
  

Kjørkjestafjellet    
      

 
Beskrivelse 
Kjørkjestafjellet er på en høyde på ca 550m og har to viktige aspekter, som vender mot syd og vest. Veggen er på 
toppen av et fjell og har en flott utsikt. Det får mye sol og tørker raskt etter regn, men det er utsatt for vind. Steinen er 
generell av utmerket kvalitet granitt. 
 
Sør-veggen er preget av estetiske risslinjer opp en ren vegg. De fleste rutene er to taulengder med gode standplasser. 
Vest-veggen er lengre og mer kompleks med sva, dieder og overheng. Noe som gjør det interessant å finne veien og 
gir variert klatring. Vest-veggen har en mer forpliktende atmosfære. 
 
2 x 60m tau er avgjørende for rapellering ned.  
 
Historie 
Ifølge medlemmer av Rogaland Historielag, tar Kjørkjestafjellet sannsynligvis sitt navn fra de enorme steinblokkene 
som har falt fra østsiden av fjellet, noen av dem inn i innsjøen (Kjørkjestavatnet). Blokkene i innsjøen kan tenkes å 
være kirke-formet sett fra en viss vinkel, og det har vært vanlig i andre områder (f.eks Viglesdalen) å navngi 
geografiske trekk etter disse kirke-lignende steinene. Veggen i seg selv har også en særegen trekantet profil sett på 
anmarsj. 
 
Veggen har uten tvil vært oppdaget og glemt mange ganger gjennom årene, men den første (kjente) rute var opp et 
gjel linje langt til venstre for Vest-veggen, klatret av Christian Jønsson og Jan Inge Hellesmark i slutten av 90-tallet. 
Den neste rute til å bli klatret var på de lange østvendte sva over Kjørkjestavatnet av Christian Jønsson, Bjørn Skerve 
og Øystein Stangeland (6 eller 7 tau lengder, grad 5) i 2008. 
 
Interessen ble tent i høsten 2011, og i løpet av våren 2012 rutene på Sør-og Vest-veggen ble utviklet, hovedsakelig av 
Richard Gaches, John Fivelsdal og Christian Jønsson. De fleste rutene ble åpnet i en onsight stil. Alle rutene var 
beskyttet med naturlig utstyr og det er ingen bolter i veggen. 



  

Anmarsj 

 

Sving av E39 sør for Ålgård til venstre på Rv 286 mot Brekko og Madland (150m forbi Rv 45 til Oltedal). Kjør forbi to 
innsjøer og gjennom Gjesdal, deretter tar du til høyre der det er skiltet Madland og Brekko. Kjør forbi avkjølselen til 
Brekko  og videre til enden av asfaltert veien ved Madland. Kjør gjennom den første porten og park av veien ca 100m 
lenger bort (bonden har bedt om ingen parkering i snuplassen foran porten). 
 
Fra parkeringsplassen, krysse gjerdet og gå nordover, opp den flate dalen. Treff en bred grusvei som fører til en liten 
Lyse Kraftwerk hytte på starten av Kvislavatnet. En sti leder deretter gjennom trærne langs vestsiden av vannet, forbi 
en hytte til et myrlendt område. Gå direkte mot Kjørkjesta profilen og følg små dyr stier gjennom trærne langs 
vestsiden av Kjørkjestavatnet, inntil en bred kløft fører opp til venstre (merket med en varde). Gå bratt opp over til du 
kommer ut av trærne nedenfor Sør-veggen. Ca 1t 15min anmarsj. 
 
Descent 
For øyeblikket er det en rapellfest bestående av en fjellbolt og et statisk tautråd på plass på toppen av The Archbishop. 
Denne rapellen kan nås ved å gå fra toppen av alle rutene (fra toppen av Vest-veggen sørover og finne en hylle som 
fører tilbake vest med liten varder som markerer veien). Rappellen er en full 60m ned linjen til The Archbishop. Være 
forsiktig, 60m tau rekker så vidt ned. 
   
