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INLEDNING
Detta är en sammanställning av inrapporterat material. Bkk har inte kontrollerat att all
information stämmer. Du måste som vid all klättring själv ta ansvar för din egen
säkerhet. Upptäcker du fel i detta material, meddela Bkk, så vi kan justera till nästa
uppdatering, bohuslansklatterklubb@hotmail.com
Sedan föraren kom ut har antalet klättrare i Bohuslän mångdubblats och med detta följer
en extra uppmaning att tänka på tillgången, accessen, till våra berg.
Parkeringinganvisningar och fågelskydd är uppgifter som ibland ändras under åren.
Därför är det av stor vikt att Du går in på förbundets accessdatabas eller bkks hemsida
och tittar efter senaste information. Ett ”felbesök” på ett fågelskyddat berg kan få
ödesdigra konsekvenser. Informationen i detta komplement kan vara inaktuell nästa år...
Graderingen av leder är viktig och bör vara korrekt. En del justeringar har gjorts i detta
komplement, men fler bör göras. Har du åsikter i detta ämne, lägg in dessa på
hemsidans forum.

Omslag: Öystein K Johnsen gör förstabestigningen av Walk the line, på Häller.
Foto: Jonas Pålsson

BULTETIK I BOHUSLÄN
Område
Det område som bultetiken avser är granitbältet som börjar i Gullmarsfjorden och löper
norrut till Idefjorden i norr och avgränsas österut i höjd med Dingle. Detaljerad karta över
området finns i klubbstugan i Bärfendalen. Även Uddevalla kommun där Bohusläns
klätterklubb har sitt säte innefattas.

Bultetik
§1 Borrbultar ska endast placeras i de fall godtagbara, naturliga säkringar ej finns. Med
godtagbara naturliga säkringar avses här säkringar som skyddar från markfall eller fall i
utstickande formationer som hyllor pinacklar etc.
§2 Leden ska vara minst tio meter lång.
§3 Leder som av ledmakaren avsetts att klättras utan borrbultar, även topprepsleder,
ska inte förses med borrbultar eller andra fasta förankringar utan ledmakarens tillstånd.
§4 Innan borrbultar placeras ska markägarens, samt helst även de närboendes tillstånd
till förfarandet inhämtas.
§5 Innan borrbultade firningsankare på etablerade berg placeras, ska Bohusläns
klätterklubb kontaktas. Bedömning görs från fall till fall.
§6 Vad gäller val av borrbultstyp rekommenderar Bohusläns klätterklubb limbultar. Ett
minimikrav är att bultar av rostfritt syrafast stål används. Tänk på att många områden i
Bohuslän utgör korrosiva miljöer betydligt över genomsnittet för landet. Särskilt gäller det
områden nära kustlinjen.

§7 På följande berg ska ingen vidare bultning ske: Buråsen, Hallinden, Häller,
Vinternbergets huvudvägg, Välseröd, Vetteberget och Galgberget.

Bakgrund
I granitbältet som börjar i Gullmarsfjorden och löper norrut till Idefjorden i norr och
avgränsas österut i höjd med Dingle har det klättrats sedan 70-talet. Området benämns i
klätterkretsar för Bohuslän även om det bara är en del av landskapet Bohuslän. Området
har en stark tradition av äventyrsklättring, det vill säga leder där säkringar består i kilar
och friends. Många andra områden i Sverige har de sista tio åren utvecklats till
sportklätterområden där säkringar uteslutande består av borrbultar och med ett
firningsankare på varje led. I Bohuslän har istället traditionen med naturligt säkrad
klättring fortsatt. Svåra leder som på många andra klätterklippor skulle ha bultats är
istället säkrade med kilar och friends. Visserligen finns det en del helbultade leder, men i
dessa fall är naturliga säkringsmöjligheter obefintliga.
Bohusläns klätterklubb utformade 1993 en bultetik där riktlinjerna är att i första hand
använda naturliga säkringsmetoder som kilar och friends. Endast där det inte går att
säkra naturligt är det acceptabelt att sätta borrbult. Under åren har det satts borrbultar
som orsakat protester pga att de sitter bredvid perfekta kilplaceringar eller på de berg
där bultetiken anger att inga fler borrbultar ska sättas.
Någon öppen debatt har inte förekommit, men desto högljuddare inofficiella diskussioner
runt lägerbålet. Någon har tagit bort sina bultar, andra har fått sitta kvar. Endast vid en
klippa har bultar ”choppats”.
Bohusläns klätterklubb har hittils inte aktivt tagit någon diskussion eller vidtagit åtgärder i
bultfrågan. För att förhindra att något slags ”vilda västern” bryter ut, där alla sätter bultar
eller slår bort bultar som han/hon finner bäst, har nu Bohusläns klätterklubb samlats
kring sin bultetik. Några förtydliganden har gjorts:
I §7 har formuleringen ”rekommenderar att följande berg helt förskonas från vidare
bultning” ersatts av ”På följande berg ska ingen vidare bultning ske”.
I §7 har Galgberget lagts till som ett berg där det inte ska ske vidare bultning.
Från och med det att denna artikel publiceras, Bergsport mars2006, kommer Bohusläns
klätterklubb att aktivt arbeta föra att dessa regler efterlevs! Gamla överträdelser lämnas
därhän, bra tycker vissa, svagt tycker andra. För att undvika konflikter hoppas

Bohusläns klätterklubb att detta kan accepteras och att ingen agerar på eget initiativ.
Dessa bultregler ska inte uppfattas som att vi vill utestänga klättrare från Bohuslän.
Tvärtom som en möjlighet för alla klättrare att komma till ett klätterområde där antalet
bultar är få och där det finns möjlighet att använda sig av naturliga säkringsmetoder,
bygga egna standplatser med mera. Detta är i linje med det som står skrivet i
Tyroldeklarationen, artikel 8: ”De flesta klättrare kan lära sig placera säkra naturliga
säkringar och ska informeras om det faktum att detta ger ytterligare en
äventyrsdimension och är en rik och naturlig upplevelse med jämförbar säkerhet när
teknikerna behärskas.”

Vidare vill vi ta fasta på sista stycket i deklarationen angående äventyrsklättring och
sportklättring: ”Det bör vara vårt mål att bevara klätterstilarnas pluralism, och skapa
särskilda områden för dem.” Bohusläns granitbälte är ett område med i huvudsak
äventyrsklättring. Det är många besökande klättrare från olika delar av Sverige och
Norge som kommer till Bohusgraniten för att klättra äventyrsklättring då deras
hemtrakter är nästan helt vikta åt sportklättring.

Artificiell klättring/aidklättring i Bohuslän
I klättring brukar det sägas att stilen och hjälpmedlen som används vid en bestigning av
en viss led är upp till den enskilde klättraren, så länge leden inte påverkas och nästa
bestigning ger samma utmaning. Detta är för de flesta klättrare och för Bohusläns
klätterklubb en självklarhet. När det gäller aidklättring ställs detta mot att varje bult eller
copperhead som slås förändrar klippans utseende och möjligheterna för nästa
bestigning ändras. I Bohuslän aidas det frekvent. De allra flesta aidklättrare är försiktiga
med hammaren och när de klättrar tidigare friklättrade leder används så kallad ”clean
aid-teknink”, dvs. utan hammare. De sista åren har det dock uppmärksammats att
bladbultar och annat har slagits på leder som är friklättrade helt utan sådana säkringar.
Detta har förekommit flera gånger på Ulorna, men även på andra berg som Häller och
Välseröd. Även en liten flisa som slås bort i en spricka, kan förändra klättringens
karaktär såväl som svårighet. Näste klättrare erbjuds inte samma utmaning. Detta
förekommer visserligen på många andra håll i världen, men är vad vi vet inte accepterat
någonstans, vare sig av friklättrare eller av aidklättrare. Det är helt enkelt riktigt dålig stil!
Det ska inte behövas ge pekpinnar om hur klättring ska gå till, men det som ibland pågår
på de bohuslänska klipporna är inte acceptabelt. Det är alltså inte tillåtet att slå
bladbultar eller andra liknande föremål på leder som är friklättrade med vanliga kilar och
friends.

Tyroldeklaration
Tyroldeklarationen är ett policydokument som antogs av UIAA på konferensen ”future of
mountain sports” i Innsbruck 2002. Den handlar om hur klättrare bör bete sig mot
varandra, lokalbefolkningen och mot naturen. Den är en etik för bergen.
För att läsa Tyroldeklarationen, gå in på UIAAs hemsida, www.uiaa.ch

STRÖMSTAD KOMMUN
KVARNEBERGET
Allmänt:
I uppdateringen över detta berg finns extra reservation för fel i texten.

