
 

 EKNEKLATRING 
Klatrefører for Ekne 

- og områdene rundt -  

 

Innledning: 
 
Dette er den nye klatreføreren for Ekne og omegn. Utgiver og ansvarlig 

for føreren er Håmmår’n fjellsportklubb. Føreren er nettbasert og gratis 

å laste ned og skrive ut. Feltene som blir beskrevet i føreren er i 

hovedsak utviklet av Håmmår’n fjellsportklubb og våre medlemmer. Vi 

håper du liker både føreren og rutene vi har laget. Enjoy!  

 

OBS! Føreren er ikke helt ferdigstilt, og vil antageligvis aldri bli det. 

Klubbens hovedfelt i Purkvika er godt oppdatert, og  Øverveggen i er 

fullstendig beskrevet. Her er det ikke så mange opplagte linjer igjen 

som er verdt å bolte. I Mellomveggene gjenstår det en del arbeid, men 

det som er gjort til nå er med. Nerveggen har kun adkomstbeskrivelse 

og et oversiktsbilde med rutene tegnet inn. Frostaskaret er nå kommet 

med med sine 10 ruter. På Hornet og i Brurstidalen har boltingen ikke 

kommet i gang enda. Det er ikke gjort avtale med grunneier.  

 

Sist oppdatert: 24.02.2011 09:48 

 

Siste oppdatering inkluderer ikke Den skulte veggen og Veggen ved 

bekken - kommer senere. 

 

Felt presentert i føreren: 
 

Purkvika  

 

Frostaskaret  

 

Frostahornet / Brurstidalen (Preview!)  

 

 



 

Etikk og ferdsel: 

 

Tilrettelegging og bolting av klatrefelt fører til at det blir mer besøkt av 

klatrere. Vi ser gjerne at de som kommer for å klatre rett og slett viser 

vanlig folkeskikk, og ikke kaster om seg med søppel. Søppel som 

bæres ut i skogen tar hver enkelt med seg hjem. 

 

Vis også hensyn når dere må på do. Vi har enda ikke etablert en egen 

latrine eller annet avtrede. Det kan hende det blir etter hvert, men 

inntil det skjer, håper vi alle er omtenksomme og skånsomme når de 

skal på do.  

 

Vi som har brukt feltet i flere år, ser at vi setter spor etter oss, blant 

annet ved at vegetasjon blir trampet ned. Benytt derfor de etablerte 

stiene som allerede finnes.  

 

Vi har fått tillatelse til å hugge ned en del av trærne som utgjør en 

sikkerhetsrisiko, og mange av disse trærne er hugd opp til ved. Alle 

som er på besøk må gjerne bruke av denne, og benytt gjerne de 

bålplassene som allerede er der.  

 

Når det gjelder bolting, bolter vi i hovedsak ikke linjer som opplagt går 

an å gå på naturlige sikringer. De som ønsker å bolte/etablere nye 

linjer er hjertelig velkommen til å gjøre det, men ta gjerne kontakt 

med klubben på forhånd så vi vet hva som skjer. Stort sett har vi 

bolter på lager, så det er mulig å få bolter til ”drømmeruta”.   

 

Alle prosjekter er åpne, der ikke annet er tydelig angitt i fører, eller 

ruta er merket med stålbørste etc. Dersom du går et prosjekt vil vi 

gjerne ha informasjon om navn og grad så fort som mulig. E-post: 

hfsklubb@gmail.com  
 

Chipping er vi i mot. Når det er sagt ønsker vi at klatringen skal være 

sikrest mulig, så løs stein og løse blokker kaster vi kontrollert ned før 

noen får dem i hode.  

 

Ut over dette, er vi på linje med NKFs retningslinjer i forhold til etikk og 

sporløs ferdsel. 

 

NB! Pga. av økt trafikk og dermed større slitasje på den 

private veien fram til parkeringa i Kristivika, har grunneier 

satt opp en betalingsboks der det skal betales noen kroner 

(eksempelvis 20,-) for parkering. Vi håper at klatrere som 

besøker feltet er flinke til å huske å betale, slik at vi ikke blir 

nødt til å parkere ved friområdet 1 kilometer tidligere. Det er 

lang nok anmarsj allerede. 

 

Sikkerhet:  
 

Klatring er en aktivitet som alltid vil medføre en viss risiko. 

Håmmår’n fjellsportklubb bærer ikke noe ansvar for ulykker el ler 

skader som måtte oppstå på feltene beskrevet i denne føreren eller 

annen aktivitet oppmuntret av føreren.  

 

Vi setter pris på om sikkerhetsfarer på feltene, som løse hengere, 

store løse blokker, trær i fallsonen eller dårlige anker/topptaufester, 

rapporteres til klubben slik at de kan utbedres.  

E-post: hfsklubb@gmail.com  / http://hfsk.wordpress.com 

 

De boltede rutene er utrustet med doble ringhengere som anker, der 

annet ikke er angitt. Ha en trygg og fin klatreopplevelse.  

 

 

mailto:hfsklubb@gmail.com
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Kart: 

 
 

 

 

 

 



 

Purkvika  
25 min 

 

Generelt : 
 

Purkvika er klubbens hovedfelt. Feltet består av flere vegger, spredt 

utover et relativt begrenset område. Størst er Øverveggen med over 50 

ruter. Den er opptil 25 meter høy, og ruter fra grad 4 til 9. Mest ruter 

på 6-8 tallet. Nerveggen ligger helt nede ved fjorden og er 6-7 meter 

høy. Stort sett lette naturlig sikrede ruter, med muligheter for 

topptauing de fleste steder. Mellom Øverveggen og Nerveggen ligger 

de nyoppdagede Mellomveggene. Denne delen av feltet består av flere 

mindre vegger i flere etasjer. Graderinger fra 4-8.  I dette området 

ligger det også en rekke lave buldrevegger.  

