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Introduktion
Ca 16 km från Åsele i byn Sörnoret finns "Offerhällan"(även kallat Bergvattenberget,
Gudahällan). Enligt traditionen en gammal samisk ättestupa med en underbart vacker utsikt
över sjöarna runt omkring. Från offerhällan ned till vattenytan är det ca 120 m fallhöjd. Det
sägs att gamla samer som inte kunde följa med renarna och flytten till fjällen offrades genom
att man placerade dem i en ackja som sedan skickades utför hällan.
Vägbeskrivningar
Från Umeå
Kör väg 92 till Åsele, vilket är en sträcka på 16 mil cirka.
Från Åsele till klippan
I Åsele samhälle vid stallet/ishallen, tag av mot byn Sörnoret. Det står “13 Sörnoret” på
skylten. Denna väg är densamma som man tar om man ska till flygplatsen. Från ishallen i
Åsele till där man lämnar bilen vid offerhällan är det 16 km.
Fortsätt på denna väg tills du kommer till byn Sörnoret. Från byskylten i Sörnoret är det cirka
3,6 kilometer tills man ska lämna bilen.
När du passerat byn och kört ett tag så kommer det en skylt med “Här slutar allmän väg”.
Forsätt förbi denna skylt och kör efter vägen tills det dyker upp en skylt som pekar mot höger
med texten “Offerhällan 2 Bergvattenberget”. Vid början på denna väg finns det en bom och
den kan (enligt rykten) vara stängd ibland. Kör på denna väg cirka 1 km tills ni kommer till en
skylt som pekar mot höger mot en stig. På skylten står det “Offerhällan 0,9 Bergvattenberget”.
Stigen leder till rastplatsen på toppen av offerhällan. OBS! Blöt stig. Kan vara olämpligt med
lågskor om det har regnat mycket.
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Restriktioner. “Lappgubben”
Enligt byborna så ska mossformationer strax under toppen på Offerhyllan bilda formen
av ansiktet på en lappgubbe på långt håll.Byborna vill gärna att denna formation ska
förbli orörd.
På bilden är det stora "block" där denna formation finns inringat. Sopning på utsidan av
detta block ska därför inte göras. Att sopa bakom eller till höger eller vänster om detta
block är däremot inga problem.
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Karta Offerhällan
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Från Örnsköldsvik
Från Örnsköldsvik till Offerhällan är det cirka 16 mil om man kör till Åsele och följer
vägbeskrivning "Från Åsele till klippan".
Alternativ:
Viker man av väg 90 en bit efter man passerat byn "Pärlström" så ser det ut som att man kan
ta en väg som skulle ge ett avstånd på 13 mil uppskattningsvis. För att kolla upp kring denna
väg, gå in på lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se). Gå in på kartsök och ortsnamn,
sök på sörnoret i Åsele kommun och kolla på den karta ni får fram.

Vägvisaren. 6+
En repläng på 28 meter, egna
säkringar + 2 borrbultar. Bultat
ankare.
Ett fint dieder som på slutet ger
härlig layback/jamklättring
bakom ett stort fristående block.
Leden avslutas (i talande stund)
på toppen av detta block.

Från Östersund
Från Östersund är det cirka 24 mil om man kör till Åsele och följer vägbeskrivning "Från
Åsele till klippan".
Alernativ:
På Lantmäteriets hemsida ser det ut som att det går köra av väg 92 mot Lomsjö och få en
kortare väg, uppskattningsvis 21 mil.

Insteget hittas genom att man går
ner norra vägen och följer
bergväggen till höger. Från en
hylla hänger ett rep ner. Använd
detta rep som stöd för att ta dig
upp till hyllan.
Följ det tydliga framsopade
diedret. Bra att ha med sig
dubbla friends i de mindre
storlekarna.
Fira ner från ankaret till hyllan
(enkelrep på 60 meter räcker).

Från rastplatsen och ner
När man kommit till rastplatsen så har man två alternativ för att ta sig ner om man vill gå,
“södra vägen” och “norra vägen”. Man kan givetvis fira ner också om man vill.
“Södra vägen” (bökig)
Ta stigen till höger och ta dig ner för ravinen där det finns trästegar byggda. Dessa stegar är
dock i stort sett förstörda nu så räkna inte på att kunna använda dessa. Sätt upp ett rep som du
kan ha som stöd vid nedstigningen innan du ger dig iväg ner.