Graderingsjusteringar:
Evigheten 6Lånt tid 6+
Mann og mus 6+ ble ved en trykkfeil i føreren satt i 7+
Sommarstugan 6Schaas 7Kjempediederet 6+

Nya leder:
Kjempesteinsväggarna:
Granitthansken, 7- , 10m, led nr7 i föraren
Asgeir Larsen 2004-05-20
Granitthansken ligger på en lav østvendt vegg 20m øst for Kjempesteinen. Midt på
veggen opp tydelig riss med slappe jam og litt layback.

Kvarnberget, sjøveggen
Ei venstrefinte like til høyre, 7-, 15m
Asgeir Larsen 2006-06-29
Riss og sprekker til venstrekant av overhenget, till höger om Skomakern. Opp et kort,
men interessant dieder og noen delikate flytt, før felles snuanker med Skomaker’n.

MAJ, 6+, 20m, led nr18? i föraren
Asgeir Larsen 2006-05
Spricklinje rakt upp gjenom blockhenget till vänster Schaas. Brant på perfekta jam och
goda säkringar.

Lyckliga gatan, 6, 20m
Asgeir Larsen, Rine Kristin Hanssen 2006-09
Den ikke alt for opplagte linjen mellom MAJ og Schaas.
Interessante sikringer, store grep og svakt overhengende opp mot dieder
med tynt fingerriss.

Stikkende oransje ting, 6+/7- ,30m
Espen Samuelsen 2006-06-26
Starter i fingerdieder under blokkhenget, till höger om Donald. Herlige fingerlocks i risset
ovenfor. To utstegsvarianter, der den høyre kanskje er den fineste.

Ondskapens akse, 6, 20m
Jonny Blomkvist 2005
Sjøveggen, ca10 meter til høyre om Donald. Flere alternativer opp til hyllen hvor den
tydelige sprickan starter. Drømmelinje! Velsikret. Toppanker.

Namn?, 5, 10m
Håvard Kalvøy, Lars Magnus Voldset 2003-04
Bak stor bjørk på den sydvendte veggen som strekker seg ut i sjøen. Høyrevendt dieder
med riss på sideveggen.

Stora väggen:
Den vänstra delen stupar rakt ned i vattnet, men större delen av väggen är lätt tillgänglig
från marken. Följ stig från Det naturlige alternativ på Sjöväggen upp till toppen av berget.
På nordsidan av Stora väggen är det möjligt att scrambla ner till insteget. Att fira ner från
något av träden på toppen är nog det enklaste alternativet.

Trim for eldre, 5, 35m
Jonny Blomkvist 2004
Lang diagonal rissformasjon som ender nær toppen av renna till vänster for Vapen och
ammunition. Välsäkrad, firningsankare.

Vapen och ammunition, 6, 30m
Jonny Blomkvist 2004
10meter til venstre om Spandex ballet.Litt avig start
bak et stort blokk leder opp til et motheng. Over henget følger man
diederet til man kommer til en list, travers mot venstre til drømme
sprickan som leder deg til toppen. Velsikret.

Bullar och mos, 6, 30m
Jonny Blomkvist 2004
Store veggen. Starter samme sted som Vapen och
ammunition men viker av mot venstre. To borrbultar viser vei. Utsteg i
toppsprickan til venster om Vapen... Fin og variert klatring.

Spandex ballet, 5+, 25m
Jonny Blomkvist 2004
Første ruten, ovenfra, på Store Veggen. Lett start fører
til to parallelle sprekker som byr på jevn og fin klatring. Velsikret,
hovedsakelig friends.

STUVERÖD
Allmänt:
I uppdateringen över detta berg finns extra reservation för fel i texten.

Graderingsjusteringar:
Horekunden, nedgraderad till 6+

Nya leder, Huvudväggen:
Du kan ikke se det, 7-, 30m, led nr2 i föraren
Sultveggen:
Pay, before you pump, 6+, 20m
Terje Albrektsen, Sonia Brenfelt, Jan Petter Brenfelt 2004-05-22
Felles start med Riss, men fortsetter opp diederet til høyre. Jevn fin klatring med mye
layback og stemming. En stor kam kommer godt med. Ruta har fått to ankere, uvisst av
hvilken grunn.

Lysergsyredietylamid, 6-, 25m
Terje Albrektsen, Sonia Brenfelt, Jan Petter Brenfelt 2004-05-04
Boltet rute med variert klatring. Litt uren linjeføring og noe krystet med tanke på
nærheten til Grabbe löken.

Grabbe löken 6- 15m
Torstein Skancke 80-talet
Tidligere brukt som adkomst til toppankeret på Riss. Renset, gitt navn og
toppanker av Lsd’s kreatører 04. Starter på venstre side av blokken for Lsd.
Grabbe löken ble først innrapportert 2004, men Torstein Skancke klatret denne for å
kunne sette topptau på Riss. Dårlig renset den gang og mer eller mindre gjengrodd før
Brenfeldt og venner pusset den frem 2004.

Cruxluxklan, 6, 23m
Christian Andersen, Erling S. Kristiansen 2002-05
Insteg ca 10 meter till höger om Riss på en helt ny vägg. Leden som är utrustad med 8
borrbultar och firningsankare bjuder på varierande och välsäkrad klättring med ett par
vilopunkter. För att nå firningsankaret från ovan får man fira.

Östra väggen:
Led nr23 i föraren heter: Frodes aréte, 6- , 25m
Led nr24 i föraren: Fugledansen, 4+, 25m
Torstein Skancke 1980
Første ruta som ble gått på feltet! Var lenge ei ufortjent lite klatret linje i det høyeste
partiet på klippen. Trengte en opprensking da den hadde begynt å gro igjen. Voldgjestet
med bormaskin og navngitt Fugledansen.

Ingenting å skryte av, 3+, 15m
Christian A Andersen, J J Guldbrandsen 2001
Renna/kaminen til venstre for Fellessprekken.

Fellessprekken, 5+, 15m
Asgeir Larsen, Rine Kristin Hanssen 2004
Interessant offwidth rundt hjørnet till vänster for Klimakteriet. Bratt, men på gode grep.
Gå til venstre for løse blokker i utsteget. Store sikringer!

Brødre i blodet, 4-, 12m
Erling S. Kristiansen 2001
Scrambling og lett rissklatring opp til furu. Egne sikringer.

3QK, 5, 25m
Erling S Kristiansen 2002-05
Leden startar ca 5m till höger om Villrisset och följer flaket på svaet, förbi en tall och
vidare mot ett ankare på toppen. Välsäkrad med borrbult.

For Tøff For Førskolen, 3+, 10m
Dedikerte HiØF lærerstudenter 2001
Kursrute mellom kampesteiner til venstre på den vesle svaveggen lengst til høyre på
feltet.

TANUMS KOMMUN
BULLBERGET
Accessnoteringar:
Ansträngda relationer med grannarna. Bultning ej tillåten!

SKÄRKÄLL
Led nr4 I föraren

Stone Temple Pilot, 6, 25m
Uppgraderad till 6+.

TÅSTERÖDS VATTEN
Nya leder:
Kalles kaviar, 5, 7m
Klättrad tidigare, rapporterad av Henrik Ljunggreen, Ole Fljedhagen, 2006-05
Den venstre af de 2 dieder længst til venstre på væggen. Trevlig klassiskt dieder
klatring, en hyggelig rute på gode sikringer.

En apas tålamod, 7/7+, 20m
Mascus Sandersnäs 2004
Svagt överhängande dieder mellan Echelon och Obelix. Följ detta upp tills du kommer till
tvärbandet. Efter detta vidare upp i den högra tydliga fingersprickan till topps. Mycket fin
och rolig klättring

Obelix, 6+, 20m
Henk "Huub" Kuiper 2003
Leden går 10m till höger om Echolon. Insteg i fallinjen av ett stort, suspekt block. Förbi
blocket, någon meter åt vänster och sedan den naturliga linjen rakt upp. Blocket kan
upplevas som något löst och flaktet bakom är löst, men båda har stått emot ett hårdhänt
rensningsförsök ... Välsäkrad.

Ful-nixten, 7-, 20m
Marcus Sandersnäs 2004
Variant på Nixten, klättra denna till mitten, här tar du vänster upp i det andra dieret. Lite
oborstat och dåligt säkrat i början. Något fulare än Nixten.

