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 Gåseborg - Norra delen 
N1  Butter  6a+   8 m 

  Ett gammalt projektet är gjort (sid 29, nr 69). Det var varmt när leden gjordes, 
så graden kanske inte stämmer. Thomas Dahlgren -18

Ryssgraven - Norra delen 

N1  Golden Gate  6a+   20 m 

  Start omedelbart v om eken 2m tv ” Lilla syster kanin” (sid 32, led nr 11) och 
därefter över svaplattorna med ett markant räckviddskrux (kortare än 180 cm 
kommer troligen höja graden). Fortsätt genom den tydliga takformationen till 
ankaret. Gå inte ut till höger till Lilla syster kanin. Andreas Lunde, Christer Åstrand -18

N2  Flykten från Alcatraz  6a   ? m 

  Alternativt utsteg genom väggen tv om taken på Golden Gate. Två bb. Gemen-
samt ankare med Golden Gate. Andreas Lunde -18

N3  Scaramangad  4a   25 m 

  Helbultad nytur th om Babels torn (Sid 35, led nr 64). Kräver enklare scram-
bling åt h från starten på Babels torn, till en bult, därefter följ linjen till topp. Ca 
6 bb. Gemensamt ankare med Babels torn. Andreas Lunde -18

N4  Lilla Luddes start  3b   ? m 

  Ytterligare 4 m th Scaramangad finns ett bultat alternativinsteg. 2 bb. Andreas Lunde -18

  Utsteget till Tribute to Christer är numera borstat och bultat.

  Ett fotsteg rapporteras ha lossnat just över läppen/taket på leden Narva 6c (sid 
35, led nr 54). Fullt möjligt att graden påverkas av detta.

Törnskogsklippan - Norra delen 
N  Rutten tall seg Grahn  7b   7 m 

  Ganska hårda boulderflytt på övre halvan. 2bb och ankare. Anders Grahne -18
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Ekholmsnäs - Norra delen 
L  Förlängd abnorm erektion   6c+   15 m 

   Linkup mellan Ribban/Abnorm erektion/Den som tar han har. Ger jämn och 
bra klättring ända nerifrån marken. Rasmus Johansson -18

J Paulsson

P

3

1312

2

4

1

1465

8 119 107

L

Kanalklippan - Nacka-Värmdö 
N  Klättring i Stockholm   ~5c   8 m 

   På ett slätare väggparti längst till höger går den här korta leden. Lite småtek-
nisk väggklättring på något hala lister. Fyra bb och ankare. Mikael Widerberg -18

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

Kanalklippan
Kanalklippan
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Korphalsberget - Nacka-Värmdö 
  Till vänster om leden Kjellito (sid 131, led nr 3) går ett borrbultat stängt projekt.

Noret - Tyresö 
N  Mr, X   ~8   ? m 

   Stefan Pettersson har gjort ett gammalt projekt vid ”Båthamnen höger”. Leden 
går vid 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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Förklaringar
L = Ny variant/länkning av redan befintliga leder
N = Nytur (finns ej med i boken utgiven 2018)
   = Senaste nytur/uppdatering (finns ej med i före-
gående pdf-uppdatering)
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Träskberget - Tyresö 

  Lilla Träskberget

Fina nyborstade spricklinjer vid Lilla Träskberget.

N1  Ambivalent  5a (5-)   10 m 

   Tydlig spricklinje längst tv på väggen. Tidigare ej rapporterad trots uppenbar 
linje. Nu borstad, klättrad och rapporterad. Rasmus Johansson -18

N2  Gubbhöfter II the glorious adventure continues   6b   12 m 

  Borrbultad sportled med ankare. Rasmus Johansson -18

  Leden Murder in reverse (sid 172, nr 2) är numera helbultad och har 5 bb samt 
ankare.
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  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. 

N3  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

N4  Gör det bara   6a (6-)   ? m 

   Samma insteg som föregående led, sedan dragning ut th och upp. Bra naturli-
ga säkringar. Fin klättring. Ankare på toppen.  Rasmus Johansson, Johan Sandberg -18

N5  Trettio är det nya fyrtio   6b   ? m 

   Helbultad sportled som är lite trixig. 5 bb. Gemensamt ankare med föregående 
led. Rasmus Johansson -18

N6  Fyra år   5a (5-)   ? m 

   Mycket trevlig och ovanligt välsäkrad spricklinje med finfina grepp. Gemen-
samt ankare med föregående led. Rasmus Johansson -18

Mikael Widerberg

Lilla Träskberget (höger)
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Greanpeace-väggen
Ytterligare några för Stockholm ovanligt fina spricklinjer är nu rensade och klättrade. 