 

Veggene er nordvestvendte (mot fjorden), så sola kommer inn i veggen 

engang utpå ettermiddagen. I sommerhalvåret kan det komme sol i 

veggen tidlig om morgenen også.  

 

Fjellet er for det meste fast og fint, men noen steder er de nederste 

partiene litt løsaktige.  

 

Historikk: 
 

Øverveggen i Purkvika ble "oppdaget" av Øystein Rønning rundt 1990. 

Han tok med seg Terje Rønning (som i 1991 hadde vært på kurs i 

Innerdalen) for å prøveklatre i feltet før han selv skulle på kurs i 

Innerdalen i 1992. De 2-3 første rutene som ble gått i Amøbeveggen, 

ble gått denne sommeren. I de påfølgende 3-4 årene ble det meste 

som var mulig, gått å på naturlig sikringer, både i Øver- og Nerveggen. 

I tillegg ble det topptauet der dette lot seg gjøre uten for stor pendel. 

Etter at Øystein kom fra kurs var Rønning-gutta skikkelig gira, og 

startet arbeidet med å sette ned NTE-boltene i toppen.  
Gudmund Grønhaug, Eggmysteriet (9). Foto: Bjørn Skei 



 

I 1997 (ett år etter stiftelsen av klubben), ble det holdt kurs i 

Øverveggen i regi av NKF. Gunnar Karlsen satte da de 2 første 

bolterutene i Amøbeveggen. Feltet har siden vært benyttet som 

klubbens faste klatrefelt, og har vel nærmest opplevd en liten 

renessanse de siste årene. I løpet av de siste årene har det kommet 

over 80 nye bolteruter på feltet. Per vår 2006 har antallet ruter i 

Purkvika passert 90.  

 
Adkomst: 
 
Bil er en nødvendighet for å komme til feltet. Alternativt sykkel, hvis du 

er veldig sprek. Kjør E6 mot Skogn. Kommer du nordfra, kjører du forbi 

avkjørselen til Skogn og forsetter til neste avkjørsel ved en stor fabrikk 

(Norske Skog Papirfabrikk). Ta så til høyre i neste kryss mot Ekne. Du 

kjører nå på Rv. 61 til du kommer til Ekne sentrum.  

 

Dersom du kommer sørfra, svinger du av E6 ved Ronglan, og følger 

skilting mot Ekne (Kjør under E6 igjen og følg grusveien). Etter hvert 

kommer du inn på Rv. 61 og asfalt igjen – ta til venstre. 

 

Fortsett rett fram ved Ekne skole (ikke til Frosta) og videre ca. 7-8 km. 

Etter hvert ender veien ved en campingplass, fortsett forbi den og til du 

kommer til gården. Veien er sperret med en port like etter gården, og 

her kan bilen parkeres på venstre side. Det er plass til bare 3-4 bilder 

her, så dersom det er fullt går det an å parkere ved friområdet før du 

kommer til campingplassen. Det blir noen hundre meter lenger å gå, så 

du kan spørre bonden på gården om annen parkering. Vær høflig. Vi 

ber om at det ikke parkeres på åkeren, eller slik at det hindrer 

trafikk til hyttene, eller de fastboende.  

 

HUSK PARKERINGSAVGIFT VED BOMMEN!  

 

 

Fortsett til fots lags veien fra bommen (3-400m) til du kommer til et 

skilt der det står Purkvika. Skiltet står på høyre side av veien der det 

er en tydelig snuplass for biler. Følg stien i ca. 1 km. Til slutt 

kommer du til 2 hytter. Dette er Purkvika. Det tar ca. 20-25 

minutter å gå fra bilen. 

 

For å komme til Nerveggen, må du gå over bekken på en liten bru 

ved den øverste hytta. Følg stien som til slutt ender på toppen av 

Nerveggen.  

 

For å komme til Øverveggen går du oppover gressbakken og inn til 

høyre i granskogen ved den øverste hytta. Etter hvert blir det en 

tydelig sti som du følger 2-300 meter. Øverveggen reiser seg da på 

venstre side. Bryt av den tydelige stien 50 meter etter en stor stein 

og let etter en mer utydelig sti som går oppover mot veggen.  

 

For å komme til Mellomveggene følger du stien videre uten å ta av 

mot Øverveggen. Etter ca. 150-200 meter går stien over en ny 

bekk. Her tar du av ned mot høyre. Du kommer etter hvert ut på et 

åpent område med reinlav. Du er nå på toppen Mellomveggene. Den 

enkleste måten å komme seg ned på, er å følge antydningen til en 

kløft som går langs skogkanten vestover. Etterhvet vil kløften 

plutselig stupe ned ved en overhengende vegg. Dette er 

Rockeveggen. For å komme rundt og ned til resten av 

Mellomveggene, tar du av til høyre ved første mulighet i kløfta. Du 

følger nå nedsiden av den øverste etasjen av Mellomveggene. 

