
 

 

 

 

      ÖVRAKULLA  SÄSONGEN 2020 
 

För några år sedan fanns det 7 rena leder, nu finns det 23 

rena leder i berget som tillsammans ger 20 självständiga 

vägar upp för väggarna. ”Utan uppsåt” och ”Med  berått 

mod” ger en väg upp. ”Tre små rutter”,bestående av 

”Rutt-Ett”, ”Rutt-Snett” och ”Rutt-Schrisk”, är en annan 

väg. Övriga 16 består av en enda replängd. 

Detta alster är en hjälp till att hitta lederna, korta 

beskrivningar av vad som väntar på dem och en del 

matnyttiga tips. 

 

 

 



ALLMÄN INFORMATION 

 

I den hittills enda föraren över berget, utgiven av Erik 

Kuiper och tillgänglig på Linköpings Klätterklubbs 

hemsida, finns grundläggande information om berget och 

naturen omkring.  

Bergsport mars -19 har en artikel om Övrakulla, där finns 

lite historik samt en del tips om praktiska frågor kring 

klättringen. 

Det ska betonas att initiativtagaren till Övrakulla-

klättringen, Simon Talltorp, fick till en överenskommelse 

med markägaren där det framhölls att ingrepp i form av 

borrbultar skulle undvikas. Övrakulla är ett tradberg och 

bör så förbli. 

Med det sagt hoppas jag att lokala och besökande trad-

älskande klättrare hittar fram till detta fina småländska 

skogsberg och får mycket nöje och njutning på dess leder. 

Klippytan i sprickorna kan ställvis vara något smulig, 

kamsäkringar toppar alltså kilar o marginella 

kilplaceringar kan vara opålitliga. 



 



 



 

 

SKRIET FRÅN VÅTMARKEN   5+   Drygt 20 m 

Upp i sprickor och hörn i den sydostvända väggen ( insteget är i själva verket en 

meter till vänster om hörnet på ovanstående bild ). Använd det stora utstickande 

blocket ett par m nedanför tallen med en kritisk inställning. Det är inte fastkilat, 

utan ligger enbart på hyllan. 

 

 



 

 

 

GUBBHÖRNAN   5+   Ca 25 m     

Brant upp för de stora formationerna, därefter flackt svaigt till kruxet, som är 

utsteget i hörnet. Hörnet är dessvärre dränering för hyllan ovanför, vilket medför 

att där kan vara lite fuktigt även när klippan för övrigt är torr. 

 

 



 

 

NERDS FOR EVER   6   Ca 30 m 

Upp i diedret och kringgå taket till höger, vilket leder till kruxet, ett slags kort 

hörn, tyvärr något svårsäkrat. Därefter några korta uppsving och ett par hyllor 

till en stor avsats, med magnifik utsikt över Stångådalgången. 

 

 

 



 

 

DJÄVULENS LÅNGKALSONGER   6-   Ca 25 m 

Brant start följs av flackare, stora formationer. Därovan ett brant hörn som stöter 

i ett tak. Smit förbi taket åt höger och landa på en stor hylla med ett par 

halvgrova tallar. Dubbelrep bra för att undvika repdrag på traversen. Fira av, 

eller gå åt vänster på hyllan och ta de sista tio metrarna på ”Nerds…” till toppen. 

 

 



 

 

UTAN UPPSÅT   4+   Drygt 25 m 

Instegsväggen är småpillig att säkra, så var uppmärksam på möjligheterna! Efter 

en brant passage med hej-o-hå-grepp kommer en in på en svaplatta med fina 

sprickor på lämpliga avstånd. Uppe vid ett spetsigt block går en ut på hyllan 

snett åt vänster och bygger standplats, lämplig för fortsättningen, som är ”Med 

berått mod”. Det är också möjligt att från det spetsiga blocket gå upp snett höger 

och avsluta på Stora Hyllan, som löper ovanför Stora Väggen. 

 



 

 

MED BERÅTT MOD   5-   Ca 15 m 

Brant upp i spricka, ett par m till vänster om den byggda standen på ”Utan 

uppsåt”, till hylla. Följ flaksprickan upp mot taket och traversera under det åt 

höger, till hylla med grov tall. 

 

 

 



 

 

RUTT-ETT   4   Ca 15 m 

Första delen av ledkonglomeratet ”Tre små rutter”. Följ diedret/inskärningen till 

dess slut och upp till stand i grova granen. Vissa skivor på inskärningens 

vänstersida bör belastas med en smula försiktighet. 

 

 

 



 

 

RUTT-SNETT   5   Ca 15 m 

Del två av ”Tre små rutter”. Rakt upp, nån meter till höger om granen, i 3-4 m, 

sedan snett uppåt vänster via skivor och valkar. Rakt upp från stora skivan till 

stand vid lutande, grov tall på Stora Hyllan. Samma hylla som i beskrivningen 

av ”Utan uppsåt”, d v s den hylla som löper ovanför hela Stora Väggen. 

 

 



 

 

RUTT-SCHRISK   5   Ca 10 m 

Tredje och sista delen av ”Tre små rutter”. Från standen på hyllan med den 

grova lutande tallen, upp via ett par hyllor till ett kort svakrux. Här finns en fast 

säkring i form av ett repsnöre som hänger ner från en slingad rot ovanför. Utsteg 

vid samma grova tall som en når vid slutet av ”Med berått mod”. 

