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Vänsterpartiet

1 Lars visioner 4+ Sprickan längst till vänster
2 Pers drömmar 5- Sprickan till höger om 1
3 Bautasprickan 4+. Lär vara svårare än den se ut.
4a Mysterious walk 6
4b Instegsvariant till 4a 6+
5 Highwire 8-. Makalöst fin men polerad klättring.
6 Jamsession 7+
7 Pipeline 6. Mix, 1 pitong.
8 Singoalla 6
9 Slacker 7- (6+ för långa)
10 Projekt ~9. Seriös. Följ den tunna sprickan till toppen.
11 Superfly 8+. Mix, 1 pitong, 2 bb, kilar i slutet. Ihållande och fin.
12 Show me heaven 9-/9. 5bb och ankare. Fingrig, dynamisk och tung.
13 Projekt 6bb och ankare (på väg enl. säkra källor). Gementsamt utsteg med 12. Svår!
Under uppstigningen till vänster skymtar en svaklippa med en framträdande spricka. Detta är en femma
med okänt namn.
Vid avfirning över lederna 10-13, se upp för stenras då ni drar ner repet!

Stora väggen

14 En tung liten sak 7. 2bb, fira fira av från träd i myrstack. Delikat men kraftfullt.
15 Gräsiga sprickan 5
16 Vänstersprickan 5
17a Högersprickan 5+
17b Wandering spirit 5 (travers)
18 Spola kröken 619 Kroken 520a 22an 5+. Mix, 3bb. Glöm inte kilarna!
20bTakvarianten 621 Moment 22 5
22 Fuck off 7- Mix, 2bb
23 Laybacksprickan 6. En verklig klassiker. Välsäkrad och ihållande.
24 General brutal 6. Skitig.
Graderna på lederna 15 till 21 är osäkra och vissa uppgraderingar kommer förmodligen ske inom kort
Till vänster om Gräsiga sprickan går en topprepsled i diedret som heter Årjängsmaffians led, ungefärlig
grad 6. Mellan 19 a och b går en annan topprepsled, Urbans led, även denna grad 6. Start och slut som 19a
och b. Ett annat intressant projekt är att starta i Årjängsmaffians led men korsa bakre diederväggen via
juggen mitt på och göra utsteget över slabben, vilken förmodligen måste bultas.

Centerpartiet

25 Ep 3+. 1bb på utsteget som borde knackas bort.
26 Gubbleden 3+
27a Frågetecknet 5-. 1bb på utsteget som borde knackas bort.
27b Variantinsteg på 25a 5+
28 Champagnebrus 5-. Gemensamt utsteg med 28.
29 Trokadero 3. Överraskande fin för sin grad.
30 Hells' ditch 4. Drag lärdom av namnet.
31 Highway to heaven 5-. Bra för den nybakade kilentusiasten! Finare än den ser ut men se upp för lösa
stenar.

Högerpartiet

32a Taket 5+
32b Blodiga utsteget 5+
32c Johanssons utsteg 633 Sensor 7. Mix, 3bb. Engagerande och teknisk.
34 Smörrebröd 7-. Mix, 3bb. Fin men skitigt utsteg.
35 Namnlös 5. Mix, 1 pitong. Mycket fin första halva. Fall inte i pitongen i onödan.
36 Way of Mr Grace 8/8+. Mix, 2bb. Svår led som blir svårare ju högre man kommer.
37 Mandomsprovet 6. Mix, 2bb. Väldigt obehagligt.

Vinkeln

38a Variantutsteg till 35b, grad 5 (?)
38b Årjängstrollet 6+
39 Profil 5. Ganska seriös.
40 Vägga 6-. 3bb. Dödspotential vid 2a klippet, ombultning?
41 Vinkeln 5. Mycket seriös, säkrades enligt legenden med copperheads som bankades in med firningsåtta.
42 Excalibur 7-. Mix, 3bb. Godis för den nypstarke.
43a Variantutsteg till 40b 7. Mix, 2bb
43b Poppoppitopp 8. Mix, 2bb. Chockerande teknisk. Näst intill omöjlig om man inte fuskar genom att fly
vänster i tvärsprickan.

