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Inledning
Den här föraren beskriver de klippor i Ågelsjön som ligger närmast parkeringen. 
Klipporna kring Stora berget finns i en separat förare. Den senaste utgåvan av 
föraren kan alltid hittas på https://linkopingsklatterklubb.se/forare/.

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)

Vägbeskrivning
Från E4:an sväng in mot Katrineholm och väg 55. Efter 
omkring 4 km sväng vänster in mot Yxbacken/Hultsbruk. 
Följ vägen förbi herrgården tills ni kommer till en 
parkeringsplats.

Parkeringen: N 58.67454, E 16.12198

Access
Inga restriktioner på östra delarna. Aktuell information 
kan alltid hittas på Svenska klätterförbundets hemsida 
(http://access.bergsport.se/).

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.

Dokumentlicens

Detta verk är licensierat enligt Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 
Internationell licens. För att se en kopia av licensen, besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/ eller skicka ett brev till Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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Klipporna
Ågelsjön har flera klippor på sjöns nordostsida som är klätterbara. Bergarten är 
granit och klipporna består av allt från slät granit till granit med mycket bra friktion.
Det är dock så att de flesta klippor är sådana att de ger leder med svårighetsgrad 
6 eller högre.

Bultning
Ursprungligen är bultningen i Ågelsjön gjord efter devisen att bara bulta där det 
inte går att säkra med egna grejer, och att bara bulta så mycket som behövs. 
Under 2018 har Norrköpings klätterklubb börjat med att bulta om och 
kompletteringsbulta leder. Detta har gjort att flera leder nu har en bultning som 
ger en mer välsäkrad klättring.

Angående bultning och nyturer i Ågelsjöområdet, kontakta Norrköpings 
klätterklubb (https://idrottonline.se/NorrkopingsKlatterklubb-Klattring/, eller 
Facebook).

Karta
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Borrbultspartiet

p1 Guteblandning 6
M Carstens (1992) trad

p2 Jack the ripper 5-
F Johansson (1988) trad
Delar utsteg med Guteblandning.

p3 Moon walk 6b+
Fredrik Schlyter (1991) mix, 4bb

p4 Tao trip 7+/8-
O Kylstam (1991) mix, 3bb

p5 Bultande kärlek 7
Fredrik Schlyter (1992) mix, 3bb

p6 Borrbult är livet 6c
Patrik Wehlin (1987) sport, 4bb
Avslutas till vänster och delar utsteg med 
Bultande kärlek.

p7 Borrbult direkt 6c
M Rydén sport, 1bb
Om man fortsätter Borrbult är livet rakt upp till den 
femte bulten.

p8 Tvärsprickan 6+
O Kylstam (1990) trad

p9 Muppsprickan 5+
trad

p10 Anonym 4
Bra led att starta trada på trad
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Divaväggen
Lederna på Divaväggen och Lilla berget är flitigt klättrade då de är lätta att hitta till
och nära parkeringen.

d1 Tequila tango 5b/6a 11m
Fredrik Schlyter (1991) sport, 5bb
Lätt klättring upp till första bulten, därefter känslig 
svaaktig klättring. Utsteget blir lättare ju längre till 
vänster man går.

d2 Raggiga Rune 5- 11m
B Bågmark (1988) trad

d3 Divaleden 5 11m
O Johansson (1985) trad

d4 Nollan 6a+ 11m
Patrik Wehlin (1988) sport, 5bb
En svårgraderad led då den är mycket teknisk. 
Beroende på din teknik kan graden upplevas från 
6a till 6b.
Ett alternativutsteg till höger om sista bulten finns. 
Detta gör dock leden betydligt svårare.
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Lilla berget
Ligger till höger om Divaväggen.

l1 Månskäran 6a+ 10m
Jonas Rasmussen (1997) sport, 3bb

l2 Ormenlånge 4+ 10m
B Jonsson (1987) trad
Svårsäkrad.

