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Sid 1

Gåseborg - Norra delen

Kanalklippan - Nacka-Värmdö

N		 Butter 6a+ 8 m
		 Projektet med nr 69 (sid 29) i boken är gjord. Det var varmt när leden gjordes,
så graden kanske inte stämmer. Thomas Dahlgren -18

N		 Klättring i Stockholm ~5c 8 m
		 På ett slätare väggparti längst till höger går den här korta leden. Lite småteknisk väggklättring på något hala lister. Fyra bb och ankare. Mikael Widerberg -18

Ryssgraven - Norra delen

Topprepsmöjligheter med lite lättare klättring finns strax tv om den nya leden, där
det uppe på hyllan finns två bra ankare som man enkelt kan nå.

Höger om Babels torn finns en helbultad nytur. Leden heter Scaramangad 4a.
Gemensamt ankare med Babels torn. Kräver enklare scrambling från starten på
Babels ca 5 m höger till en bult, därefter följ linjen till topp. Ca 6 bb. Ytterligare ca
n
4 m till höger finns ett bultat alternativ insteg Lilla
ppaLuddes start 2 BB, därefter följ
lkligodo!
Scaramanga till topp. Bedömd grad 3b. Håll
natill
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Törnskogsklippan - Norra delen
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N		 Rutten tall seg Grahn 7b 7 m
		 Ganska hårda boulderflytt på övre halvan. 2bb och ankare. Anders Grahne -18
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Dessutom är nu utsteget till Tribute to Christer borstat och bultat.
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N		 Mr, X ~8 ? m
		 Stefan Pettersson har27
gjort 28
ett gammalt projekt vid ”Båthamnen höger”. Le26
den går vid25
picknick-bordet
(ber att få återkomma med ny skiss). Graden kan
vara lite vad som helst eftersom det var ett tag sedan Stefan knöt in sig och
därför har dålig koll på grader. Förmodligen bouldrigt och svårare än 8a. Stefan
Pettersson -18
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Norra delen

24

L			 Förlängd abnorm erektion 6c+ 15 m
		Linkup mellan Ribban/Abnorm erektion/Den som tar han
genGer jämn och
äghar.
Östv
bra klättring ända nerifrån marken. Rasmus Johansson -18
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Sid 2

Träskberget - Tyresö

D’evenin’ väggen
Mycket fin svavägg med utmärkta sprickor och en rykande färsk lättare sportled. Nyborstad
2018! Blocken som satt där leden Kvällsnöjet går har ramlat ned.

Lilla Träskberget (höger)

Nyutvecklat väggparti ca 20 meter höger om huvudväggen. Sprickor av högsta klass har legat
gömda under tjock mossa. Rekommenderas! Lederna är ca 11-12 meter.
N1		 Än är inte sista bulten satt på Tyresö 5c (5+) ? m
		 Fin mixled med Kil och friends i början. Avslutas med tre bb ut tv. Ankare på
toppen. Rasmus Johansson, Johan Sandberg -18
N2		 Gör det bara 6a (6-) ? m
		 Samma insteg som föregående led, sedan dragning ut th och upp. Bra naturliga säkringar. Fin klättring. Ankare på toppen. Rasmus Johansson, Johan Sandberg -18
N3		 Trettio är det nya fyrtio 6b ? m
		 Helbultad sportled som är lite trixig. 5 bb. Gemensamt ankare med föregående led. Rasmus Johansson -18
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N6		 Stockholmsalpinism 4c 20 m
		 Mycket fin helbultad sportled med ankare. Åtta bb. Ankaret går att nå uppifrån
också. Fin utsikt från toppen. Rasmus Johansson, Johan Sandberg -18
N7		 Sprickan 5c (5+) 20 m
		 Otroligt fin lättare spricklinje! Mycket bra nybörjarspricka som tidigare var
igengrodd. Välsäkrad med ett lite bouldrigt direktinsteg som gör den till 5c.
Direktinsteget kan dock rundas till höger, samma väg som Devenin Showah,
vilket gör hela leden till ungefär 4c. Linjen är tidigare orapporterad men klättrades av Staffan Ekholm år 1995.
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Lilla Träskberget 20 m
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N4		 Blod eller guld 6b (6+) ? m
		 Insteg nästan som Johnnies Sykel. Mycket smått. Johan Sandberg -18
N5		 Johnnies Sykel 5b (5) ? m
		 Sprickan v om Sonny´s crack. Bra säkrad. Johan Sandberg, Rasmus Johansson -18
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Stora Träskberget
N8		 Saknar namn 7a ? m
		 Borrbultad sportled med ankare höger om Helvietes döfull. Ser ut att gå ganska nära diedret (tradtur). Okänd -18

Dyviksudd - Tyresö

n

Gibbon partiet
Till höger om Marillion (sid 195) går en led som står som projekt (inritad i boken)
i föraren. Leden är gjord av Johan Luhr och heter Clawfinger 7c+

Lord Hård-väggen
Leden Skola arbete död (sid 195) är renoverad och har numera 3 bb och ankare.
Jobbet gjort av Rasmus Johansson 2017/2018.
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Uddeudd - Tyresö
Ravinen
Leden Mörkrets makter (sid 212) är nyligen ombultad av Johan Luhr och har
numera 4bb, dock fortfarande bara en bb på toppen.