Framsopad 2003-2004 av Anders
Linder. Klättrad i juni 2005 av
Anders Linder med Pär
Håkansson som andreman.
Efter filmen med samma namn.

“Norra vägen” (rekommenderas)
Ta stigen till vänster och ge dej nerför en ravin. Denna är dock inte så brant så man kan gå
ned utan repstöd. Denna väg är den närmaste och enklaste om man ska ta sig till lederna
“Vägvisaren” och “Halvägs till himlen”.
När man går nerför ravinen kommer man se en framsopad spricka på höger hand. Namn, grad
och vem som sopat fram den är okänt.
När man följer väggen till höger kommer man till en hylla som det hänger ett rep från.
Detta rep kan man använda som stöd för att ta sig upp till hyllan där “Vägvisaren” börjar .
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Schematisk skiss av rastplats och klippkant.
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Camping
Uppe vid rastplatsen finns det gott om tältplatser och ett utedass. Vattentillgången uppe vid
fikaplatsen är dålig så ta med vatten. Vatten kan i värsta fall hämtas nere vid sjön där man
också kan bada om lusten faller på.

Halvvägs till himlen. 6
Insteg: Går man ner norra vägen
och fortsätter förbi "Vägvisaren"
en bit så ser man en spricklinje
som man inte kan ta miste på.

Om denna förare
Föraren är gjord för enkelsidig utskrift. Skriv ut alla sidor. Lägg den första sidan upp och ner
i bunten och häfta ihop papperen i mitten och vik ihop den (berget med alla linjer utritade
hamnar i mitten). Föraren blir då i A5-format.

Leden är en 30 meter lång fin och
given flakspricka upp till ett
borrat ankare. Ta med många
friends. Det behövs! Uppe vid den
luftiga standplatsen känns det
verkligen som man är halvvägs
till himlen.
Fira ner från ankaret.
1 replängd. Ihållande.
Framsopad av Jens Åström 2003.
Klättrad av Jens Åström med
Tommy Nilsson som andre man
september 2003.
Projekt P1.
Framsopning av en andra
replängd har påbörjats av Jens
Åström.
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Projekt P2
Insteg: Strax till vänster om "Halvvägs
till himlen" finns det en tydlig
spricklinje.
Gjordes som on-sight projekt (ingen
sopning innan bestigning) av Anders
Lindfors och Tommy nilsson -94
(cirka). Klättrades blandat aid och
friklättring. Inget namn gavs till leden.
Viker av till vänster vid toppen.
Tommy Nilsson påbörjat sopning juni
2006, blir förhoppningsvis
friklättringsbar. Ser ut som en grym
linje och garanterat luftig.

Mot nya mål, 6+
1 replängd på 25 meter cirka. Egna säkringar+ 2 borrbultar.
Till insteget kommer man lättast om man firar sig ned från toppen från en tall. Om
man går efter stigen uppe på toppen så kommer man snart se en tall som är utmärkt
med röd-gul snitselband. Fira ner hela vägen på dubbelrep eller fira på enkelrep ner
till granen och gör ytteligare en firning därifrån.
Börja med väggklättring upp till den första bulten. Upp till flaket och sedan till höger.
Leden går sedan upp i det vänstra diedret. Vid slutet av diedret, under taket
traverserar man kort till höger till granen där standplatsankare finns (röd slinga +
snabblänk uppsatt juni 2005). Fira ned från ankaret.
Framsopad 2004-2005 av Pär Håkansson. På grund utav utlandsflytt och nya mål blev
det inte av att Pär klättrade denna led innan han åkte.
Klättrad augusti 2005 av Jens Åström med Anders Linder som andreman.
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En feting, 6
En replängd, cirka 20 meter.
En slående linje för dig med smak för breda sprickor. Kräver säkringar upp till Big
Bro #4. Har du tillgång till ett sådant rack kommer du inte ha några problem med
leden. Annars passar det bra att sätta topprep och börja träna inför din USA-resa.
Leden går rakt nedanför vindskyddet och slutar på en stor hylla ca 15 höjdmeter
under toppen. Du når toppen av leden genom att gå förbi stängslet bakom
vindskyddet på en halvtydlig stig. Följ sedan den här stigen i 10-15 meter då den
viker ner åt höger. Ett fast rep dyker upp och för dig ner på topphyllan. När du ser
leden Ljusbågen framför dig så kan du kolla ner på leden. Bygg ankare i någon av
tallarna och fira ner. Leden börjar halvvägs ner i ravinen. (I dagsläget inte möjligt att
nå insteget från backen.)

