot slutet, man ska inte smita ut 
snett åt höger utan sikta rakt upp mot en spricka.

34 Y 4 ~20m
Tommy Schultz (1983) mix, 6pt (1987)
Bulten vid svaplattan sattes vid förstabestigningen, 
de andra åkte dit under en nybörjarkurs.

35 Snål-Pelle 3 ~10m
Göran Nachtweij (1988) trad.
Svårsäkrad.

36 Tvärstopp * 6 ~10m
Stefan Pettersson (1984) mix, 1pt (1993)
Båden denna och nästa led missgynnas av det 
skuggiga läget. De torkar upp långsamt och gror 
igen fort.

37 Spindeln * 6 ~10m
Bobby Larsson (1984) mix, 1pt (1985)
Det sitter även en borrbult vid utsteget, men när 
man når den är man redan “hemma”.

38 Stängt projekt ~10m
Hans-Gustaf Ekholm mix, 1bb (2007)
Från hyllan, som man når antingen via Tvärstopp 
eller Spindeln, eller genom att följa rampen under 
X och Y vidare bortåt, upp för den lilla väggen.
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