 

 

 



  

 
Sør-veggen (venstre)    Sør-veggen (høyre) 

Forkortelser i rute navn er brukt på topo f.eks TO = The Outsiders. Rutene er beskrevet fra venstre til høyre. Ruter 
ZOF og TBS vises på begge topos. 
 
Ze ‘Orrible Frenchman 4+ (90m) 
FA; J.Fivelsdal, B. Maurin 27 Mar 2012 
T1 (25m); Begynn under  et lite hjørne. Klatre dette og videre opp risset som går forbi en stor og delvis frittliggende 
flake på høyre siden, vis hensyn! Videre opp til en stor standplass på en skrånende hylle under et hjørne. 
T2 (30m); Klatre rett opp og følg rissene opp til standplassen på en liten hylle. 
T3 (35m); Følg venstre side av sva med en kort hånd-jam start, fortsetter opp rissetog videre til en renne som leder til 
toppen. 

The Baby Sitters 5+ (90m) 
FA ; J.Fivelsdal, Torstein.Kallelid  21 Apr 2012 
T1 (45m); Klatre den enkleste linjen å få tilgang til et stort hjørne system på venstre siden av Sør-veggen. Etter ca. 
25m klatre til høyre (ut av hjørnet) langs en fot-hylle til en standplass til høyre for en stor overheng. 
T2 (50m); Klatre etriss over standplassen til en liten overneng,  traversere delikat mot venstre og tilbake inn i hoved 
hjørnet systemet. Følg denne til toppen. 
 



  

 
The Outsiders 6- (70m) 
FA; D.Richardson, R.Gaches 20 Nov 2011 
T1 (35m) Start opp et kort hjørne under et tak, swing rundt egget til høyre for å passere taket, klatre diederen som 
fører opp og mot høyre. En kort vegg på toppen av diederen fører til en standplass ved foten av en hvit strek. 
T2 (35m) Steg til venstre fra standplassen for å nå et tynt riss linje som følges tilbake mot høyre, med en vanskelig 
parti som passerer en bule. Fin rissklatring fører til toppen. 
 
Blasphemy 7- (70m) 
FA (etter rapell inspeksjon); R.Gaches, C.Obhrai 25 Mar 2012 
Den vanskeligste rute på klippen per dags dato. 
T1 (35m) Start fra et lite egg. Vedvarende finger-riss klatring opp den venstre av de to rissene.På toppen av finger 
risset fortsett i samme linje mot høyre over en hylle og opp et annen riss, med en bule på toppen. Små friends / aliens 
er nyttige. 
T2 (35m) Som for Langtvekkistan. 
 
Langtvekkistan 5+ (65m) 
FA; C. Jønsson, J.Fivelsdal 3 Sept 2011 
Den første rute til å bli klatret på Sør-veggen. 
T1 (30m) Klatre sprekker til venstre for kanten, rett opp til en flat hylle. Steg til høyre og klatre videre opp til en crux og 
standplassen under et hjørne.  
T2 (35m) Traverse ca. 3m til venstre inn et lengre dieder system og bestige dette, og videre opp gode sprekker til 
toppen.  
[Potensiale variasjon T2; Etter 12m travers til høyre og klatre gode riss til toppen] 
 
The Archbishop 6 (65m) 
FA; R.Gaches, C.Jønsson 24 Mar 2012 
En slående linje rett opp midt på Sør-veggen. 
T1 (30m) Enkel klatring opp et hjørne til en flat standplass under det buede hjørnet. 
T2 (35m) Tynn og teknisk klatring opp hjørnet fører til et tungt cruxflytt for å få gode håndtak. Fortsette opp riss 
systemet , før du avslutter opp et utsatt hjørne. Små friends og mikro kiler er nødvendig for sikring i det buede hjørnet 
som er cruxet. 

Ørnekongen 6- (70m) 
FA; C.Jønsson, R.Gaches 24 Mar 2012 
T1 (30m) Som for The Archbishop. 
T2 (40m) Fra standplass hyllen steg rett rundt egget og følge et riss opp over en sva til overhengen. Forpliktende og 
utsatte flytt over dette fører til varig sprekk og vegg-klatring som letter litt etter ca.15m. 
 