 

 



 

 

VART JAG MIG I VÄRLDEN VÄNDER   5+   Ca 35 m 

Kruxet, som kommer redan efter några meter, kräver en verkligt liten mikrokam 

för att kunna säkras. Fin diederformation på slutet. Stand görs på Stora Hyllan 

med slinga i gran samt i det fasta statrepet. 

 

 

 



 

 

SVALKAR VINDEN VÄRMER SOLEN   6-   Ca 35 m 

Lätt upp till ett hål i klippan. Därifrån slalombana runt små överhäng och förbi 

taket i dess högra kant. Övre halvan följer en inskärning i berget till stadig 

standplatstall på Stora Hyllan. Bergets finaste led. 

 

 

 



 

 

TRAINSPOTTING   6+    Drygt 20 m 

Brant, tung klättring som blir hårdare och mera off-width ju högre en kommer. 

Avslutas med en takpassage och landar på Lilla Hyllan, där finns en fixad 

firningsstation i halvgrov tall. Risk att repet skär in i taksprickan o fastnar! Flera 

mycket stora kamsäkringar krävs. 

 

 



 

 

 

I CAME TO DANCE   6-   Ca 25 m 

Följ sprickan upp till hylla, gå upp till taket och passera det till höger, ny spricka 

leder upp till Lilla Hyllan. Mycket fin led. 

 

 



 

 

NAKEN BLÄSTRAD OCH SKITSUR   6   Ca 25 m 

Upp mot det trekantiga ”fönstret” och därefter sprickan upp till Lilla Hyllan. 

Undvik frestelsen att säkra i anslutning till det icke helt fasta blocket 7-8 m upp. 



 

THE MOOSE IS LOOSE   6/6+   Drygt 25 m 

Högt till första mellis, enligt Kuipers förare. Först rakt upp mot taket, sedan 

kringgående rörelse åt vänster. Åt höger under taket o upp i sprickan, 

kruxpassagen. Följ sprickan upp till o förbi de två stora kilade blocken, bra 

säkringsmöjligheter bakom o vid sidan av dessa. Slutar på hylla, ovanför den 

kan man placera 2-3 säkringar o därefter traversera några m vänster, bort till 

Lilla Hyllan o göra stand i firningstallen. 

 

 



 

 

 

TROLLSAGA   5-   Drygt 30 m 

Följ det stora hörnets högra vägg till en avsats. Härifrån snett uppåt vänster i 6-7 

m till Stora Hyllan. Partiet ovanför avsatsen är dräneringslinje och kan vara 

fuktigt när klippan generellt är torr. 

 

 



 

 

MYT EMELLAN  5+  Ca 30 m. 

Lite varsamhet med kilade block några m upp vid insteget. Träd på hylla 

passeras ca halvvägs. Upp via sprickor o sva till ett kort brant utsteg. Avslut på 

Stora hyllan mitt emellan Trollsaga o Änglavingar. 



 

 

ÄNGLAMUMMEL   6-   Drygt 30 m 

En halvbrötig start leder upp till ett överhängande hörn. OBS! Repet riskerar att 

dras in o fastna i sprickans översta del! Därefter hylla och ett svaigt dieder till 

ytterligare en hylla och kruxet, en kort överhängande passage, finns indikationer 

på att det kan vara en ren sexa. Utsteg på Stora Hyllan. För att nå killäget på 

kruxet krävs att en är 190 cm lång och sträcker sig.  Övriga är hänvisade till 

Trollmojen, som står till höger på hyllan. För beskrivning se bilaga. 

 



 

 

ELECTROLÜX   6+ R/X    Drygt 30 m 

Följ den pelarliknande formationen upp till taket, kruxet bjuder på osäkrad 

”kylskåpsklättring” med markfallspotential. Ovanför taket blir det graden lättare, 

för att mot slutet bli riktigt lätt. 



 

 

ROUTE 66   5   Drygt 20 m 

Upp i sprickor, de sista fem metrarna flacka o lätta. 



 

 

TYSKEN   5   Drygt 20 m 

Upp i sprickan, på slutet avtar lutningen o lätt klättring leder upp till standen, 

som består av en fast repslinga runt den horisontella björkstammen samt ett 

statrep som kommer från en tall ovanför väggen. Båda dessa har stållänkar. 



 

 

EN NORSK   5   Drygt 25 m 

Följer sprickor, via ett par rejäla hyllor, i vänstra kanten  av det breda rensade 

partiet  i Lätta Väggen . Ofta fuktig. Stand i grov tall. 

EN BELLMAN   5   Drygt 25 m 

Följer sprickor, via ett par rejäla hyllor, i högerkanten av samma parti. Stand i 

tall. 



 

 

TROLLMOJSBILAGA 

En ca metern lång träpinne med ett spår i ena änden. I spåret trycker en fast 

vajerdelen av en Wallnut #5, eller motsvarande. Därefter kopplas en kortslinga 

till vajeröglan. Enheten är nu insatsberedd. 

Gå upp på de goda stegen under överhänget på Änglamummels utsteg, sträck 

armen med Trollmojen och placera kilen i den fina sprickan. Dra loss 

Trollmojen och ryck fast kil och slinga. Ställ tillbaka Trollmojen där du tog den. 

Koppla repet i säkringen och klättra kruxet! 



 

 

 

 


