Minifører for Oddersjaa per september 2012

Historikk
Feltet har blitt klatret på siden tidlig på 1980-tallet. Erik Aune med følge gikk da noen av
linjene teknisk. Få konkrete opplysninger om dette. På begynnelsen av 1990-tallet var det
igjen aktivitet på veggen. Ole Werner Andersen, Nils Rune Birkeland og Ørnulf Kittelsen
klatret da minst to av linjene i hovedveggen teknisk. Friklatring ble forsøkt, men ble avvist
som litt for futuristisk den gang. Så, høsten 2010 vender Nils Rune tilbake med
forsterkninger, det vil si den tidligere juniornorgesmesteren Jon Dalvang Andresen. I løpet av
noen høstuker får de bekreftet at flere av linjene faktisk er mulige. Falkerisset blir da gått i fri,
mens «Der Riss» får sin første topptaubestigning. Toppfester monteres da også på de fleste
linjene. Endelig, senhøsten 2011 får «Der Riss» sin første skikkelige fribestigning – en
milepel for tradklatring i Kristiansand med antydning om den frekke 8- graden. Denne helt
eksepsjonelle linja venter nå bare på nye beilere – og på nedgraderingsspøkelset,
selvfølgelig…
Adkomst
Kjør opp langs østsiden av Otra, forbi bomstasjonen og parker på høyre side av veien der det
er skiltet for adkomst til turområdet på skråstadheia. Herfra venter en bratt oppstigning
gjennom Kyrdalen, ca. 170 meter stigning før man traverserer nordover langs hyller og platåer
før den siste bratte oppstigningen til selve veggen. Det er lurt å følge stien ganske langt opp i
dalen før man begynner å traversere. På en usatt passasje underveis er det satt opp et lite tau
til moralsk støtte.
Karakteristikk
Kvaliteten på klatringen på denne veggen er høy. Klassiske naturlige risslinjer i beste Bohusstil. Bedre blir det ikke på Sørlandet! Sødalsgranitten er hard men rettferdig, litt
korneteenkelte steder, riktignok, for det hele er blitt «innklatret». Det er selvfølgelig bare å
klatre og pusse i vilden sky, også på de lukkede prosjektene, men respekter at de er lukket 
Solen er der til den går ned i vest en gang på ettermiddagen/kveldingen. Varmt og fint i solen,
selv i november!
Alle ruter/prosjekter som her er listet fra venstre mot høyre har toppfester montert:

Hovedveggen (umulig å ta feil av)
1) «Danskerisset», naturlig, ca. 17 meter. Åpent prosjekt for den som pusser, antatt grad 8-/8.
2) «Falkerisset», naturlig, ca. 22 meter. Førstebesteget av NRB høsten 2010, antatt grad 7+/8-.
3) «Big Daddy», naturlig, ca. 22 meter. Åpent prosjekt - megaoffwidt - grad 7+ til 8+!!
Generelt umulig å gradere slikt: her trengs både stacking og levitation for dem som er
komfortable med slikt.
4) «Farvel Karlsen», naturlig, ca. 8 meter. Det tynne risset i den nedre veggen under "Big
Daddy". Førstebesteget av John Amund Lund høsten 2011. Antatt grad 6+.
5) "Velkommen Lund", naturlig, ca. 12 meter. Det litt videre risset til høyre for «Farvel
Karlsen»). Antatt grad 7-/7. Førstebesteget av NRB høsten 2011.
6) Lukket prosjekt, bb, ca. 25 meter. 8+ eller 9-. Sinnsykt fet linje!
7) «Der Riss», naturlig, ca. 20 meter. Førstebesteget av NRB høsten 2011, antatt grad 8-, dette
er den definitive klassikeren på veggen!

Keiserveggen (dette er den første veggflaten du ser når du kommer opp anmarsjen)
8) «Branten på kanten», bb, ca. 14 meter. Lukket prosjekt, antatt grad 89) «Jammerdal», mix, ca. 22 meter, 4 bolter på «introsvaet» så naturlig i flotte rissformasjoner
videre til toppen. Lukket prosjekt, antatt grad 7. NB, vær obs på stor løs blokk ca. 5 meter
under toppen av ruta!
10) «Keiserens kamin», naturlig, ca. 20 meter. Grad 6-/6. Førstebestiger NRB høsten 2010.
NB bare en ringbolt i toppen. Klassiker for dem som liker trange steder – midt i ruta må du
først et par meter inn i fjellet for så å komme ut og opp!
12) «Keiserlosjen», variant i toppen av «Keiserens kamin» som følger rissformasjoner ut til
høyre til dobbelt anker i toppen, ca. 25 meter. Førstebestiger NRB høsten 2010. Fint
alternativ, men du unngår ikke krabbingen inne i fjellet. Antatt grad 6+.
13) «Four-links up». Diederformasjon over stort tre til høyre for diederet og eggen som
avgrenser Keiserveggen, ca. 12 meter, mangler toppfeste. Førstebesteget av Linett og NRB
høsten 2010.