 
De som har GPS kan gå etter følgende koordinater:  

Øverveggen: N63 40.726, E10 54.377 

Nerveggen: N63 40.745, E10 54.230 



 

Oversiktsbilde: Purkvika 
 

 
 

Oversiktsbilde av feltene i Purkvika tatt fra fjorden. Foto: Jens-S. Løvli  



 

Kartskisse: 

 

Oversikt:  

Øverveggen 
60+ ruter  

Mellomveggene 
33 ruter  

Nerveggen 
9-10 ruter 

 
 

  



 

Øverveggen 

 
Øverveggen er den største av veggene i området.  Den varierer i høyde 

fra 15 til 25-30 meter. Her finner du alt fra gode sva, vertikalt til bratte 

overheng. Øverveggen er delt i sju seksjoner; Lilleveggen, 

Tegneserieveggen, Overhenget, Roteveggen, 

Amøbeveggen,Sjonglørveggen og Arico.  

 

Fra toppen av Øverveggen er det en fantastisk utsikt, så en tur til 

toppen er vel verdt turen. Det er ganske greit å legge ut topptau de 

fleste steder, men ekstra lange slynger er en fordel. Flere steder står 

det store NTE bolter og arbeidsbolter i nærheten av kanten.  

 

Til venstre for Lilleveggen går det an å komme seg opp og rundt til 

toppen. Det er også en mulighet langt oppe til høyre for Arico, men 

denne er litt vanskeligere å finne.  

 

 

Oversiktsbilde: Øverveggen 
 

 

Lilleveggen  
 

1 De tre små grisene og 

radiobippen 
Boltet av Jens-Syver Løvli, 2003 
1. bestigning: Tor Erik Sliper, 2003 
Ruta har 2 borrebolter som anker 

 

6+ 

2 Lilleulv 
Boltet av Håkon Grønnesby, 2003 
1. bestigning: Lars Audun Nornes, 
2003  

7+/

8- 

 

3 Storeulv 
Boltet og gått av Gudmund 
Grønhaug, 2003  

8- 

 

Om Lilleveggen: 
 
En liten vegg som er akkurat litt for høy til å buldre opp. Foreløpig 3 

ruter her, som følger hver sine riss. Ofte fuktig i rutene.  

 

 



 

Skisse Lilleveggen:  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

Tegneserieveggen 
 

1 The Spirit  
Boltet av Gudmund Grønhaug, 2003 
1. bestigning Gudmund grønhaug 
2004  

9- 

2 Åpent prosjekt 
Boltet av Gudmund Grønhaug, 2004 

 ~9- 

3 Åpent prosjekt 
Boltet av Hugo Hermansen, 2003 

 

~8+ 

4 Åpent prosjekt  

 

~8 

5 Streng men urettferdig 
Gudmund Grønhaug, 2006 
Vannsig! 

 

7+ 

6 Nemi 
Boltet av Jens-S. Løvli, 2003 
1. bestigning: Gudmund Grønhaug, 
2003. Felles start med B-gjengen (3 
bolter). 

 

7+ 

7 B-gjengens bingeran 
Boltet av Jens-S. Løvli, 2003 
1. bestigning: Gudmund Grønhaug, 
2003. Felles start med Nemi (7 
bolter). Avslutter opp til ankeret på 
”Skrues lommer” 

 

7/7+ 

8 Skrues lommer 
Gudmund Grønhaug, 2005 

 

8+ 

9 Åpent prosjekt 
GG - 2005 

 ~9/9

+ 

10 Shreks sprekk  
Boltet av Gudmund Grønhaug og 
Håkon Grønnesby 2002  
1. bestigning: Gudmund Grønhaug 
2003 

 

8/8+ 

11 Superlangbeins nye 

underbukser 
Boltet og gått av Gudmund Grønhaug 
2002 

 

8/8+ 

12 Sprint 
Gudmund Grønhaug, 2005 

 

8 

13 Jubeldonald 
Boltet av Kjetil Gjøvik og Gudmund 
Grønhaug, 2003 
1. bestigning Gudmund G. 2004 
Mangler en bolt 

 

9- 

14 Opars juveler 
Jens-Syver Løvli, 2003 
*7- med blokka til høyre 
7+ uten blokka  

7-  / 

7+ * 

15 Tarzantauet 
Boltet av Håkon Grønnesby, 2002 
1. bestigning: Gudmund Grønhaug 
2002. Første ruta på sektoren.  

7 

16 GU 
Boltet av Håkon Grønnesby og  
Gudmund Grønhaug, 2005 1. 
bestigning Gudmund Grønhaug 2006  

8+ 

17 Pirayaklubben 
Boltet av Lars Audun Nornes, 2003 - 
1. bestigning: Gudmund Grønhaug, 
2003  

8+ 

18 Eggmysteriet 
Boltet av Lars Audun Nornes, 2003 - 
1. bestigning: Gudmund Grønhaug 
2003  

9 

19 Veien ut av Gufsedalen 
Direkteutsteg av Eggmysteriet 
Gudmund Grønhaug 2010  

9/9+ 

 



 

Om Tegneserieveggen: 
 
Tegneserieveggen ble tidligere omtalt som Glattveggen. Årsaken skulle 

være åpenbar for alle som har sett den; fra bakken kan den ved første 

øyekast, se helt glatt ut. Utallige timer med tålmodig pussing har 

avdekket flust med tak og bøtter, 

og veggen har blitt en perle! Vi 

må nok takke Gudmund 

Grønhaugs evige optimisme for 

at vi i det hele tatt startet å bolte 

her i 2002.  