Raskenstam, 6/6+, 12m
Tobias Torsson 2004
Diedret så långt höger man kan komma på klippan. Jobbigare än den ser ut

VETTEBERGET
Nya leder:
Upp till kamp, 7-, 20m
Marcus Sandersnäs 2007-06
När man går på grusvägen från caféet så ligger denna vägg på
höger sida, ca10 meter från vägen. Nedre delan av väggen har tre vattenslipade halvrör.
Denna led följer den vänstra formationen, som startar med en tydlig sprickai en gryta.
Följ spricksystemen till tops!

Sunday Morning Shoot Out, 7+, 20m
Henrik Sjöqvist 2007-06
Leden börjar i det mittre halvröret och vidare i hörnet rakt upp till toppen. Fin välsäkrad
klättring.

Tjockkvist tittar på, 5+, 10m
Anders Spång 2003
Till vänster om Råger mår leder en rampformation upp mot vänster tillett utsteg över en
kort vägg. Underliga ljud från greppen, men hyggliga säkringar på mitten.

Fingrarna i syltburken, 8, 20m
Johan Svensson 2006-09
Tunn men tydlig linje upp till Gamhyllan, ca 20meter till vänster om Konstnären. Snygg
linje på rödaktig granit som går genom ett vattenslipat överhäng. Lätt upp till och tungt
genom överhänget. Sprickan bjuder vidare på delikat och tekniskt desperat klättring.
Välsäkrad.

Lilla haren, 7+, 17m
Magnus Strömhäll, Patrik Jacobsson 2003
Den tydliga bågen/sprickan till höger om 1000 kg tvätt.

Klassresan, 8+, 15m
Magnus Strömhäll 2005
På vänsterväggen mellan El camino... och En knuten vänsternäve. Laybacks och fotjam,
ganska brant.

MUNKEDALS KOMMUN
BURÅSEN
Accessnoteringar:
Ny parkering: Parkera på en liten parkering som ligger mittemot infarten till
cementfabriken, på andra sidan vägen, höger sida om du kommer från stugan. Infarten
till parkeringen är strax innan busshållplatsen.

Nya leder:
Den branta väggen ett stycke till vänster om toppväggen kallas skalmansväggen, du
förstår varför när du är där. Lederna på detta övre parti av Buråsen har de sista åren fått
välförtjänt fler besök och några nya leder har gjorts. Det är framför allt Frank Olssons
stuga som prisas, men alla leder här är värda ett besök. Firningsankarna på
Generationsskiftet och Grymt slut är bytta.

Husmusen, 6+/7-, 20m
Marcus Sandersnäs 2006-05-27
Leden ligger på Skalmansväggen, ca 50 meter till vänster
om Frank Olssons stuga. Husmusen följer en sprickformation nästan längst
bort i vänster hörn av väggen. Brant led men kalkstenskänsla genom sina
mycket ovanliga och speciella kalkstensgrepp.

Accésskommitén, 6+, 40 meter
Marcus Sandersnäs 2006-05-27
Mellan Frank Olssons stuga och skalmansväggen liller två
stycken klockrena dieder. Det vänstra av dessa är Accésskommitén. Fin diederklättring i
ca 20meter, sedan upp på en hylla och vidare upp i två
sprickor till topps.

Namn, ?, 40m
Petter Restorp 2006-05
Den högra av de två mest uppenbara linjerna mellan Frank Olsson och Skalman.
Samma utsteg somm Accesskommitten? Något bred spricka?

Fröken Olssons kafe, 7+, 25 m
Andreas Holm, Patrik Jacobson, 2006-04
Gemensamt insteg med Frank Olssons stuga. Vid taket, vik
istället höger och klättra via en undercling/jam-travers upp på en liten
svahylla. Titta runt kanten där du sedan trippar iväg i den diagonala
sprickan som leder till toppen. Annorlunda och kul klättring! Bra säkrat
hela vägen, om du orkar...

FOSSEN
Barbeque, 5, 10m
Lars Jonsson 2002-04
Uppenbart trevlig spricka vid en björk i vänstra änden av Hyllväggen. Brant klättring på
goda grepp upp till en svahylla med en tall längs in. Gör stand i tallen eller fortsätt rakt
upp till toppen av berget (ca 25m totalt) via enkel scrambling.

Plug & Play, 5-, 8m
Lars Jonsson 2002-03
Det korta diedret vid sidoväggen till vänster om Svaväggen. Kort och trivial men
ihållande och välsäkrad.

Fire Wire, 4, 7m
Lars Jonsson 2002-03
Spricklinjen ett par meter till höger om Plug & Play. Välsäkrad klättring med fina
fingerjam.

Hans , 5, 13m
Led nr1 i förare, nedgraderad, tidigare5+.

Bultfeber , 5+, 14m
Led nr3 i föraren, uppgraderad, tidigare 5.

Manifest, 5 , 10m
Lars Johnsson 2002
Fd. Projekt nummer 11 i föraren. Den fina fingerjamsprickan direkt till vänster om Tetris.
Utsteg i nischen till höger om det högra tornet. Variant: Om inte högerväggen används
att stämma emot blir graden 7-. Lite konstlat men kanske roligare?

VINTERNBERGET
Fågelskydd:
Klätterförbud under vår och försommar till och med 15/7. Hjälps åt att se till att detta
sköts, för att slippa kontroverser med ornitologer och myndigheter. För mer info,
kontakta accessansvarig i bohusklubben.

Nya leder:
Två bultar på Säj omelette är bytta, den tredje går att backa upp med kil. Bultarna på
Chef är också anskrämliga, men några går att backa upp, dock inte alla. Likaså bulten
på Svart intrusion, där vajerfriends gjort bulten i stort onödig.

Grand Funk Railroad, 7, 50m
Henrik Sjökvist, Ola Karlén 2003
Starta till vänster om Dr. Fisher, vid eken som står precis intill berget. Klättra rakt upp till
litet tak. Fortsätt rakt upp genom taket och dra sedan höger upp till nästa lilla tak. Gå
genom detta i dess högerkant och upp till tvärspricka. Fortsätt rakt upp tills du är i höjd
med en liten hylla med ljung på. Gör en kort travers åt vänster till densamma. Avsluta i
6+ utsteget på västkustens pärla. Dubbelrep, camalot #4, intressant klättring.

Rikspucko filmade lyxbåt under rally VM, 6+, 50m
Henrik Sjökvist, Ola Karlén 2003
Från starten på Svart intrusion traversera höger ca10 meter på rampen och gör stand.
Klättra rakt upp i det lilla hörnet genom det lilla taket. Dra något vänster och sedan höger
och över en utbuktning på tvärlister. Sedan rakt upp i fingerspricka, vidare in i och upp
på flakkaminen. Avsluta med väggklättring till toppen. Dubbelrep, camalot #4, intressant
klättring.

Namn ?, 6-, 65m
Thomas Olofsson & Emil Lewandowski 2002-03
Från standplatsen på En annan ekled fortsätt rampen åt vänster. När rampen tar slut
klättra ut på väggen snett upp åt vänster och runda hörnet ut på stora väggen. Hängade
standplats under första spricksystemet som leder rakt upp. Klättra spricksystemet och
traversera sedan åt höger och vidare i sprickan rakt upp som leder till toppen. Sista
standplatsen görs vid trädet längst ute på kanten, de sista 15metrarna på turen är ett
svaparti som klättras lite snett upp åt höger. Möjligen i partier gemensam med I grevens
tid?

VÄLSERÖD
Accessnoteringar:
Området har tidigare haft en del problem med dåligt parkerade bilar och bajs i skogen.
Den senaste tiden har dock problemen ökat och vi vill ännu en gång påminna om att
parkeringsinstruktionerna i föraren måste följas. Vägen upp till Välseröd är en smal
grusväg och närboende och markägaren behöver kunna komma fram med sina fordon,
ibland traktorer och andra breda åkdon. Parkering längs med vägen utanför
parkeringsfickorna är alltså uteslutet. Dessutom är det inte tillåtet att parkera på fickorna
nedanför klipporna. Enbart fickorna längre ned på vägen, nedanför parkeringsväggen, är
tillåtna parkeringsplatser. Finns det inte plats där så finns inget annat alternativ än att
välja en ficka längre ned på vägen och gå sista biten till klipporna.
Besökare har också uppmärksammat bajs och toalettpapper i skogen kring klipporna.
Även här måste vi påminna om vägledningen i föraren. Använd i första hand toaletten
vid BKK’s klubbstuga, gräv annars ned skiten djupt!
Markägaren, vägföreningen och Bkk önskar att klättrare campar vid stugan eller på
någon betalcamping i området.