l3 Skit-sprickan 4 12m
M Rygård (1987) trad

l4 Jaguaren 6c+ 12m
Olle Wehlin, Patrik Wehlin (1989) sport, 5bb

l5 Röda tår 6b 10m
Patrik Wehlin (1987) sport, 4bb

l6 Ranger danger 6 10m
M Sribhadung (1988) trad
Första tredjedelen är lättare, sedan ger sig 
sprickans grad till känna.

l7 Tuborg 6c 10m
Patrik Wehlin (1988) sport, 4bb

l8 Tuborg direkt 6 10m
M Rydén (1988) mix, 2bb

l9 Stark-Tuborg 6+ 10m
M Rydén (1988) trad
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Lilla berget

l10 Bombadill 7a 10m
Olle Wehlin (1989) sport, 3bb

l11 Fingertunt 7-/7 10m
Patrik Wehlin (1989) mix, 2bb

l12 Gollum 7a+ 10m
Patrik Wehlin (1989) sport, 5bb

l13 Våta sprickan 6 10m
M Rydén trad

l14 Gargamel 7- 9m
O Kylstam (1990) sport, 1pt 2bb

l15 Kleptomanen 6c+ 8m
K Grahn (1994) sport, 3bb

l16 ? 8m
sport, 2bb

l17 Foxy lady 6b 8m
Fredrik Schlyter (1991) sport, 3bb
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Röda oktoberväggen

ö0 Crazy horse.... 6 10m
J Andersen (2018) mix, 1bb
(..at wounded knee)

ö1 Spring 6 10m
P Karlsson (1992) trad
Svårsäkrad

ö2 Mårten gås 5c 10m
P Karlsson (1993) sport, 4bb

ö3 Linus på linjen 6b
P Karlsson (1993) sport, 2bb

ö4 Camilla 5+ 10m
P Karlsson (1991) mix, 1bb

ö5 Miklagård 5c
J Mårensson (1993) sport, 3bb

ö6 Blommor och bin 6b 9m
P Karlsson (1991) sport, 4bb

ö7 Röda oktober 6a+ 9m
P Karlsson (1991) sport, 4bb

ö8 Love street 5a 8m
S Ward (1993) sport, 4bb

ö9 Red house 6a 8m
S Ward (1993) sport, 2bb
Leden har en bult utan hängare.

ö10 Bloody Sunday 4 8m
C Johnsson (1992) mix, 1bb

ö11 New years day 4 8m
P Karlsson (1992) trad
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Drakväggen
Skuggad svavägg.

k1 Bussiga Leffe 5a 14m
M Lund (1992) sport, 6bb
Svåraste biten är upp till första bulten. Sedan blir
greppen bättre.

k2 Edelmans dream team 6a+ 13m
U Åkesson (1992) sport, 4bb

k3 Asym air 6a+ 13m
F Axelsson (1992) sport, 4bb

k4 Barnkallas 6b+ 12m
M Schickfus (2018) sport

k5 Bunker 5 11m
J Mårtensson (2005) trad
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A-lagsväggen – vänstra delen

a1 Slanting corner light 4
H. Lindgren (2005) trad.
Börjar i ett litet dieder.

a2 Öppet projekt
mix?

a3 Söderleden 6-
P. Karlsson (1993) mix, 2bb

a4 Shockas 7+
O. Kylstam (1992) mix, 3bb

a5 Highway 61 7-
Fredrik Schlyter (1991) mix, 2bb

a6 E4:an 6c 17m
Patrik Wehlin (1991) sport/mix, 5bb
Kan förstärkas med egen säkring i insteget och 
utsteget för bästa komfort.Höger utsteg är orginal.

a7 E66:an 6c 17m
Fredrik Schlyter (1991) sport/mix, 4bb
Kan förstärkas med egen säkring i insteget och 
utsteget för bästa komfort.
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A-lagsväggen – mitten

a8 Autobahn 6
Olle Wehlin (1991) trad.