Pilgrim’s Progress 6- (50m) 
FA (etter rapell inspeksjon); R.Gaches, J.Fivelsdal 31 Mar 2012 
En superb og lang taulengde knytter opp intermitterende sprekk systemer på plettfri stein. Klatre oppover, fra bunnen 
av fjellet for så å starte fra en gresskledd hylle. 
T1 (50m); En kort vegg og en buet sprekk over en sva fører til godt sikret forflytning mot høyre over en bule til en hylle 
ved foten av en hvit sva. Smøre opp svaet. Bra sikring ved foten av et brattere riss, crux.  
Klatring videre fører til en liten overlapp og deretter et bredere riss ovenfor. Følg dette helt til en linje med godt tak er 
nådd, klatre deretter til venstre over veggen for å finne sikring i et kort riss. Avslutt ved å trekke opp over en bule litt 
mot høyre (utsatt men lett). Ruten er uavhengig av Jesus dro fra  Kjørkje. 
 
Jesus dro fra Kjørkje 6 (80m) 
FA; R.Gaches, J.Fivelsdal 31 Mar 2012 
T1 (40m) Start på det laveste punktet på klippen. Opp et bratt riss og videre opp over, forbi starten av Pilgrims 
Progress. Klatre opp hjørnet til toppen av blokka, standplass.  
T2 (35m) Klatre direkte opp et par positive riss som blir vanskelig etter ca. 15m. Tynne og tekniske bevegelser og 
videre opp for å få en god hånd-jam og en lettere fortsettelsen i risset. Enklere klatring og avslutter opp over en blokk 
som fører til toppen. 
 
 
 



  

 
Vest-veggen 

 
Forkortelser i rute navn er brukt på topo f.eks LB = Lucky Break. Rutene er beskrevet fra venstre til høyre. 
 
Vest-veggen er en kompleks vegg. Det er verdt å se fra en avstand for å sammenligne partiene på klippen med topo 
før du starter en rute 
 
House of the Rising Sun 6+ (110m) 
FA; R.Gaches, J.Fivelsdal 12 Jun 2012 
T1 (40m), Start ved et lite ask tre. Klatring starter på en  overgrodd dieder, forbi en liten busk og videre opp mot et 
reinere sva. Klatre opp en ren diedertil en standplass på en liten hylle. 
T2 (25m); Travers mot høyre fra standplassen ca. 2m og rett opp til et riss i svaet over. Følg detterisset til det 
forsvinner rett ovenfor en liten fothylle. Etter å ha plassert en liten sikring travers delikat mot venstre for å nå en skrå 
overlapping, og deretter videre til venstre igjen til et tynt riss. Følg dette til en standplass ved foten av et hjørne. Små 
friends og forsiktig tau-verk er nødvendig for dette taulengde. 
T3 (45m); Klatre hjørnet over standplass til en ubehagelig posisjon under taket. Plasserer gode friends og travers mot 
høyre før en anstrengende pull rundt og inn i hjørnet ovenfor. Sving umiddelbart til høyre for å nå et godt tak for å hvile 
og å plassere sikring. Fortsett opp hjørnet, som snart letter, og følg sporet ovenfor for ca. 25m til toppen. 
  
Cloud Cuckoo Land 5+ (105m) 
FA; J.Fivelsdal, R.Gaches 29 May 2012 
Et imponerende linje, med overraskende lett klatring. 
T1 (35m); Klatre et kort sva til en buskete fjellhylle. Kryss dette og videre opp veggen til høyre på flake tak som fører 
opp og mot venstre til en standplass på en liten hylle. 



