
Klippan

Käringberget har en av Linköpings närmaste klippor. Belägen vid en sjö i 
närheten av samhället Grebo bjuder den på hyfsat bra eftermiddags- och 
kvällsklättring. Klippan är drygt 15 meter hög och för alla bultade leder räcker det 
med sportklätterutrustning. Klippan utvecklades till stor del under 1999.

Friktionen är inte den bästa och berget är löst på vissa ställen. Det stora blocket 
ovanför Zebulon och Snake Eyes ser läskigt löst ut, men det har testats med spett 
då klippan utvecklades. Vintrar har dock en tendens att påverka berg, så ha 
respekt för blocket.

Förutom huvudväggen så finns även en sjöklippa (sva) med några leder på en bit 
bort längs stranden. Det var ett tag sedan någon klättrade på den vilket gör att 
klippan behöver rensas innan det går att klättra. För toppsäkring rekommenderas 
ett längre (20m) statiskt rep då träden är en bit från klippan.

Vägbeskrivning

Från Linköping åk väg 35 mot Åtvidaberg. Sväng höger 
mot Grebo. Ta höger mot Norrby före samhället. 
Passera röd ladugård öppet belägen, efter ytterligare 
några hundra meter parkera in på traktorväg åt vänster 
inne i en skogsdunge. Gå längs kanten av fälten och 
sedan in i skogen mot sjön. Nere vid sjön, följ den åt 
höger (norrut).

Parkeringen in på traktorvägen är sank om det har 
regnat mycket. Kör då fram hundra meter och parkera 
vid kanten av vägen.

GPS-ägare kan hitta klippan på N58°18'18” E15°50'46” 
och parkeringen på N58°18'24” E15°51'10”.

Grebo boulder

Några år före klippan utvecklades hittades Grebo boulder. Som tidigare 
utvecklare kan den nu utflyttade Jimmy Pettersson nämnas. Det finns två 
namngivna, men numera bortglömda problem, så bouldra på. Landningen är OK, 
men en crashpad skadar aldrig.

Vägbeskrivning. Som till klippan, men fortsätt längs vägen istället för att parkera 
på traktorstigen. Bouldern, som är en liten vägg, dyker snart upp på höger sida.
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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/index.php/forare.html. Jag vill tacka Daniel 
Hallgren som har tillåtit mig att använda hans förare som grund till denna.

Hittar ni några fel eller vill göra något tillägg till föraren så mejla 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)

Access

Ingen begränsning. Området kring klippan har biotopskydd dock ej klippan.
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1 Inget gruppknull för Adam 4
Marcus Johansson, trad
Johan Tovetjärn (2009)
Längs arêten.

2 Ryggraden 6-
Walter Kjell (1999) trad
Start i diedret eller möjligtvis lite till vänster. Sedan 
ut på och upp längs arêten.

3 Scar Tissue 6-
Marcus Johansson (1999) trad
Upp i diedret till taket. Ut till höger längs sprickan 
och sedan rakt upp. Svårsäkrad.

4 Dyngrak på Fillingerakan 6a+ 13m
Stina Sterner (1999) sport, 5bb

5 Smoke on the Walter 6a+ 15m
Walter Kjell (1999) sport, 6bb

6 Texas 6a+ 17m
Adam Rosenbaum (1999) sport 6bb

7 Kid 6b+ 17m
Martin Perk sport, 5bb

8 Kid i Texas 5c+ 17m
Martin Perk, Adam Rosenbaum, sport, 6bb
Anders Tolf (1999)

9 Chuck Neris 5c+ 17m
Fredrik Neregård (1999) sport, 6bb

10 Kalashnikov 6b+
Christian Eriksson (1999) sport, 5bb

11 Finnkampen 6b+
Christian Eriksson (1999) sport, 6bb

12 Zebulon 6c
Christian Eriksson (1999) sport, 6bb

13 Snake Eyes 6a
Jens Sterner (1999) sport, 5bb
Längs arêten. Vissa grepp är mycket vassa. Lite 
kruxigt att nå toppankaret men man kan alltid 
traversera vänster runt blocket om det skulle 
behövas.

14 Bobby Peru 5c 11m
Jens Sterner (1999) sport, 4bb
Ett krux efter första bulten. Fin rejäl layback om 
man vill då man kommer upp till blocket.

15 Bladas 5b 11m
Mattias Bladh (1999) sport, 4bb
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