a9 Änglaporten 6
Fredrik Schlyter (1992) mix, 1pt

a10 Super Mario 7+ 18m
Patrik Wehiln (1992) mix, 4bb

a11 Rank Xerox 7 18m
Patrik Wehiln (1991) mix, 5bb

a12 Trollsländan 7b+
Patrik Wehiln (1993) sport, 8bb
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B-lagsväggen – vänstra delen
Väggen är skuggad av träd.

b1 Inget namn 7a 7m
P Karlsson (1992) sport, 2bb

b2 Pilsner 5- 13m
P Karlsson (1991) mix, 1bb
Den intressanta delen är den första hälften.

b3 Sanna 5 12m
Patrik Welin (1991) trad

b4 Agdor 6+ 12m
Patrik Welin (1991) trad

b5 Knottermaskinen 6/6+ 13m
M Schikfus C Eriksson (2018) trad

b6 Kosmos 6+
P Karlsson (1991) mix, 2bb
Hangla vänster i den välsäkrade sprickan gör 
sedan en intressant ”sträckning” upp till vänster. 
Mycket rolig led.

b7 Stålmannen 7-
Fredrik Schlyter (1991) mix, 1bb
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B-lagsväggen – högra delen

b8 Desperate reality 6 12m
Fredrik Schlyter, Patrik Welin (1991) trad

b9 Lord Svag 6+ 12m
Fredrik Schlyter, Patrik Welin (1991) mix, 3bb

b10 Lord Hård 7- 12m
Fredrik Schlyter, Patrik Welin (1991) mix, 3bb

b11 Dunderklumpen 6b 6m
P Karlsson (1991) sport, 2bb
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Surfväggen

s1 Psykadeliska polkagrisar 5-
J Mårtensson trad

s2 Silversurfaren 6b+ 10m
Patrik Welin (1991) sport, 4bb
En superfin led

s3 La Woman 5c 11m
O Johansson (1991) sport, 5bb
Leden har ett krux efter andra bulten.

s4 Tombstone blues 6+ 11m
O Johansson (1991) mix, 1bb

s5 Bamse 6a+ 14m
M Lund, S Ward (1992) sport, 4bb
Insteget är ledens svåraste del.

s6 Tjejleden 6/6+ 15m
Sanna Åkerlund, Milka Nilsson (1992) mix, 3bb

s7 Skalman 7-
S Ward (1993) mix, 1bb

s8 Punisher 7
Patrik Welin (1991) mix, 3bb
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Ravinväggen – vänster
Ravinväggen ligger bakom Surfväggen i, som namnet antyder, en ravin. Skuggigt 
och svalt.

r1 Ingela 5
C Eriksson (2018) sport, 3bb

r2 To bult or not to be 6
Fredrik Schlyter (1991) mix, 2bb

r3 Ragnarök 6
Patrik Welin (1990) trad

r4 Frifall 6
Fredrik Schlyter (1991) mix, 1bb

r5 Felicia 6a+
C Johnson (1992) sport, 4bb

r6 En dans på rosor 7b+
Fredrik Schlyter (1992) sport, 3bb

r7 Ängladans 7a+
Fredrik Schlyter (1992) sport, 5bb

r8 Darkside 7a
M Carstens (1992) sport, 3bb

r9 Gulsot 6c+
Lars Lindly sport, 2bb
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Östväggen (Östblocket)
Detta område ligger till höger om Ravinväggen. Solen kommer tidigt på dagen 
men nedre delen skuggas av träd.

ö1 Öppet projekt ?
tp

Ser inbjudande ut.

ö2 De lyckliga kompisarna 7-
M Carstens, J Rassmusen (1994) mix, 3bb

ö3 Luffaren 6-
O Kylstam (1993) mix, 4bb

ö4 Revormen 8-
O Kylstam (1993) mix, 4bb
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