Vägbeskrivning

Årjäng ligger i Värmland längst E18. Utöver klättringen är staden mest känd för sin travbana, raggare, ett
väldigt stort troll och nån slags årlig marknad.
Från E18 söder:
Håll ögonen öppna då ni passerat Sandaholm (ett fik vid en sjö belget i ett vattentorn på vänster sida) och
spana efter skylt mot Sillegårdsed. Följ denna tills en skylt mot Kanotcenter dyker upp, och följ även denna.
Efter ungefär en kilometer passerar man berget på vänster sida.
Från Årjäng:
Kör genom centrumsöderut (följ skyltar mot Bengstfors, väg 172). Just då centrum verkar upphöra, sväng
vänster mot Sommarvik eller Sillegårdsed. Följ sedan skyltar mot Kanotcenter så kommer klippan dyka upp
på vänster sida.
Parkering:
Årjängs kommun ombesörjer en fin badplats intill klippan med tillhörande parkeringsplats. Här är lämpligt
att parkera. Har du en fin bil kan det dock vara värt att köra förbi klippan och parkera efter den. De lokala
raggarna roar sig nämligen ofta med att köra fort fort runt i cirklar på den grusade parkeringen vilket kan
vara förödande för din lack.

Om klättrigen
Årjängsberget består av vattenslipad bohusgranit, vissa partier mer slipade än andra. Främst bjuds det på
superb sprickklättring i graderna 5- till 6 samt balansartad väggklättring på lister i graderna 7- till 8+. Ett
fåtal rena sportturer återfinns även. Vid ett besök finns ett antal leder som inte får missas, såsom
Laybacksprickan, Vänster- och Högersprickan, 22an, Sensorn, High Wire, Way of Mr Grace, Superfly och
Show me Heaven. Även Excalibur, Poppoppitopp, Jamsession, Gräsiga Sprickan (kanske efter tvätt),
Highway to Heaven och Trokadero håller hög klass.
Lederna är i allmänhet bultade efter 80-tals bohuspolicy vilket innebär sparsam påverkan på klippan för att
uttrycka det positivt. I de flesta fall innebär det ingen fara då killägena ofta är solida, med undantag för
leden Vägga. I denna förare anges vilka leder som bör betraktas som seriösa, klippan är i övrigt mycket solid
och många leder lämpar sig ypperligt för övning i kilplacering.

Access
Parkera, bulta och ticka med förnuft. En prekär konflikt med en turismidkare i området blossar upp då och
då, men han har inte större rätt till berget än nån annan. Visa hänsyn till trafiken på vägen, situationen är
känslig då de som kör här i allra högsta grad är lokalbefolkning. Lägg aldrig saker på vägen, stå inte på
vägen, säkra inte från vägen, visa största tänkbara hänsyn till trafikanterna och var framförallt trevlig mot
allt och alla.

Säkerhet
På toppen av stora väggen sitter ett antal stadiga ringbultar placerade. Jag vet inte var de kommer från eller
hur de sitter. Topprepsklättring i dem rekommenderas inte, men om du nödvändigtvis ska fira av från dem,
var försiktig med drag uppåt.

Camping
Några hundra meter förbi klippan finns en trivsam udde som lämpar sig som campingplats för mindre
sällskap. Det är dock mindre passande att slå upp ett helt gäng tält här, så större sällskap gör bäst i att bege
sig till campingplatsen som ligger på vägen mot Årjäng.

Bad
En kommunal badplats med brygga, omklädningsrum och sandstrand ligger intill klippan. Ett slagkraftigt
alternativ är annars klipporna som ligger ett hundratal meter förbi berget på höger sida.

Om föraren
Föraren är sammanställd i Augusti 2006 av Peter Erhard och innehåller med största sannolikhet en del
felaktigheter. Rapportera ändringar, gradförslag, nyturer och liknande till peter.erhard@gmail.com så
kommer de med i nästa revision.