Allmänt:
Bulten på Atari är bytt. Bultarna på Femte ryttaren är bytta. Trots stor enighet om inga
fler bultar på Välseröd har klubben satt upp ett ankare vid tallen ovanför Villskydd. Detta
för att skona tallen som tidigare använts som firningsankare. Bulten på Gör stor större
har gått av. Ingen olycka, andreman tog den för hand när han skulle klippa ur. Går att
säkra ändå, eller klättra rakt upp mellan orginalet och Gör....

Nya leder:
Jungeltunnel, 4+, 20m
Håkan Persson, Henrik Johnsson, 2005-08
Går i kaminen i hörnet mellan "ett barn av glas" och "Glöm
inte det gröna fodralet". Över kaminen vid hyllan, följ spricka på
vänsterväggen upp till toppen. Går att säkra med normalt rack. Orensad men
det går ändå.

Feta linjen, 8-, 30 m
Rein Leidal, Öystein K Johnsen 2006-05
Som Slimline de första 15 m upp till ett horisontellt riss som hanglas till areten till höger.
Upp areten ett par meter, så ut på sva till höger. Följ detta till toppen. Leden börjar med
ett tak, fortsätter med en fingerspricka, en hangel, en arete och till sist ett psykande sva
långt från den sista säkringen. Den här krämleden får med sig det mesta av det bästa på
en av Sveriges finaste formationer.

Rödsurt, 7-, 40m
Petter Restorp 2002-03
Som Villskudd upp till bågen men följer bågen några meter längre och sedan vidare i
den tunna halvtaskigt säkrade sprickan rakt upp till firningsträdet.

Birgers borst direkt, 7, 25m
Torkel Røisli 2004
Direktinsteg till Birgers borst. Startar direkt till vänster om originaldiedret. Följer en kant
och några sidotag. Ansluter till Birgers borst halvvägs upp.

Till slut, 7+/8-, 25m
Marcus Sandersnäs 2005
Några meter till höger om Celesta. Börjar i ett överhäng, upp till en pricka. Följ denna
över ytterligre ett mindre överhäng, sedan fin slott-klättring till ett bitande boulderkrux
som avslutas på en svahylla. Efter hyllan fin ihållande tvärbandsklättring till en
avslutande spricka som leder dig till topps.

ÄNGAHAGEN
Accessnoteringar:
Ny ägare till huset mitt emot klippan som bor där. Tänk på ljudnivån då han påpekat att
det hörs mycket bra över ängen. Parkering går inte som tidigare i högerkurvan precis
innan berget, utrymmet ska utnyttjas till annat. Parkera längre ner i backen, utan att
blockera för bonden. Störande av kor/tjurar i hagen som kommer att gå fram till berget är
fullständigt förbj......

Gradjustering:
Presenten har fått en ny grad, 8, efter en repetion av Petter Restorp och lite seriöst
snack med förstabestigaren. Håller den graden? Välkommen att diskutera, men klättra
leden först...

Nya leder:
Höststämning, 7, 15m
Bultarna är kapade och leden klättrad utan dem, av Jappe Pålsgård. Några hyfsade
lägen för aliens och Rp,s rapporteras. Åtminstone ett läge är bra, då Jappe föll på första
ledförsöket.

Second hand, 7, 16m
Erik Massih og Bjørn-Eivind Årtun, 2005-06
Felles start med "Bästa leden i Valserød", fortsetter rett
opp gjennom nisje og riss i toppen. Opplagt linje som kanskje er ledet
før? Fint og delikat kruks.

SOTENÄS KOMMUN
KEBERGET
Mighty Power , 6- , 10m
Led nr1 i föraren. Leden klättrades av Mats Olofsson och följde gjorde Jonas Paulsson.
Rätt skall vara rätt!

SMÖGEN
Ringmärkt Makrill, 4, 20m
Jonatan och Ulrica Strömgren 2002-08
Det stora diedret längst till vänster på Glömmenväggen. Startar från jätteblocket ovanför
den gula badboden bakom Makrillvikens vandrarhem. Ihåliga block i början, ojämn.

Kleven:
Genuskänslig, 5+, 10m
Marcus Lindahl 2007-05
Den till synes släta väggen mellan En hora i varje hamn
och Ro hit! ger fin och ihållande klättring på oväntade grepp upp till
utsteget via ett flak. Välsäkrad med små aliens

HATTEKLÅVA
Allmänt:
Ett nytt berg som inte finns med i föraren. Övrigt inget känt om berget.

Vägbeskrivning:
Från Kungshamn, ta vänster in på liten grusväg i Hovenäset precis innan bron. kör ca
600 m och parkera sen på höger sida vid en kohage. Klippan ligger inne i hagen.

Leder:
Tjurfäktaren, 7-, 17 m
Bobo Gustavsson, 2005-08
Tydlig linje i bergets högra del. Grov, bitvis
överhängande spricka. Boulderartat insteg till en hylla, därefter relativt
ihållande upp sprickan som bjuder på hand- och knynävsjam. Något smulig
klippa. En upplevelse!

NORDENS ARK
Nya leder:
Bilar, Bajs och Buller, 6-, 15-20m
Bobo Gustavsson, Martin Karlsson, 2005-04
Ett par hundra meter till vänster om huvudväggen, runt
hörnet, finns en hyllig vänsterlutande dieder-formation som avslutas med
en fin fingerspricka på väggen. Lite orensad.

SVANEBERGET I SOTENÄS
Nya leder:
Ödessymfonin, 7-, 40m
Adam Blomberg, Magnus Glans, 2005-09
Start som striptease, travers vänster till flak, rakt upp
sedan känslig flytt åt höger till vertikal spricklinje som följs till
taket. Genom taket snett upp åt höger ca 7meter runda hörnet vänster upp till
tunn kort spricka som följes till toppen. Fin, välsäkrad, spännande...

TULLBODEN
Vägeskrivning:
Vägbeskrivning, sista meningen: "Parkera och följ vattnet några hundra meter åt
vänster..." skall vara "Parkera och följ vattnet några hundra meter åt höger (västerut)..."

ÄVJA
Accessnoteringar:
Klätterförbud lilla väggen tom 2007-06-30 pga häckande fågel. Närboende har irriterats
av trafiken på och runt det numera ganska populära berget. Undvik att gå på toppen av
berget. Använd firningsankaret vid Diagonalen eller gå längs med kanten till
nedstigningsrännan.

LYSEKILS KOMMUN
BJÖRKBERGET
Laybacksprickan, 7-, 15m
Mattias Hallsten, Magnus Strömhäll 2002
Tidigare projektet Megalith enligt föraren.

BRAPPERSBERGET
Accessnoteringar:
Bajs och annat skräp i skogen har irriterat markägare och närboende. Använd toaletten
vid församlingshemmet eller gräv ned skiten djupt. Om toaletten används måste den
lämnas i rent och städat skick annars riskerar vi att den stängs av för allmänheten!
Parkera alltid på parkeringen vid kyrkan.

Nya leder:
Tre duvor, 4-, 15m
Daniel Helander 2002-09
Den stora vänsterlutande diedern till höger om "För svårt för Rune" på Lilla väggen.
Välsäkrad.

BROBERG
Allmänt:
Något svårt att hitta med vägbeskrivningen i föraren. Det beskrivna kalhygget har nu
vuxit upp och blivit stilig skog och på grund av få besök är stigen igenväxt. En alternativ
väg till berget är att gå in på en traktorväg några hundra meter tidigare, innan du
kommer upp för backen och strax innan ett hus.

Nya leder:
Jetbrännaren, 7+, 25m
Petter Restorp 2005
Startar någon meter till höger om Lasserisset. Kul klättring på OK säkringar.

GALGEBERGET
Accessnoteringar:
Vägen är privat, biltrafik är ok, men inte rally. Parkering på planen på vänster sida strax
innan stora berget, ingen annan stans. Det bor folk på andra sidan ängen, stör inte dem
och håll låg ljudnivå. Använd de övergångar över staketet som finns så inte korna slipper
ut.

Nya leder, Lilla Galgberget:
Clark Kent, 7, 15m
Tom Cosgriff 2002
Sprickan längst till vänster om Ängsland. Leden ser lätt ut men kräver sin stålman.