 

Tarzantauet (7) er den første ruta 

som ble klatret i 2002. En perle 

av en rute! Lars Audun Nornes 

boltet Eggemysteriet (9) som ble 

besteget sommeren 2003, og er 

inntil nå, Purkvikas hardeste 

gåtte rute. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Håkon Grønnesby på Nemi (7+).  

En av perlene i Tegneserieveggen.  

Foto: Jens-S. Løvli 

 
Tegneserieveggen sett fra bålplassen under Overhenget. Foto: Lars 

Audun Nornes 



 

Skisse Tegneserieveggen: 

 
 



 

Overhenget 
 

1 Preacher prosjektet 
Gudmund Grønhaug 2010 
 
Noe løsgods  

9 

2 R.Ø.L.P.  
Boltet av Håkon Grønnesby og Jens-Syver 
Løvli 2003 – 1. bestigning: Gudmund 
Grønhaug 2003  

7+ 

 
Om Overhenget: 
 

Bratt! Noe vannsig om våren (i områdene rundt svarte tak). Sesong 

mars – november. 

 

Her ligger også en fint opparbeidet bålplass.  

Skisse Overhenget: 
 

 
 



 

Roteveggen 
 

1 Listepop 
Boltet av Lars Audun Nornes 2003 
– 1. bestigning Gudmund 
Grønhaug 2003. Felles start og 
anker med Hvit Løgn 

 

8/8+ 

2 Hvit løgn 
Boltet av Lars Audun Nornes 2003 
– 1. bestigning: Lars Audun 
Nornes 2003. Felles start og  
anker med Listepop 

 

7+ 

3 Jævla surrehue 
Boltet av Gudmund Grønhaug 
2003 – 1. bestigning: Gudmund 
Grønhaug 2003  

7 

4 Sånn skal det være 
Boltet og gått av Gudmund 
Grønhaug 2003  

7+ 

5 Ytter-røya 
1. bestigning Håkon Grønnesby 
2002  

4 

6 Streken 
Gudmund Grønhaug, 2003 
Felles start med Litt på kanten, 
men går videre rett opp. Boltene 
litt langt til venstre. 

 

8 

7 Litt på kanten 
Boltet og gått av Gudmund 
Grønhaug 2003  

8- 

 

Om Roteveggen:  
Som oftest helt tørt. Bratt klatring. Sesong: mars – november. 

  
Helene B. Lazlo går ”Jævla surrehue” (7). Foto: Lars A. Nornes 



 

Skisse Roteveggen: 
 



 

Amøbeveggen 
 

1 Amøbejens 
2 (evt. 3) kiler nr 6/ en nr 4 / en nr 3 
(settes i lite horisontalt riss før 
traversen). Ruta avsluttes enten til 
topps (lett kliving) eller traverser inn på 
Gunnars klienter. Verken godt sikret 
eller lett å sikre. 
1. bestigning: Jens-Syver Løvli 2003 

 

6 

2 Gunnars klienter 
Boltet av Gunnar Karlsen 1997  
1. bestigning: ? 1997. Felles anker med 
Startgass  

5+ 

3 Startgass 
Boltet av Gunnar Karlsen 1997  
1. bestigning: ? 1997. Felles anker med 
Gunnars klienter  

4+ 

4 Risset som kamkila stod i  
1. bestigning: Terje Rønning, Øystein 
Rønning 1992  

4 

5 Den aller første på naturlig 
1. bestigning: Terje Rønning, Øystein 
Rønning 1992  

4 

6 Rute nr. 2 på naturlig 
1. bestigning: Terje Rønning, Øystein 
Rønning 1992  

4+ 

7 Feite fatteren trimmer 

tromma 
Boltet av Gudmund Grønhaug 2003 
1. bestigning: Gudmund Grønhaug 
2003 

 

 

7+ 

 

 

8 Teite tufsen tester tenna 
Boltet av Gudmund Grønhaug 2003 
1. bestigning: Gudmund Grønhaug 
2003 
Felles 1. bolt med Syver 

 

7/7+ 

9 Syver 
Boltet av Jens-Syver Løvli 2002  
1. bestigning: Gudmund Grønhaug 
2002 
Felles 1. bolt med Teite tufsen 

 

7- 

10 Påskeeggen 
Boltet av Jens-Syver Løvli og Gudmund 
Grønhaug 2002 
1. bestigning: Gudmund Grønhaug 
2003. Vær obs på at det er noe løst på 

eggen. 

 

 

8+ 

11 Eldrebølgen 
Boltet av Gudmund Grønhaug 2003 
1. bestigning Gudmund Grønhaug 2004  

9-/9 

12 Eksamensdagen 
Boltet av Gudmund Grønhaug 2003 
1. bestigning: Gudmund Grønhaug 
2003. Mangler siste henger og bare en 
karabin i toppen.  

 

6+ 

 

Om Amøbeveggen:  
 

I Amøbeveggen ble nok den aller første klatringen i Øverveggen gjort. 

Her er det lett å sette opp topptau, og det er flere lette ruter her som 

kan gås på naturlige sikringer. De første bolterutene på feltet finner vi 

også her. Startgass og Gunnars klienter er begge boltet av Gunnar 

Karlsen i 1997.  

Sektoren har større og jevnere flater. Sesong mars-november.  