  

 
T2 (20m); Rett over standplassen klatre en dieder med et tynt riss med et vanskelig flytt. Videre opp på et sva ovenfor, 
som blir brattere opp mot standplassen 
 
T3 (25m); Klatre opp og til venstre mot hoved overhengene.  En eksponerende travers på overraskende gode tak fører 
deg videre. Klatre opp svaet i en dieder over og deretter et grunt hjørne fører til en standplass på en skrånende hylle 
ved en stor kilt blokk. 
P4 (25m), Fortsett opp hjørnet, med sikte på overheng til venstre for egget som er delt av en hånd-størrelse sprekk. En 
bratt pull over dette gir lettere terreng som fører til toppen. 
 
Lucky Break 6 (115m) 
FA; R.Gaches, C.Obhrai 30 Apr 2012 
Kanskje den beste ruten på vest-veggen med vedvarende interesse hele veien. 
T1 (30m), Begynn på venstre enden av en hylle bak et tre. Klatre lett, men modig opp og mot høyre til et horisontalt 
riss og starten på høyre av to parallelle tynne fingerriss. Følg den forbi en overlapping med vedvarende og godt sikret 
klatring til standplassen under et stort firkantet overheng. En stor friend er nyttig for sikring på standplassen. 
T2 (30m); Klatre forbi overhengen på høyre side og spleis opp et bratt hjørne (bedre sikret enn det ser ut) til et lite 
overheng. Trekk iherdig rundt dette i en eksponert posisjon. Enklere klatring for 15m fører til en god kile standplass på 
en liten hylle under overheng. 
T3 (30m); Gå opp mot høyre over et kort sva å stå på et egg under en svakhet i overhengen. Plasser avgjørende 
friends i en sprekk og trekke over bule på en skrånende avsats. Klatre mot venstre, forbi en busk og opp  diedern på 
høyre side av et brukket sva. Like før en stor overheng, trend videre mot venstre over et sva og så tilstandplassen. 
P4 (25m); Klatre direkte opp risset fra standplass og deretter rett inn i en dieder. Dette fører til lett terreng og toppen. 
 
Amazing Madland 5+ (100m) 
FA; J.Fivelsdal, Erik Flatten 4 May 2012 
Scramble opp til en overgrodd hylle for å begynne (ca. 10m til høyre for LB) 
T1 (30m); Gå noen meter forbi buskete avsatser å nå et riss-linje. Dette følges til en stor hylle, standplass. 
T2 (35m); En delikat start opp svaet fra standplassen til en god friend plassering. Fortsett opp svaet i høyre retning og 
opp motet svart hjørne. Traverse til venstre på gode tak. Mantel opp på en skrånende standplass fjellhylle. 
T3 (35m), Ved hjelp av en kilt blokk, klatre gjennom overhengen og fortsette mer eller mindre direkte opp til toppen 
 
Supernatural 6 (95m) 
FA; R.Gaches, J.Fivelsdal 29 Apr 2012 
T1 (45m); Klatre lett opp en rampe for ca. 5m. Trekk venstre over en bratt vegg og inn i et venstre-til-høyre skrå ris 
system. Et vanskelig flytt fører deg opp i en dieder med lettere klatring til foten av en vegg med et traverse linje mot 
venstre til et egg. Klatre opp egget via et riss på sitt venstre side. Fortsette med lett klatring til de overhengene som har 
gode tak og sikring. Travers til venstre til standplass på en skrånende avsats under ett hjørne riss. 
T2 (50m); Klatre hjørnet over standplassen og deretter et steg til venstre inn i et fint men eksponert dieder. Vinkelen 
letter etter ca. 15m og lett terreng fører til toppen. 

 

N.B. 
Det er potensiale for nye ruter på Kjørkjestafjellet. Vennligst send en beskrivelse med nye førstebestigninger slik at 
denne føreren kan holdes oppdatert; rgaches@gmail.com 
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          ↑ John Fivelsdal førstebestigning Supernatural 6                          ↑Christian Jønsson førstebestigning Ørnekongen 6- 

 

↑Richard Gaches førstebestigning Blasphemy 7- 

 



  

 

     
         ↑Richard Gaches førstebestigning The Archbishop 6               ↑ John Fivelsdal førstebestigning Jesus dro fra Kjørkje 6 

 

  
↑Anmarsj til Kjørkjestafjellet 