Pyspunka, 7, 20m
Jappe Pålsgård 2002
Till höger om Clark Kent. Startar som Ängsland och traverserar sedan vänster till
sprickan. Brant klättring på stora grepp. Ihållande.

Aretmetik, 7+, 14m
Jappe Pålsgård 2005-05
Kanten mellan Science friction och Än-durå...Härligt ihållande varierad listig vägg- och
aret-klättring med marginella säkringar. Skyhooks och en liten slinga bakom en kant
säkrar de första 8 metrarna. Några halvdåliga kilar och ännu ett par skyhooks säkrar de
nästa 3 metrarna till bomberkilar.

Abra kadabra, 8/8+, 15m
Ff: Robert Caspersen 2002
Tidgare namn: Sgt Ripley, A3, Ola Knutsson 1999
Sprickan till höger om Än du'rå hörnet. Den fria versionen av Sgt Ripley. Det är nu alltså
inte ok att slå bultar eller annat här.

Dangan runner, 8-, 12m
Bjørn-Eivind Årtun 2004
Spricklinje som börjar på högra kanten av lilla galgbergets huvudvägg, bakom ett
äppelträd. Upp i ett litet dieder till ett tak och sedan ut höger. Fin jämn balansklättring
som är ok säkrad med kilar – för den som orkar.

Döv för en dag, 8/8+, 15m
Espen Samuelsen 2007
Linjen till vänster om Masken, med en snygg liggande dieder i slutet. Starta från höger.

The Cabibo Kobayashi Maskawa – Mixing Matrix, 8-, 15m, Led nr5 i föraren
Bestegs första gången av Erik Nordbye och Åsmund Björnstad 2001

Fotnoten, 5, 15m
Thomas Rydfelt, Susanne Rydfelt, Jappe Pålsgård 2004-07
Det vänligt lutande hörnet som avslutar sydväggen till höger om Masken. Elegant och
tekninsk friktionsklättring. Välsäkrad för den som är händig med småkilar.

Nya leder, Stora Galgberget:
Dynamo, 8, 30m
Bjørn-Eivind Årtun, 2005-09
Den venstre areten på Stora Galgeberget. Flott og spennende klatring med utvalgte
små, men gode sikringer. Siste halvdel av ruta er lett riss til toppen.

Hang´em high, 8, 20m
Öystein K Johnsen 2007
Diedern vänster om Bagatell. Upp till överhänget, så ut på areten och upp på svaet.
Utsteg som Bagatell.

Bagatell, 6+, 20m, led nr6 i föraren
Äntligen namngiven. Nedgraderad och har blivit en klassiker.

Börja om från början, 5+, 30m
Jan Leyon, Jappe Pålsgård 2004-07
Linjen till höger om Bagatell. Kruxet är insteget, spotta gärna. Fira av från hylla ovanför
till höger.

Palimpsest, 5+, 40m
Jappe Pålsgård, Jan Leyon 2004-07
Äntligen har någon rensat superlinjen till vänster om DNA. Jämn och varierad
kalasklättring.

Laid back crack, 7+, 15m
Johan Svensson, Ann-Sofie Andersson 2005
Brant vänsterlutande spricka längst till höger på västväggen. Börjar med en kort hangel
höger, sedan layback och fingerjam. När det flackar av går leden snett upp höger några
meter till firningsslinga från block.

Laid back crack direkt, 8-, 4m
Johan Svensson 2005
Direktstart till Laid back crack. Boulderstart på desperat tunna laybacks. Akta fotknölarna
och använd kraschmatta.

Magnolia, 6+, 12 m
Fredrik Rapp -02
Inne i skogen ca. 20m till höger om Får jag lov. Leden följer den rundade svaaréten till
en hylla med ett träd. Kruxet kommer i början vilket kan säkras med en förhängd slinga i
den närstående björken. Förövrigt inga säkringsmöjligheter.

Skyggediedret, 6, 12m
Asgeir Larsen 2002-06
Det uppenbara inbjudande diedret i skogen mellan syd- och västväggen på Stora
Galgberget. Tung start men blir snart lättare. Ofta blöt.

Ansiktsklättring , 6 , 20m
Magnus Eriksson, Calle Martins, 2006-05
Leden går mitt emellan Galgen och Barnleken. Kliv upp på
hyllorna några meter och sedan vänster ut på väggen. Osäkrat insteg, sedan
välsäkrat.

En sexa skåne, 6, 20m
Mattias Skafar, Ronny Ek 2004-06
Leden följer den uppenbara linjen som är inritad i föraren vänster om Bortom allt förnuft.
Start som denna, i den tydliga vertikala sprickan, men fortsätter rakt upp där denna led
viker av åt höger. Därefter den enklaste vägen upp till ett stort flak som passeras på
högersidan, flaket leder till den stora hyllan ovanför. Leden är välsäkrad med kilar och
friends.

HALLINDEN
Accessnoteringar:
Den i föraren anvisade parkeringen ligger på privat mark vilket markägaren påpekat.
Besökande klättrare hänvisas till den alternativa parkeringen på Hallindens station.

Nya leder:
Mörketid, 7+, 30m, led nr3 i föraren
Så heter leden, och har alltid gjort, även om det står annat i föraren.

Ragnars utsteg, 5+, 30m Led nr8 i föraren
OBS! Till vänster om Prismaster, OBS! Första replängden som Prismaster. Gör
starten på andra repländen sedan travers åt vänster på hyllan till sprick- och
diedersystemet närmast till vänster om Prismaster.

Quick Step, 7+, 10m
Bjørn Eivind Årtun -03
Startar ca 20m till vänster om Prismaster vid roten av en stor gran(-stubbe).
Boulderinsteg innan man kan säkra i sprickan högt upp. Tungt vidare upp till nischen där
Tangoläraren startar.

Tangoläraren, 6, 10m
Tina Jørgensen, Lars Svadängs 2003
Leden rensades och klättrades ända till toppen i tron att det var en nytur. Överdelen var
dock Ragnars utsteg så nu blir Tangoläraren den felande länken mellan Quick Step och
Ragnars utsteg. Klättra Quick Step eller traversera ut 20m vänster, utsatt bör säkras, på
hyllan från Prismasters standplats. Klättra diedret med tekniskt crux till nästa hylla där
Ragnars utsteg tar vid.

Jockes, 7+, 40m
Joakim Olofsson -03
Den led som i föraren felaktigt var markerad som Ragnars utsteg. Starta med
Prismaster´s första replängd. Efter starten på andra repan ut åt höger till sprick- och
diedersystem. Följ det till toppen. Utsteget säkrat med en borrbult. En 6:a variant kan fås
om man efter taket? traverserar tillbaka till Prismaster.

Goa brunetter, 8-, 30m
Henrik Bolander, Stefan Wulf 2003-06
Linjen till vänster om Afterburner. Starta på det stora flaket och följ linjen till den tar slut,
fortsätt rakt upp eller klättra runt vänster till utstegssprickan. Välsäkrad, även i starten.

Boomerang, 8/8+, 35m
Robert Caspersen 2003
Sprickan till höger om Afterburner. Väggkrux på slutet.

Kristi Brud, 8+, 35m
Torkel Røisli -04
Sprickan till vänster om Ont Blot. Insteg vid knäckt gran, traversera tillbaka 3m mot Ont
Blot. Upp via lister till sprickan som följs till toppen.

Mari, 6-, 17m
Tina Jørgensen, Jappe Pålsgård 2004
Samma insteg som Pyttsan i 2meter. Följ sedan bågen åt höger och därefter sprickan
rakt upp.

Pastorn, 6-, 25m
Gro Gujord Tangen 2004
Spricklinjen alldeles till höger om Sorte mand
.

HOLLÄNDARÖD
Accessnoteringar:
Vid Holländarröd råder klätterförbud under 2007 tom den 15/7, eller tills annat meddelas.

HÄLLER
Accessnoteringar:
Vid Häller är det bristen på närliggande parkeringsplatser som har varit ett bekymmer.
För familjen i bondgården nedanför berget kan bilar innebära problem om dessa
parkeras på deras gårdsplan eller längs grusvägen till gården. Den plats som finns kan
bonden behöva för sina maskiner. Betala parkeringsavgift och fråga om du är tveksam.
Eller parkera på annan, lämpligare plats och gå resten av vägen.

Fågelskydd:
Ett par tornfalkar häckar regelbundet på klippan. Hyllan efter Torlines första replängd
och hyllan ovanför varianten på Gamla klassikern är kända ställen. Tornfalken är inte
lika störningskänslig som pilgrimsfalken men vissa delar av klippan stängs av beroende
på var falkarna häckar. Var observant på detta under våren.