 

Skisse Amøbeveggen: 
 



 

Sjonglørveggen 
 

1 Fast nok?? 
Boltet og gått av Gudmund 
Grønhaug 2003 

 

6+ 

2 Den barnløse 
Boltet av og gått av Jens-Syver Løvli 
2003  

7- 

3 Sjongløretappen 
Boltet av Jens-Syver Løvli og Håkon 
Grønnesby 2001 – 1. bestigning: 
Håkon Grønnesby 2001. Felles start 
med EB skoa og Svaet 

 

6 

4 EB skoa til Terje 
Boltet av Håkon Grønnesby 2002  
1. bestigning: Terje Rønning 2002 
Felles start med Sjongløretappen og 
Svaet 

 

5 

5 Svaet 
Boltet av Pål Austeen, Jens-Syver 
Løvli og Håkon Grønnesby 2000  
1. bestigning: Håkon Grønnesby 
2000 
Felles start med Sjongløretappen og 
EB skoa 

 

6- 

6 Tåkedotten 
Boltet av Erik Brenne 2003 
1. bestigning: Erik Brenne 2003 
Løst i starten.  

6- 

7 Spiskammerset 
Pusset og renset av Eivind Alstad. 
Boltet og gått  av Gudmund 
Grønhaug 2003 
Løst i starten. 

 

6 

 

 

8 Crispy 
Håkon Grønnesby, 2005 
Løst i starten. 

 

6 

9 Rigor Mortis 
Boltet av Jens-Syver Løvli og 
Håkon Grønnesby 2002  
1. bestigning: Håkon 
Grønnesby 2002 
Løst i starten. 

 

7- 

10 Kjernekar 
1. bestigning: Håkon 
Grønnesby 2001  

6+ 

 

Om Sjonglørveggen: 
 

Det er klatret mye i Sjonglørveggen på topptau og naturlige sikringer 

helt fra starten av. Det meste her er nok gått på topptau eller 

naturlige sikringer lenge før det ble boltet ruter her.  

 

Noe vannsig på flere av rutene. Sesong fra april  til 

oktober/november. 

 

Det er viktig å få med seg at flere av rutene her kan ha løsgods 

i seg, og enkelte er i stadig forandring. Vi tror vi har fjernet det 

meste av skikkelig store steiner og blokker. Allikevel kan det være en 

god investering  å tenke litt igjennom hvor sikreren skal stå før man 

starter å klatre. 

 

Vær spesielt oppmerksom på rutene ”Fast nok?”, ”Spisskammerset”, 

”Crispy” og ”Rigor mortis”!  



 

Skisse av Sjonglørveggen: 
 



 

Arico 
 

1 Black boy 
Boltet av Håkon Grønnesby 2002  
1. bestigning: Håkon Grønnesby 
2002 
Felles start med Ønskelista og Arico 

 

5+ 

2 Ønskelista 
Boltet av Gudmund Grønhaug og 
Håkon Grønnesby 2002  
1. bestigning: Gudmund Grønhaug 
2003 
Felles start med Black Boy og Arico 

 

8 

3 Arico 
Boltet av Jens-Syver Løvli og Håkon 
Grønnesby 2002  
1. bestigning: Håkon Grønnesby 
2002 
Felles start med Black Boy og 
Ønskelista 

 

7- 

4 Statskog 
Boltet av Håkon Grønnesby og Jens-
Syver Løvli 2002  
1. bestigning: Håkon Grønnesby 
2002 

 

6 

5 Tiurklokka 
Boltet av Håkon Grønnesby 2003 
1. bestigning: Erik Brenne 2003  

4 

6 Statsbygg  
Boltet av Jens-S. Løvli 2003 
1. bestigning Jens-S. Løvli 2004 
Felles start med Statnett  

7- 

7 Statnett 
Boltet av Håkon Grønnesby 2003 
1. bestigning Håkon Grønnesby 
2004 
Felles start ned Statsbygg 

 

7+ 

 

Om Arico: 
Sektoren tørker fort opp. Løst parti nederst. Sesong fra mars til 

november.  

 

 
Hugo Hermansen, Ønskelista (8). Foto: Jens-S. Løvli 



 

Skisse Arico: 
 



 

 



 

Mellomveggene 

 
Om Mellomveggene: 

 
Mellomveggene ble nærmest funnet/gjenoppdaget ved en tilfeldighet 

høsten 2003. Marius Grimz rotet seg litt bort på en tåkefylt dag, og 

snublet over feltet. Bolting av veggene startet nesten umiddelbart. 

Potensielt kan det bli mellom 50-70 ruter her. Foreløpig er ett platå 

utviklet med en del ruter. Mellomveggene består av 6 seksjoner, med 

Lommelun som det sist utviklede området. 

 

Ellers er det flere vegger nedenfor, over og på tvers av den delen av 

Mellomveggene som er utviklet til nå, så her er det mulig å rote seg 

bort, eller gå seg fast.  

 
 

 

Dødens dal 
 

1 1 Det var grevlingen sin 
Kirsten Marie Larsen Grønhaug 
2010 

 

4 

2  Beverjakta 
Jon Hinne 2010 

 

4+ 

3  Ædda Mæddas 

bringebærdrops 
Eddi Tausvik 2010  

4+ 

4  Dragens hule 
Gudmund Granhaug 2010 

 

8+ 

5  Lufteturen 
Gudmund Grønhaug 2010 

 

6+ 

6  Langseth på tur 
Runar Carlsen og Jonas Langseth 
2010  

7+/8

- 

7 2 Hunden fra Baskerville 
Jens-S. Løvli, 2004.  