N7  Som hand i handsken   6a (6-)   13 m 

  Tydlig linje. Lednamnet åsyftar förmodligen på kilplaceringarna som går att 
göra i dom perfekta kilsprickorna. Johan Sandberg -18

N8  Tomahawks   5b (5)   13 m 

  Sämre säkrad start upp till hyllan, därefter är det bra med Tomahawks... Johan 
Sandberg -18

N9  Lofoten nästa   6a (6-)   13 m 

  Kruxet klart svårare än resten av leden som är ca runt grad 5. Flera små säk-
ringar runt kruxet. Johan Sandberg -18

N10  Blod eller guld   6b (6+)   13 m 

   Insteg nästan som Johnnies Sykel. Mycket smått. Johan Sandberg -18

N11  Johnnies Sykel   5b (5)   13 m 

   Sprickan v om Sonny´s crack. Bra säkrad. Johan Sandberg, Rasmus Johansson -18

Greenpeace-väggen
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  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.

N12  Da Mornin’ Cornah   6a   18 m 

  Borrbultad bra led. Varierad klättring. Rasmus Johansson -18

N13  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

N14  Sprickan  5c (5+)   20 m 

   Otroligt fin lättare spricklinje! Mycket bra nybörjarspricka som tidigare var igen-
grodd. Välsäkrad med ett lite bouldrigt direktinsteg som gör den till 5c. Direk-
tinsteget 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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  Stora Träskberget

N15  Saknar namn   7a   ? m 

  Borrbultad sportled med ankare höger om Helvietes döfull. Ser ut att gå gan-
ska nära diedret (tradtur). Okänd -18

Dyviksudd - Tyresö 

  Gibbon partiet
  Till höger om Marillion (sid 195) går en led som står som projekt (inritad i bok-

en) i föraren. Leden är gjord av Johan Luhr och heter Clawfinger 7c+

  No more heroes-väggen
  Den mycket fina Waves (sid 202, nr 92) är renoverad/helbultad (2018). 

N1  Kungsleden   8b+   30 m 

  Aidleden A bunch of angels and some other shit (sid 203, nr 102) är friad av 
Stefan Pettersson. Stefan tycker att graden är soft 8b+ eller 8b. Leden är 
bultad hela vägen upp till toppen. 11bb på ca 30 m. Det finns inget ankare, 
men man kan fira av från firningsbultar som sitter ytterligare högre upp. Ett 
60 meters rep räcker ej om man vill fira på dubbelrep! Stefan Pettersson -18

Stefan Pettersson klättrar Kungsleden, 8b+.

  Lord Hård-väggen

N2  Dr Johanssons menisktest   6b+   12 m 

  Markant krux. Bra klippa. Rasmus Johansson, Mats Carensiö -18

N3  Sommar utan slut  6b (6+)   10 m 

   Något krystad, men brant och lite juggig. Inte helt lättsäkrad. Hörnet i början 
användes ej. Rasmus Johansson -18

N4  Fackgäss   6b   9 m 
  Bra borrbultsklättring. Rasmus Johansson, Mats Carensiö -18

  Leden Skola arbete död (sid 205, nr 122) är renoverad och har 3 bb och anka-
re. Samma sak gäller också led nr 123.
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Uddeudd - Tyresö 

  Ravinen
  Leden Mörkrets makter (sid 212) är 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 (sid 231) är numera gjorda av Mats Ca-

resiö. 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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Borrbult tv led N2 är ej inritade i skissen. 



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 nymon-
terade 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.

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). Parke-
ra 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.

      Ridvägen

Fitunavägen44

GrönbrinksbergetFituna

225

Skedängen

Lilla Torsdagsberget

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

6  Öppet projekt   5b   9 m 

  Rakt över nischen. ? -18

7  Crash!   5b   9 m 

  Tv om sprickan, delar sig åt vänster.  Thomas Dahlgren, Mikko Kylmanen -18

8  Boom!   5b   9 m 

  Tv om sprickan, delar sig åt höger.  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.

Lilla Torsdagsberget
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Häggsta - Västra delen 

  Sjötaket-väggen
  Eliminator eliminerad - stora delar av klippan vid Eliminator/Sjötaket har rasat. 

Det handlar om jätteblock på tiotals ton som släppt. Stora stycken har lossnat 
i omgångar och hela överhänget är att betrakta som mycket riskfyllt område. 
Inte speciellt förvånande eftersom det 45-gradiga överhänget delades av en 
15-30 cm bred glipa ovanför. Beskrivningen ”skräckinjagande formation” fick 
helt plötsligt en oerhört mer påtaglig innebörd!

  De delar av väggen som försvunnit är markerade med rött i skissen nedan. 
Även lederna 16-17 kan vara påverkade.
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Örnberget - Västra delen 

  Sydväggen nedre delen

L  Steve McQueen   8a   25 m 

   Johan Luhrs linkup med start i Utan tvekan och avslut i Papillion (sid 356, nr 
28-29) har rätats ut ytterligare av Viktor Gyllenberg som länkat samma variant 
men med start i Utan Tvekan direktinsteg (nr 27) . Något svårare, men kanske 
inte svårare än 8a. Viktor Gyllenberg -18