Nya leder:
Firningspist över Canape. Ankare på mitten av leden bytt.

Rätt lätt, nedgraderad till 8+
Sveriges första 9- säkrad med kilar, graderas ner till 8+. Fem norrmän med Geir Arne
Bore i spetsen har under 2006 repeterat leden och är alla eniga i den nya graden.

Norrbaggen, 6+
Kristina Pålsgård 2007
Allra längst till vänster på berget. Dåligt säkrad i starten, kraschmatta rekommenderas.

Walk the line, 9-, 20m
Öystein K Johnsen 2007
Till vänster på berget finns tunn tydlig linje som börjar med ett överhäng. Starta från
vänster på små bulliga formationer tills spricka nås.

Siddharta, 7+
Rein ? 2007
Starta som Tydliga hörnet, upp på skrothyllan, sedan ut vänster och upp...Seriös.

Den omättliga vägen, 8-/8, 12 meter
Martin Jakobsson 2004
Går mellan Hellraiser och Minaret. startar vid Minaret och sedan lite vänster ut i ett tunt
spricksystem och följer dessa till toppen.
Ett par stora ras vintern 2004 och 2005 har raderat ut de första 10metrarna på Drakguld
och 24karat. Ser nu dåligt säkrat ut men det är väl ingen som försökt.....

24kvadrat, 7-, 35m
Johan Svensson, Ann-Sofie Andersson 2006
Starta allra längst till höger på hyllan där Mallorol startar. Rakt upp 5m, sedan travers i
söm snett uppåt höger via ett överlapp tills den går ihop med 24karat. Följ denna ca5m
sedan söm snett uppåt vänster till spricklinje rakt upp och utsteg några meter höger om
Mallorol. Dåligt säkrad i starten, sedan bra men små kilar och friends.

Nimbus, 8+, 12m
Jon Smedsaas, 2005-06
Avig teknisk stämklättring i bultat dieder till vänster om
Frontline. Graden något osäker, kan vara något hårdare.

Frontline, 9/9+ (8b+) ?, 20m
Peter Bosma 2005
Leden är ett gammalt bultat projekt längst till vänster på Canapeväggen. Detta är den
högra och den mest iögonfallande av de två bultlinjerna. Klart häftig led som som
förtjänare 2 stjärnor trots att den är bultad.

Hajen på Häller, 8/8+, 20m
Petter Restorp, 2006-05
Direktstart till Internationalen. Tydlig och brant kaminformation. Knepiga sportflytt förbi
hajens fena blandat med gammaldags stor-sprick-knep. Lite svårt att lägga säkringarna,
men dom är antagligen bra.

HÖGBERGET
Allmänt:
Ett berg som det klättrats på tidigare men sommaren 2005 fått ett stort uppsving när
Jappe Pålsgård och Jan Leyon började göra leder. Klippan är inte klassisk bohusgranit,
mer sprucken och grepprik men ändå sprickklättring. Sydvänt, ungefär lodrätt och 25-30
m högt, mycket barnfamiljvänligt.

Vägbeskrivning:
Från väg 162 vid Hallinden, sväng av mot Lingatan konferenshotell. Efter 2,05 km,
sväng vänster in på en grusväg och genom en gård och ytterligare 100m. I 90graderskurvan under berget parkerar man så att övrig trafik kan komma förbi.10 – 20kr
för parkering betalas i brevlådan som sitter på boningshusets vägg.

Access:
Mycket goda relationer med markägaren i gården. Korna som går i hagen som går ända
in till bergväggen har vant sig vid klättrare och har smakat på en del ryggsäckar och
annat. Håll reda på era grejer, korna kan sätta i sig karbiner och liknande och få ont i
magen. Vid ett tillfälle har korna sluppit ut ur hagen....Se till att det inte händer igen.

Högberget, översikt: 5 Peppsi, 6 Lattja, 8 Jäger, 16 Anallogi, 18 Olivia

Högberget, vänster, leder:
1 Tommy og Tiegern, 7
Thomas Cosgriff, Ulrika Tiegs 2005
Upp stort högervänt dieder och sprickor till hylla. Vidare upp väggen. Ledd
onsight..något oklar linje på slutet...d.v.s. gå ut till höger på väggen igen
från hyllan...

2 Sideways, 6-, 35m
Jocke Olofsson 2005-09
Starta ca5 meter vänster om Tårar i.., vid två mindre träd. Rakt upp 10 meter till hylla,
sedan en diagonal linje snett upp vänster till hylla med småträd nära toppen. Härifrån
rakt upp. Klättrad groundup.

3 Prestige, 7, 27m
Jocke Olofsson 2005-10
Som Sideways men rakt upp där denna följer linjen snett upp vänster. Lister och
sprickor, i slutet dragning åt vänster via ett stråk med ren och ljus klippa. Intensiv och
ihållande.

4 Tårar i regn, 8, 30m
Geir Arne Bore 2005
Starter ved eiketreet (?) til venstre på klippen, og følger små lommer og riss opp 30
meter. Litt tynt sikret opp til og forbi cruxet halvveis, deretter bare kos opp småriss til
topps. Drar svakt mot venstre.

5 Peppsi, 7
Jappe Pålsgård, Kristina Nordhaug 2005
Kliv upp till sprickantydningen snett åt höger. Efter 8 m möter man led 4 i
knytnävssprickan. Följer denna diagonalt mot vänster tills det är möjligt att vika av upp
mot höger via sprickor till toppen. Tuff start! Skitkul!!!

6 Lattja, 6+
Jappe Pålsgård, Jan Ahrens 2005
En läcker led som startar i bågformationen till höger om led 3. En svaig travers över till
den tydliga sprick-formationen. Fortsätter diagonalt upp mot vänster där Peppsi viker av
upp mot höger.

7 Café Olé

7

Ulrika Tiegs, Jappe Pålsgård
Börjar i en vertikal spricka bakom en stubbe. Solklar linje med en vertikal start, ca 7
meter. (Ett par meter är nästan alltid våta, går utmärkt att undvika!). Sprickan viker
sedan av diagonalt upp mot vänster. 7meter glimrande stresstravers med slintjam och
underfundig fotplassering, leder till ett nytt spricksystem som följs rätt upp. De sista 5
metrarna, före sluthyllan där du helt uppenbart är ’hemma’, visar om du verkligen kan
”walk the walk..” och inte bara ”talk the talk...”

8 Jäger

6+

Jan Ahrens, Tina Jörgensen 2005
Börjar i en spricka upp till en hangel efter 5 m, så mot vänster över till ihållande jamming
uppför den tydliga sprickan som går svagt upp mot vänster. En ihållande orgie i
jammens tecken. Utsökt!

9 Kung Bore på besök, 7+/8-, 27m
Geir Arne Bore 2005-07
Startar i et tydelig venstrestilt jammeriss der veggen er brattest. Følger risset opp og inn
i lite dieder med bjørketre. Opp diederet og til høyre, rett opp den litt overhengende
veggen til toppen. Svårsäkrad och tung och ….alldeles..alldeles..fantastisk!!!

10 Restmat, 7+
Geir-Arne Bore, Ulrika Tiegs 2006
Start som Kung bore, men tangerar bara den sneda startsprickan.

11 Amalie sover, 7+
Osmund Björstad 2006
Startar svårt över en bulk till vänster om Pearl jam. Parallellt två meter till vänster om
denna till Eiriksgatan. Följ denna till till nichens högerkant, upp denna och sneda
sprickor till topps.
Området kring lederna 11 till 13 är något oklart.

12 Pearl jam, 6+
Öystein K Johnsen, Kristina Nordhaug 2006
Riss upp förbi rampen. Vidare upp till litet tak. Lite till höger och rätt upp genom
överhänget, korsar Annallogi.

13 Gymnopedi 7Öystein K Johnsen, Kristina Nordhaug 2006

14 Jantesprickan (också känd som: Yamamoto), 6
Jocke Olofsson 2005
Strålande välsäkrad jamorgie. Starta som Gymnopedi eller sprickan till höger, den
vänstra starten är något svårare, den högra något blötare. Upp till Eiriksgatans ramp,
vidare och knepigt in på Anallogi och så njutjam till toppen.