 

6 

8 3 Smertepump 
Boltet av Gudmund Grønhaug og 
Jens-S. Løvli, 2004 
1. bestigning Gudmund Grønhaug 
2009 

 

 

9- 

9 4 Bitchmagnet 
Boltet, 2004 
1. bestigning Gudmund Grønhaug 
2010  

7+ 

10  Åpent prosjekt  ? 

 
Skisse: Dødens dal 

 



 

 

Skisse Dødens dal: 

 



 

Mist 
 

1 1 Marsipan 
Jens-S. Løvli, 2004 

 

5+ 

2 2 Moonshine 
Jens-S. Løvli, 2004 

 

5- 

3 3 InnerRøy 
Håkon Grønnesby, 2004 

  

4 

4 4 InnerRøy Extension 
Håkon Grønnesby, 2004 
Forlengelse av InnerRøy opp til høyre. 
Kan brukes til opplæring i 
flertaulengder.  

 

6- 

5 5 Einar 
Boltet av Jens-S. Løvli, 2003 
1. bestigning Gudmund Grønhaug 2004  

8/8+ 

6 6 Iggy 
Gudmund Grønhaug, 2004 

 

8/8+ 

7  Tåkeprat 
Jon Honne, 2010 

 

5+ 

8 7 Smaken av kontor 
Halvard Utvik Gjerde, Gudmund 
Grønhaug 2004 
1. bestigning Lennart … 2004  

4 

9 8 Tåkemarius 
Gudmund Grønhaug 2004 

 

8- 

10 9 Lord Bård the bored lord 
Boltet av Lars Audun Nornes 2004 
1. bestigning Gudmund Grønhaug 2007 

 

9- 

 

 

11 1

1 

Skudd fra hofta 
Jens-S. Løvli og Gundmund Grønhaug, 
2003. 1. bestigning Gudmund 
Grønhaug 2005 
NB!: Bare en karabin i toppen 

 

7/7+ 

 



 

 
Skisse: Mist 

 



 

 

Lommelun 
 

1 1 Jon B 
Jon Honne 2007 

 

7 

2 2 Tom Bombadil 
Håkon Grønnesby 2007 

 

7+ 

3 3 Idelpung-lommelunene 
Boltet av Håkon Grønnesby, 2007 
1. bestigning av Gudmund Grønhaug  

7+ 

4 4 Mithrill gruvene 
Håkon Grønnesby, 2007 

 

8- 

5 5 Bakveien til Mordor 
Hamish Gray, 2007 

 

6+ 

6 6 Minas Tirith 
Martin Jenssen, 2007 

 

4+ 

7  Navnløs – Insh Allah 
Martin Jenssen, 200? 

 

5+ 

8 7 AkkOve 
Ove Østerlie og Jon Honne, 2007 

 

6- 

9 8 Bilbos blokk 
Ove Østerlie, 2007 

 

5+ 

10 9 Stø kurs 
Jon Honne, 2007 

 

5+ 

 

Om Lommelun: 
 
Sektoren ble begynt pusset og boltet av et kurs med 
Tindegruppa i 2006. De ble ikke helt ferdige, og seksjonen 
sto urørt til våren 2007. Jon Honne, Håkon Grønnesby og 
Ove Østerlie har boltet ferdig de påbegynte prosjektene og 
ryddet noe løsstein. Sektoren framstår som svært 
innbydende og idyllisk, og et godt tilskudd til feltet. Tørker 
fort opp etter regnvær, og det er ikke noe vannsig i 
veggen. Sesong fra mars - november 
 
 NB! Den tørka eineren som henger i veggen i venstre 
del av seksjonen, er fredet! 



 

Skisse: Lommelun 
 

 

 



 

 

Rockeveggen 
 

1 Black rider 
Gudmund Grønhaug 2006 

 

8+ 

2 Peng!  
Boltet av Tomas Hoel og 
Gudmund Grønhaug 2004  
1. bestigning Gudmund Grønhaug  

8 

 

 

3 Prosjekt 

 

~9+ 

4 Prosjekt 
Gudmund Grønhaug, 2006 

 

~9+ 

5 Pixies 
Gudmund Grønhaug 2005 
Lengdeavhengig start.  

8+ 

Skisse: Rockeveggen 

 

 

Om Rockeveggen:  
 
Ofte vått, bortsett fra Peng!, som er verdt 
turen i seg selv om catching er greia. 
 
Sesong sen sommer til tidlig høst. 



 

 
Om Tres amigos: 
 
Nesten alltid tørt.  Sesong fra feb/mars – november. 

 

Denne sektoren har fått sitt navn pga. de tre første rutene her, alle 

oppkalt etter brennevin. Dersom de tre blandes i like deler blir det en 

drink for de tøffeste kara med hår på drøvelen. Populær blant buss og  

og lastebilsjåfører på bygda i latinamerika og ikke så mange andre 

steder. 