Lillen, 5Boulder som ligger precis ovanför utsteget till Ljusbågen, alltså 20 meter från
vindskyddet. Lämplig som uppvärmning, går att leda på egna säkringar. Cirka 6 meter
hög. Framsopad av Erik Lundin. Första bestigning Erik Lundin.

Sopning: Pär Lindholm 2006. Två kilar och en karbin lämnade efter avfirning hittades
vid sopningen. Förmodligen har Anders Lindh borstat och försökt klättra leden någon
gång under 90-talet. Behovet av riktigt stora säkringar gjorde kanske att den aldrig
klättrades då.
Klättrad i juni 2006 av Pär Lindhom med Anders Linder som andreman. BigBro #4
förplacerad.
6
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Ljusbågen. 6+
Två replängder.
Insteget till leden börjar på
en hylla. Två gamla rep
hänger ned som stöd för att
ta sig upp. Enklast kan man
dock fira ned sig till denna
hylla från någon av tallarna
en bit från kojan.

Nåjden, 6+
Två replängder, cirka 55 meter.
Insteget kommer man till om man
fortsätter längs väggen från Halvvägs
till himlen tills man kommer till ett
framsopad insteg vid ett litet tak.
Första replängden (cirka 40 meter)
bjuder på varierad klättring. I början
flack klättring som inte är så svår. efter
ett tag kommer man till ett litet tak man
ska traversera under. Här kan man få
repdrag om man inte ser upp. Efter
traversen kommer man upp på en liten
hylla och sedan är det bra att klämma in
sig i kroppkaminen och börja stämma.

Första replängden är en
lutande spricka,
svårighetsgraden är 6-.
Standplats görs på en tydlig
hylla.
2.a replängden går upp från
denna hylla och här blir det
betydligt svårare. På slutet
blir sprickan tunnare och
väggen något överhängande.
Grad andra repläng 6+.

Standplats görs på en hylla en bit efter
att man klättrat ut ur kaminen.
I kaminen kan det vara bra att ha en
friend storlek 4 och 5 eller dylikt.
Svårighet första replängd: 6.

Sopning: Anders Sandström,
Markus Lillkvist, Anders
Linder

Andra replängd (cirka 15 meter) börjar
lätt, men på slutet blir det tyngre. Kan
var fuktigt i slutet av sprickan. Följ
sprickan upp till den lilla granen och
häv dig upp på hyllan. Kliv upp en
hylla till och traversera till vänster.
Sprickan kan vara lite blöt på slutet
vilket kan försvåra något.
Svårighet andra repläng 6+.

Första replängden klättrad i
juli 2005 av Anders
Sandström med Anders
Linder som säkringsman.
2.a replängden klättrad i
början av juni 2006 av
Anders Linder med Anders
Sandström.
Hela leden ledd av Johan
Gille med Linnéa Forsmark
som andreman i slutet av
juni 2006 som föreslog
graden 6-,6+.
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Från hyllan går det en upptramapd stig
upp till fikaplatsen. Rep sitter uppsatt på
två ställen för att underlätta.
Framsopad av Anders Linder 20052006. Klättrad i juni 2006 av Anders
Linder (med två fall i toppen) med Pär
Lindholm som andreman.
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MNM: Mot nya mål, 6+
LB: Ljusbågen, 6+
EF: En feting, 6
N: Nåjden, 6+
HTH: Halvvägs till himlen, 6
VV: Vägvisaren, 6+

Projekt
Projekt betyder att sopning av led har påbörjats av någon.
P1: Projekt. 2.a replängd på Halvvägs till Himlen. Jens Åström
P2: Projekt. Tommy Nilsson
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