15 Eiriksgatan, 6, 55 m.
Jappe Pålsgård, Eirik Nordhaug 2005
Klippans längsta led. En kaleidoskopisk sight seeing som startar som Anallogi, men
fortsätter längs den lägre rampen. Passerar en niche till hylla 5 meter under toppen med
litet träd. Från vänsterkanten av hyllan, lite ned, travers vidare 5 meter förbi liten buske
och så rätt upp mot toppen. Förstabestigning on sight, så den är lite lös och lavig.

16 Anallogi 6+
Jappe Pålsgård, Jan Ahrens 2005
Superb resa längs den diagonala offwidthformationen. Här finns allt – och på rätt plats!
Skenet bedrar! Följer kamin till offwidthen och vidare längs samma linje till toppen.

17 Andromeda, 7Jappe Pålsgård, Lasse Grankvist 2005
Så många stjärnor! Gemensam start med Anallogi. Upp sprickor på den lilla väggen till
höger när man kommer ur den inledande kaminen. Travers vänster till början av
fingersprickan som man sen följer tills det är möjligt att göra ett högerkliv till
handsprickan rätt under toppen.

Högberget, höger, leder:
18 Olivia, 5, 40m
Jan Leyon, Jappe Pålsgård
En underbar välsäkrad resa längs svarampen till diedret och vidare till topps. Med ett par
kamkilar i övre högerkanten av rampen har man toppsäkring för en utmärkt barnled från
3,5 år och uppåt.

19 Börstetaket, 7
Geir Arne Bore, Ulrika Tiegs 2005
Överhängande ihållande jamdieder som startar från början av föregående leds svaramp.

20 Enigma, 7+, 25m
Jappe Pålsgård, Ulrika Tiegs 2005
Det knepiga överhängande insteget till höger om rampen för upp i en niche. Hand och
fingersprickor via hylla till topps.

21 Magien 8
Geir-Arne Bore 2006
Tunn risslinje till höger om Enigma. Den första halvan är tunn, krimpig och balansig, den
andra halvan fortsätter ungefär rakt upp och förbi tvärsprickan. Pilligt säkrad i början.

22 Mezzo forte, 6+
Anders Ranheim, Niklas Björnerstedt 2006
Startar i tydlig spricka. 10m upp byter man spricka och klättrar via en liten hylla till topps.

23 Karl Alfred, 6Jan Leyon, Anders Ranheim 2005
Upp den tydliga diederformationen där du passerar ett spännande litet överhäng innan
du kommer iland på en svahylla till vänster. Hämta andan och ge dig sedan ikast med
den vertikala sprickan som är ledens krux. Sedan dragning vänster mot utsteget.

24 Feministiskt initiativ, 5+
Susanne Rydfeldt, Thomas Cosgriff 2005
Ännu en liten delikatess för femmigourmèterna.

25 Nesten syv, 6Tina Jörgensen, Jappe Pålsgård 2005
Upp sprickramp mot vänster. Så travers upp mot höger till det tydliga spricksystemet
som passerar den trekantiga nichen på slutet.

26 Stigfinnaren, 6Jan Leyon, Geir Eriksen
Starta som YamYohann, följer därefter spricksystem mot vänster och slutar som
”Feministiskt initiativ”. Insteget är lite grannlaga och kan spottas. Sedan vidtar ganska
enkel klättring i en S-båge till vänster upp i den grunda diedret. Fortsättningen är den
sneda traversen åt vänster så att man når utsteget, de sista två metrarna av Feministiskt
initiativ.

27 YamYohann, 6+
Johan Svensson onsight 2005
Fingerövning längs tunna sprickor diagonalt upp mot höger. Orensad.

28 Röd Gryning, 6Kristina Nordhaug, Eirik Nordhaug 2005
Spricka genom röd vägg på högersidan av berget. Fast och fin klättring.

INGALSRÖD
Allmänt:
Nytt, 2006, berg där det tidigare sporadiskt klättrats is om vintrarna. Stor grotta, som
benämns Granitgrottan, med i huvudsak mycket brant sportklättring. En led är
inrapporterad, men det ska vara ca20 leder klättrade, i alla svårighetsgrader. Övrigt
finns berget med i Göteborgsföraren. En del info finns också på 8a.nu

Vägbeskrivning:
Kör in mot Lingatan vid Hallinden och följ skyltningen mot Ingalsröd. Klippan syns på
vänster sida, över en åker.

Leder:
Macho Pitcho, 7-, 30m
Jappe Pålsgård, Ulrika Tiegs 2006-04
Stora överhängande blockiga diedret strax till vänster om
själva grottan. En klassiker för dem med vuxen smak!

LYSE
Vägbeskrivning:
Klippan ligger vid Lyse, till höger om den nerlagda lilla
slalombacken vid Gullmarsskogens naturreservat, väl synlig från
Lysekilsvägen. Kör väg 162 mot Lysekil, sväng av vänster i Lyse, strax
efter vägen mot Preemraff och Fiskebäcksvik, korsa järnvägen och parkera i botten av
slalombacken, numera kohage. Klippan är synlig till höger om slalombacken och har
flera tydliga takformationer.

Big Tasty, 8, 25m
Erik Heyman 2007-06
Tydlig linje mitt på klippan. Brant sprickklättring upp
till dieder som följs av en takpassage och sedan en kort spricka till
toppen. Välsäkrad, stor och välsmakande!

NOLÄNGEBERGET
Allmänt:
Står med i föraren som Mittemot Häller. Blöt och i stora delar nordvänd klippa som torkar
endast mitt i sommaren. Är då en sval rekommendation med skugga hela dagen.

Vägbeskrivning:
Parkera vid Bro kyrka och promenera ut till stora vägen. Följ denna mot Hallinden tills du
är mitt emot en gammal stor svart vattenpåfyllningskran vid järnvägen. Gå in här och
passera järnvägen och du kommer på en promenadstig som följs till berget.

Leder, Bropelaren:
Good old days, 6-, 20m
Johan Svensson, Ann-Sofie Andersson 2002. Eventuellt klättrad förut.
Mitt på bropelaren går denna spricklinje, förbi en björk. Upp på hyllan och vidare ett
boulderkrux till toppen.

Gammal är äldst, 5+, 20m
Johan Svensson, Ann-Sofie Andersson 2002. Troligen klättrad förut.
Leden går på baksidan av Bropelaren. Lätt kaminklättring mellan pelaren och väggen
längst in tills en spricka viker ut höger som följs, genom ett överhäng, till toppen.

Huvud, axlar, knä och tå, 6, 20m
Calle Martins 2006
Vuxen kaminklättring mellan pelaren och berget. Starta längst ut i klyftan, kaminklättra
tills du är i höjd med en bågspricka på huvudklippan. Här går du över på baksidan av
pelaren och upp på toppen. Sporadiska säkringar.
”Länge stånde du än här
att mana sena tiders män
till idogt arbete och dygd
och kärlek varm
till land och bygd”
Inristat halvvägs upp på framsidan av bropelaren

Nolängeberget, nordväggen, leder:
Revär, 8+, 20m
Johan Svensson 2006-08
Tunn fingerspricka/söm mitt på den nordvända väggen, till höger på berget. Tunn
sprickklättring. Flack för sin grad...

Blocking high, 8, 20m
Ann-Sofie Andersson 2006-07
Sprickan till höger på nordväggen. Starta i hörnet till höger om väggen. Några meter upp
är det möjligt att traversera vänster och ut i sprickan som följs till toppen. Fingerjam och
laybacks. Ord kan inte beskriva kvaliten...

PÄRLEPORTEN
Allmänt:
Många har tittat på den, någon har varit där och toppat. Men först 2005 gjordes de första
lederna här. Klippan som ligger mittemot Stranderäng, nästan vid vattnet kallas
Pärleporten. Följ vägbeskrivning till Stranderäng, parkera på lämpligt ställe. En liten
grusväg leder fram till berget.

Leder från vänster:
Styx, 7, 20m
Jappe Pålsgård, Ulrika Tiegs 2005
Uppenbar brant spricka till vänster på berget. Brant och brutal.

Skjærsilden, 8, 30m
Geir-Arne Bore 2006
Halveis gjennom Styx, det klare risset i venstredelen, skjærer Skjærsilden ut
til høyre i en 20 meter lang pumpreise langs risset som skjærer gjennom den
overhengende veggen. Gode tak og sikringer mens underarmene og sjelen lutres.

Dags att deklarera, 9-, 25m
Geir-Arne Bore 2005-05
Överhängande rissklättring mellan horisontalrissen på huvudväggens högra
sida. Efter det sista horisontalrisset fortsätter man rätt upp genom
överhängen. Första kruxpassagen sikres litt spenstigt i riss ett stycke till höger.