 

 

Tres amigos 
 

1 Jhonny Walker 
Gudmund Grønhaug 2004 

 

7+ 

2 Jim Beam 
Gudmund Grønhaug 2004 

 

7- 

3 Jose Cuervo 
Gudmund Grønhaug 2004 

 

8- 

4 Cornershop 
Halvard Utvik Gjerde og Gudmund 
Grønhaug, 2004 

 
 

6- 

5 Rockefoten 
Hilde Andersen Raa, 2004 

  

6 

 

 

 



 

Skisse: Tres Amigos 
 



 

 

 
 

 

 

Arns rike 
 

1 Sveintung 
Boltet av Sveinung Grande, 2004 
1. bestigning GudmundGrønhaug, 2004 

 

8 

2 Klipp 
Gudmund Grønhaug, 2007 

 

~8 

3 Pilgrimsferden 
Boltet av Joakim Voytovitch, 2004 
1.bestigning Gudmund Grønhaug, 2004 

 

7+ 

4 Drømmen om granleggen  
Boltet av Håkon Grønnesby, 2006 
1. bestigning Erik Brenne 2006  

7 

5 Olavskilden 
Håkon Grønnesby, 2006 

 

7 

6 Scola vitae 
Jon Honne, 2006 

 

6- 

7 Novise 
Jon Honne, 2006 

 

5- 

8 Arnestedet 
Jon Honne, 2006 

 

4- 

Om Arns rike:  
 
Veggen blir etter hvert lavere jo lenger vest du kommer. Det er 

mange muligheter for å lage korte buldrete ruter her, og buldring 

generelt. Noe vannsig i venstre del på våren. Sesong mars – 

november. 

 

På toppen av Arns rike finnes det en relativt stor jette-gryte, for de 

som er interessert i geologi.  

 

Skisse: Arns rike 

 



 

Nerveggen 
 

Nerveggen blir stort sett benyttet til kursing av diverse slag. Rutene 

har har ikke navn, og det fins om lag 10 ruter som er relativt 

definerte; alle er gått på naturlige sikringer. På oversiktsbilde under 

er de antydet. Gradene spenner fra 2 til 5+ (sånn cirka), på de linjene 

som er antydet.  

 

Veggen egner seg godt til nybegynnere som vil trene på topptau. Det 

er flere bolter lett tilgjengelig fra toppen. På svabergene er det for 

øvrig svært idyllisk, og det er et fint sted å overnatte, og samtidig ha 

litt lett buldring tilgjengelig. Her kan det også legges til med båt på flo 

sjø. 

Fra Nerveggen til Mellomveggene: 
 

Det går fint å gå direkte fra Nerveggen til Mellomveggene, og veien er 

faktisk ikke så lang. Når du kan den, går du dit på 5 minutter. Følg 

stien videre fra toppen av Nerveggen. Du kommer etter hvert til et 

bredt vannsig. Gå ned vannsiget/bekken, og følg denne veggen videre 

vestover, til du kommer ut av krattet/skogen. Hold retningen slik at 

du går litt oppover i terrenget. Snart kommer du til et ganske seriøst 

steinras – gå rundt i ytterkant og vips så ser du i Dødens dal. Veien er 

lett å finne, men det er også lett å rote seg litt bort.  

 

Det går også an å gå til Mellomveggene fra nedsiden av Nerveggen, 

men det er litt er kronglete. 

 

Oversiktsbilde: Nerveggen 

 

 



 

 

Hornet og Brurstidalen 
 

Det er fortsatt mye vegg i området. Like over kommunegrensen til 

Frosta ligger Hornet (bildet). I nærheten av Brurstidalen ligger det 

også flere svært lovende vegger. Hornet ble synfart i 2004, og 

veggene i Brurstidalen vinteren 2005. Bolting vil antagelig ta til i løpet 

av våren sommeren 2007, da grunneieren ved Åsholmen camping har 

vært svært villig til å la oss utvikle feltene.  

 

Følg med, følg med!! 

 

Sneak peak av Hornet: 

Adkomst: 
 

Fra Åsholmen camping er det greit og komme til Brurstidalen. Ca. 10 

minutters gange. Det er ikke mye lenger å gå fra Øverveggen heller.  

 

Hornet kan nåes fra Mellomveggene via 2 forskjellige, svært trange 

kløfter. I den nordlige kløften som ender nesten oppe ved Tres 

amigos, henger det et tau. For å komme til den sørlige kløften går 

man ryggen fra toppen av Mellomveggene (fra jettegryta), og følger 

toppene litt på skrå oppover, til det begynner å gå nedover igjen. Til 

slutt forsvinner ryggen ned i en trang kløft, som går helt fra toppen 

av Hornet, og nesten ned til sjøen. Den er 1,5 – 2 meter bred på det 

smaleste. Vel verdt turen alene.  

 



 

Frostaskaret  
5 min 

 

Generelt :  
 
Like over kommunegrensa fra Levanger til Frosta ligger Frostaskaret – 

lokalt bare kalt Skaret. Dette er en naturlig kløft, ca. 100 meter dyp, 

som har fått litt hjelp av veivesenet for å legge veien igjennom. Det  er 

med andre ord kort anmarsj. Klatringen har til nå foregått på østsiden. 

De nederste delene av Skaret bærer preg av at det er tatt ut en del 

stein her, og det ligger en sikkelig steinur i bunnen av veggen. Det må 

allerede i innledningen bemerkes at det er en god del løs stein/blokker 

her. I Skaret er det eneste stedet til nå, det er etablert klatreruter på 

mer enn én taulengde – her er de lengste rutene 2 (!) taulengder.  