Flaten - Södra delen
Lederna nr 5 och 6 på Limboväggen är numera gjorda av Mats Carensiö. Led nr
5 heter Skabb, 4c och led nr 6 heter Med Skandal, 4a. Lederna är säkrade med
egna säkringar och är inritade som projekt i boken.
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Sid 3

Lilla Torsdagsberget - Fituna 59.061874, 17.788603
Nyutvecklad mindre svavägg i närheten av Grönbrinksberget som tack vare
avverkning kommit fram i ljuset. Här går några lätta borrbultade sportleder
samt ett par traditionellt säkrade. Inga större formationer, men ett par tydliga spricklinjer finns. I övrigt ganska gott om små positiva grepp som är
något kantiga/skarpa. En del grepp/steg lossnar fortfarande, men blir säkert
bättre allt eftersom lederna får trafik. Samtliga leder går att topprepa från
nymonterade ankare uppe på berget (ta med slinga för att förlänga ut till
kant om det skulle behövas). Väggen är ett utmärkt alternativ om man vill
leda eller prova lite lättare leder i en lugn och skön miljö. Lederna är runt
9-10 meter långa. Grillplats finns också mellan klippväggen och vägen. Bör
vara en bra vårklippa.
Lilla Torsdagsberget

1		 Sommartider 3 (3) 10 m
		 Kan behöva borstas lite mera grundligt. Ankaret går att nå uppifrån. Thomas Dahlgren,
Jonathan Nilsson, Mikko Kylmanen -18

2		 Joyride 6a (6-) 10 m
		 Välsäkrad med ett knivigt instegskrux och en tunn urtoppning. Finaste leden
på Klippan. Mikko Kylmanen, Per Willén, Thomas Dahlgren -18
3		 Det är över nu 5b+ 9 m
		 Jämn fin klättring med läckert utsteg längs ett flak. Per Willén -18
4		 Tycker om när du tar på...sten 5b 9 m
		 Till vänster om trädet. Viktor Kamb -18
5		 Ljudet av ett annat hjärta 5b 9 m
		 Till höger om trädet. Mikko Kylmanen -18

Miljö: Sydväst och helt öppet läge (hygge). Klippan torkar nog fort i solen.
Vägbeskrivning: Väg 226 (Huddingevägen) till Vårsta. Ta v in på 225:an.
Sväng av th efter ca 12 km, in på Fitunavägen (skyltat Fituna) och följ denna 400 m nedför backen och sväng in vänster på en grusväg (Ridvägen).
Parkera efter ca 100 meter, vid vägskäl och lutande träd mitt i. Promenera
sedan den högra lite bredare traktorvägen söderut. Efter 350 meter fortsätter ni rakt fram vid ett fyrvägskors. 150 meter senare ansluter en väg från
höger, men ni fortsätter bara rakt fram ca 30-40 meter och väggen blir nu
synlig snett ut tv ut över hygget.

44

6		 Öppet projekt 5b 9 m
		 Rakt över nischen. ? -18
7		 Crash! 5b 9 m
		 Tv om sprickan, delar sig åt vänster.
8		 Boom! 5b 9 m
		 Tv om sprickan, delar sig åt höger.

Thomas Dahlgren, Mikko Kylmanen -18

Thomas Dahlgren, Mikko Kylmanen -18

9		 Bang! 4a (4-) 8 m
		 Den tydliga sprickan. Två möjliga utstegssprickor, den vänstra något roligare.
10		 Öppet projekt 4b 8 m
		 Endast topprepad. Bara grovrensad. Lösa stenar kvar.
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Lilla Torsdagsberget

Grönbrinksberget

Mikael Widerberg
Blekegatan 1, 11759 Stockholm
mickeplonk@gmail.com Mobil: 0768905070

Guideboken Klättring i Stockholm är utgiven av Mikael Widerberg och finns att beställa på plonk.se

Klättring
i Stockholm

Nyturer och andra uppdateringar
2018-06-12

Sid 4

Örnberget - Västra delen
Västväggen (sid 352)
N		 Man in the Moon 6b 20 m
		 En ny dragning/variant av den gamla leden Pix (led nr 37). Nu rensad och
helbultad. Man klättrar den första replängden på Dubbeldäckare (led nr 34) till
standplatsen för att sedan traversera snett åt höger, samma slut som andra
replängden av Dubbeldäckare. Slutet bestämmer graden. Dennis och Peter Yakubenko -18
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Sydväggen

Leden Man in the Moon. Foto: Okänd.

Hamra grustag - Västra delen
N		 Desert storm 6a 14 m
		 Samma start som Sandlådan (led nr 3, sid 362) sen rakt upp. Dennis och Peter Yakubenko -18
Leden Eclipse (led nr 4) är nu förlängd till toppen av klippan. Två nya bultar och
nytt toppankare. Hela leden ca 17m. Graden påverkas inte.
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