
Inledning

Denna förare är en av flera som jag 
har och håller på att ta fram för att 
publicera på nätet. Den senaste 
utgåvan kan alltid hittas på 
http://www.linkopingsklatterklubb.se/ind
ex.php/forare.html. Ett stort tack till 
Björn Holst för att jag har fått använda 
hans förare som underlag till den här 
föraren.

Hittar du något fel eller vill göra något 
tillägg till föraren så maila 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
Huvudklippan är 100 meter bred och 
25 meter hög, fast och fin.

Access
Obegränsad.

Nyturer
Kontakta bonden på Broby gård och du 
vill göra nyturer.

Vägbeskrivning

Från Norrköping kör E22 söderut mot 
Söderköping och Kalmar. En knapp mil 
söder om Norrköping sväng vänster 
mot Tåby. Efter 4 km sväng vänster i 
Tåby mot Ö Husby. Efter ytterligare 
2km sväng höger i Fristad mot Å. Efter 
en knapp mil så kommer ni till Å. 
Sväng höger mot Å kyrkoruin och följ 
sedan kartan nedan. För att komma till 
klippan så gå längs åkerkanten några 
meter tills ett hål i slånsnåren 
uppenbarar sig. Gå igenom och följ 
stigen åt vänster.

Från Söderköping kör E22 mot 
Norrköping. Efter kanalen sväng av 
mot Ö Husby. När ni kommer till Fristad 
efter 6 km följ ovanstående 
vägbeskrivning.

Parkeringen:

N 58,4897, E 16,4885

Klippan:

N 58,4904, E 16,4869

Gradering
I förarens används två 
graderingsskalor, den 
svenska och den 
franska.  För naturligt 
säkrade leder och 
mixleder används den 
svenska graderingen. 
För sportklätterleder 
används den franska. 
För ett ungefärligt 
förhållande mellan 
skalorna se tabellen 
till höger.
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Stora klippan

s1 Catch me if you can 5+
Emil Kellander (2004) mix, 4bb

s2 Magnolia 6a+
Emil Kellander (2004) sport, 6bb

s3 Perl jam 7+
Fredrik Schlyter (1993) mix, 3bb

s4 Houdini 7+
Olle Welin, Fredrik Schlyter (1996) mix, 5bb

s5 Erotic Exotic 7+ 20m
Fredrik Schlyter (1994) mix, 5bb
Ihållande, fingertunn.

s6 Karlsson på taket 6/6+ 25m
Patrik Welin (1993) mix, 1bb

s7 Karlsson på snedden 6/6+ 25m
Emil Kellander (2004) trad.

s8 Frasvåfflan 6
Patrik Karlsson (1993) mix, 2bb

s9 Rönn out 7
Robin Qwint (1998) trad.
Har en run-out.

s10 Surt sa räven 6+
Robin Qwint, Björn Klaar (1998) trad.

s11 Rönnbär 7-
Qwint (1998) mix, 1pt

s12 Surt sa Björnen 6
Björn Klaar (1998) trad.
Svårsäkrad.

s13 Rönnfet 7-/7
Peter Wihlborg (1998) trad.

s14 Blixt Gordon 6+/7-
Fredrik Schlyter (1993) trad.
Orginalutsteget är till vänster (5-). Rakt på är ett 
alternativutsteg (7+).

s15 ? 7b
Patrik Welin (1996) sport, 8bb
Ihållande.

s16 Svenskt stål 6
Olle Welin, Fredrik Schlyter (1996) mix, 2bb
Tungt insteg.

s17 Månlandning 6c+
Lars Lindley (2006) sport, 10-11bb
Direktutsteget 7a+. Alltid blöt efter regn.

s18 Å puta merde! 7b+
Lars Lindley (2010) sport

s19 Tripp trapp trull så var Olle full 7c+
Lars Lindley (2008) sport

s20 Svensk granit 5
Patrik Welin (1993) mix, 1bb
På grund av ett ras 2011 så är insteget mycket 
hårdare än graden på leden. Graden gäller om 
man använder en stege för insteget.

s21 Den spanska sorkjägaren 7a+
Lars Lindley, Robert Eriksson (2010) sport, 10bb
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Valväggen

v1 Valprognos 4+
Björn Klaar (1998) trad.

v2 I valet och kvalet 5
Peter Wihlborg (1998) trad.

v3 Valfläsk 6-
Peter Wihlborg (1998) trad.
Dåliga säkringsmöjligheter mot slutet.

v4 Jammen
Björn Klaar (1998)
Boulderproblem.
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