 

 

Historikk: 
 
Det er så vidt, undertegnede vet, Håkon Grønnesby og Jens-Syver 

Løvli som etablerte den første ruta i selve Skaret sommeren 1999. Da 

hadde de anskaffet sitt første kilesett og satset med friskt mot på 

klatring på naturlige sikringer. Det er usikkert om Rønning-brødrene 

kanskje var her tidligere på 90-tallet. Den første ruta som ble gått var 

”Miss L. Croft”, og noe senere på sommeren ble ”Blå stikkflamme” 

etablert. Noen år senere ble ”Latrinentstellung mit vorlege”  gått. Den 

første har flere repetisjoner, mens de to siste har ingen kjente 

repetisjoner. 

 

Etter at klubben vervet sitt første medlem fra Frosta rundt i 2002, fikk 

Frostaskaret i tillegg etablert sine første sportsruter like ved 

Skartjønna. Med ungdommelig pågangsmot boltet  og gikk Tor Erik 

Sliper 2 linjer her i 2003. I 2004/2005 har det blitt boltet 5 nye linjer, 

noe av det er gått, men det er ikke fullstendig konsensus om grader og 

navn så det kommer etter hvert. 

 

 
 

 

Adkomst: 

 

Det er to mulig kjøreruter for å komme seg til Frostaskaret. Hvilken 

det lønner seg å ta avhenger av hvor du kommer fra, men vi 

anbefaler at de som kommer sør for Åsen, tar følgende rute: 

 

Fra E6 svinger du av mot Frosta ved Esso-stasjonen på Åsen. Kjør 

helt til du nærmer deg Frosta sentrum, og følg skilting mot Ekne. 

Det er flere alternative løsninger, men bare følg skilt til Ekne. Det er 

ca. 10 km til Frostaskaret. Når du kommer til et skilt med Åsholmen 

camping på har du bare noen få kilometer igjen. Du skjønner når du 

er framme. Det finnes for øvrig  relativt fin og lett buldring i fjæra 

ved Åsholmen camping, og det går an å gå over til Purkvika herfra – 

ta med kart! 

 

De som kommer nordfra nord for Åsen, bør  kjøre følgende vei: 

Sving av fra E6 og følg skilting mot Ekne - det er to avkjøringer til 

Ekne fra E6, én ved Rongland og én ved Skogn -  hovedsaken er å 

komme seg til Ekne. Ved Ekne-stadion svinger du av til venstre, og 

fortsetter å følge Rv. 61 helt til du kjører ut av Levanger kommune 

og inn i Frosta. Ca. 1,5 km inn i Frosta kommer du til Frostaskaret – 

det er helt innlysende hvor det er når du kommer dit. 

 

Fordeling på grad i feltene på Frosta
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Om Skaret:  
 

I Skaret er det egentlig et ganske stort potensial for ruter både bolt og 

kiler, men det krever en god del pussing og rensing. Det finnes fortsatt 

naturlige linjer som ikke er gått, men lysten har ikke vært der så langt. 

Noe av årsaken er at det er en del store blokker og blokkoppstablinger 

som er litt ”scary” ut; så trå varsomt!!  

 

Her er de eneste etablerte rutene med 2 taulengder i området , og det 

i seg selv gjør de jo til en liten kuriositet. 

 

Ellers er diederet Miss L. Croft svært fint, men har vært utsatt for 

naturlig hærverk, og det henger visstnok igjen en blokk på størrelse 

med et kjøleskap i toppen av ruta. 

 

 

Skaret Skaret 
 

1 Miss L. Croft 
Jens-Syver Løvli, Håkon Grønnesby, 1999 
2 taulengder  

5- 

2 Blå stikkflamme 
Håkon Grønnesby, Jens-Syver Løvli, 1999 
2 taulengder  

6- 

3 Latrinentstellung mit vorlege 

(aka Løs mage) 
Håkon Grønnesby, Jens-Syver Løvli, 2000 
1 taulengde 

 

5+ 

 



 

Kart: 
 
 
 
 
 

 

Detaljkart: 
 
 
 
 
 

 

 



 

Ruteskisser: Skaret



 

 

 

Om Skartjønna:  

 

Skartjønna er et meget lite og oversiktlig lite felt. Kjør noen hundre 

meter videre mot Frosta fra Skaret, og parker i lomme ved veien 

(østsiden). Følg sti gjennom kratt og du er der.  

 

Det er Tor Erik Sliper som har vært primus motor for utviklingen, men 

fikk i 2005 hjelp av andre frostinger, blant annet Trygve Skogly.  

 

Ellers må det bemerkes at feltet er under utvikling, og at det trengs en 

god del rensing enda. Det er stor fare for å løse ut (til dels stort) 

løsgods fra rute 3-7. 

 

 

Skartjønna Skartjønna 
 

1 The Big bang 
Tor Erik Sliper, 2003 

 

5+ 

2 Det ble en jente 
Tor Erik Sliper, 2003 

 

7- 

3 På eget ansvar 
Trygve Skogly m.fl., 2005 

 

4 

4 Neppe fast nok! 
Boltet av Trygve Skogly m.fl., 
2005 
1. bestigning Håkon Grønnesby. 
2005 

 

6  

5 På trygg grunn 
Boltet av Trygve Skogly m.fl., 
2005 
1. besigning Håkon Grønnesby, 
2006 

 

7 

6 Skoglyprosjektet 
Boltet av Trygve Skogly m.fl., 
2005. 1. bestigning Håkon 
Grønnesby 2006  

7 

7 Navnløs 
Boltet av Tor Erik Sliper, 2004 
1. bestigning Håkon Grønnesby, 
2005  

7+ 

 



 

Ruteskisser: Skartjønna 
 
 