Stigma, 8+, 25m
Geir Arne Bore 2006
Sista linjen åt höger som går på den relativt platta huvudväggen. Starta på juggar till
överhäng och vidare upp över ett tak tills spricka på väggen. Samma utsteg som
skärselden.

Gåva till nyskild Kvinna, 7Anita Rostén, Jappe Pålsgård 2006?
Startar i ett blockigt dieder upp lite snett åt höger. Superb välsäkrad njutning upp till
stadigt överhäng och vidare enigmatiskt rätt upp genom detta till topps. Passerar strax 5
meter till höger om skärseldens utsteg.

RÅGÅRDSDAL
Smirnoff Ice, 5, 16m
Bjarne Baek, Thomas Pedersen 2002-09
Insteg ca 7m till höger om Till de utpsykade cragråttorna, där ett litet träd står i botten på
sprickan. Leden följer spricksystemet upp genom det lilla taket med en liten buske på
toppen och vidare längs sprickan förbi ett litet träd nära toppen.

SKYGGEBERGET
Accessnoteringar:
Vägen ner till parkeringen som anvisas i föraren får vi numer inte åka ner på. Parkering
vid skylten med obehörig trafik förbjuden, på höger sida, en ficka för ett par bilar.
Parkera långt ut i kanten så breda åkdon kommer fram. På vänster sida är parkering för
de som har sommarstuga, med andra ord inte för oss klättrare.

Nya leder:
Nynarcisisten, 6/7, 25 m
Erik Massih, Jonas Paulsson, Lars Grankvist 2007-04
uppenbar spricka ca 10 m vänster om portugalien. Längdberoende crux i starten sedan
moderat sprickklättring till en hylla och sen ett par meter till flackare terräng.

SKÄLEFJÄLL
Accessnoteringar:
Vid Skälefjäll har det varit problem med parkeringsplatserna. Nu finns dock en ny
parkering. Vi har fått tillåtelse att parkera på en ficka i anslutning till industrin som ligger
strax innan föreningsgården. Detta är en gammal infart till industrin som nu är blockerad.
Det är den första fickan innan deras "riktiga" infart. Där och endast där har vi tillåtelse att
parkera. Plats för minst fya bilar finns om man tänker på andra när man parkerar. Tält på
föreningsgårdens parkering och felbajsande i uthuset har irriterat orienteringsklubben så
parkera inte där. Markägaren har även iordningställt en liten parkering på väg in till
klippan, plats för 2 bilar.
Tänk på att hög ljudnivå vid klippan hörs extremt väl till de närliggande bostadshusen.

Nya leder:
Tradjazz, 9-, 20m
Johan Svensson 2004-05
Längst till vänster på berget. Snygg linje på en grönaktig vägg. Starta uppe på blocket,
traversera vänster ut till linjen. Några luriga krux avslutas med ett par rejäla jam i den
branta sprickan. Kraschmatta, dubbelrep, RPs och en slide-nut användes vid
förstabestigningen.

Legalise, 9
Stefan Wulf, Said Belhaj 2005
Startar i ett litet hörn och går över en bulle/tak, strax höger om Tradjazz. Bultad.

Jamspricka nr3, 5+, 30m
Petter Restorp, Erik Heyman, 2005-07
Hörnet till vänster om Berberis. Inte helt rensat.

Berberis, 7, 24m
Patrik Jakobson 2002-06
Leden går på kanten till vänster om Odon. Insteg på aréten och vidare upp i det ljusröda
diedret. Därefter ut åt höger och sedan rakt upp över två bulliga formationer. Luftig men
välsäkrad med kilar i början, 4 st limbultar på slutet och ankare på hyllan.

Borderline, 7+, 20m
Johan Svensson, Robin Qwint 2002-06
Startar uppe på det stående blocket 5m till vänster om Tvärviggen. Klättra upp i
minidiedret och vidare upp och förbi 2 st borrbultar. Kliv sedan ut på aréten och förbi en
tredje borrbult. På hyllan ovanför sitter 2 limbultar som även kan nyttjas som ankare för
Tvärviggen. Glöm inte småkilar/rp's samt några friends i de mindre storlekarna.

Tidal wave, 8/8+, 23m
Henrik Bolander, Stefan Wulf 2004
Leden går på högra arête kanten mellan Jamspricka nr2 och Tvärviggen. Ihållande arête
klättring som säkras med 7 borrbultar. Utsteg åt höger mot toppankaret.

Stiltje, 7+, 23m
Henrik Bolander, Eugenia Bolander 2004
Fin väggtur till höger om Tvärviggen. Crux förbi den tunna tvärsprickan och därefter
ihållande klättring till toppankaret. Säkras med 6 borrbultar.

STRANDERÄNG
Fågelskydd:
Här häckar inte fågel i berget längre, 2007, och det är då ok att klättra här på våren
också. Kan komma att ändras.

TUNTORPKLIPPAN
ALLMÄNT:
Tuntorp är en liten klippa med ca10 meter höga leder, men på fast, fin och grov granit.
De flesta lederna är välsäkrade och följer spricklinjer. Alla leder på klippan säkras med
kilar/hexor och friends. Klippan skall hållas fri från bultar och annan stationär utrustning.
Soliga och varma sommardagar är det bäst att klättra här på förmiddagen. Nedstigning
på norra sidan. Området har blivit nyplanterat med små granplantor som absolut inte får
skadas, annars mister vi våran accessrättighet.

KARAKTÄR:
Sprick- och diederklättring med egna säkringar.

MILJÖ:
Sydväst- till nordvästvänd klippa belägen vid ett mindre nyplanterat kalhygge. Akta
plantorna.

VÄGBESKRIVNING:
Från Hallinden mot Lysekil, väg 162. Vid plantskolan strax efter Svaneberget syns
berget på vänster sida vägen. Det går det bra att parkera över dagen på planen mittemot
plantskolans grind. Dock inte under plantskolans semestertid, då grusplanen är
förbommad. Gå sedan över 162:an och järnvägen in på infarten till gården mittemot
plantskolan. Följ grusvägen och fortsätt sedan rakt fram på en skogsväg gom går längs
skogsbrynet. Klippan dyker upp på höger sida efter ca 100 meter.

1 Machu Picchu, 7Marco Laasonen 2006
Ett brant och välsäkrat spricksystem som drar åt vänster. Klättra den decimeterbreda
sprickan genom motlutet. Leden torkar upp ganska långsamt efter regn.

2 Lapsang, 5Eva Nordquist, Marco Laasonen 2006
Trevlig och välsäkrad klättring i ett dieder leder upp till en hylla och ett lite luftigt utsteg.

3 Barabas, 7
Marco Laasonen 2006
Tunn spricklinje som drar åt vänster, ca 3 meter till höger om Lapsang.

4 Barbara, 6+
Marco Laasonen 2006
En kort men fin spricka som viker av åt vänster via en smal ramp upp till en stor
sluttande hylla. Utsteg rakt upp från hyllan.

5 Topprepan, 6Marco Laasonen 2006
En topprepsled för den som vill testa friktionen uppe på svaplattan. Insteg till höger om
Barbara runt hörnet. Följer en bågformation och vidare upp längs aretets högra sida.

Kort men fin , 5+
Eva Nordquist, Marco Laasonen 2006
Den uppenbara korta sprickan tillhöger om Topprepan. Fortsätter snett höger in på
hyllan. Utsteg via en vänsterlutande spricka.
För att få ut fyra fina leder istället för två, har vi valt att klättra de fyra följande
spricklinjerna var för sig. Klättrar man i två sprickor blir lederna lättare.

7 Rabarber, 5Eva Nordquist, Marco Laasonen 2006
Följer den vänstra av de två sprickorna, ca 1,5m till höger om Kort men fin. Välsäkrad
klättring med ett litet jamcrux. Samma utsteg som Kort men fin.

8 En fyra för en myra, 4
Eva Nordquist, Marco Laasonen 2006
Följer den högra av de två sprickorna. Välsäkrad och fin klättring som har samma utsteg
som de två föregående lederna.

9 Barracuda, 6Marco Laasonen, Eva Nordquist 2006
Tuntorpklippans stolthet! En mycket inbjudande spricklinje med välsäkrad klättring.
Klättras utan att kliva på Barberaren.

10 Barberaren, 5Marco Laasonen, Eva Nordquist 2006
Följer diedersprickan upp till hyllan. Fortsätter in några meter in på hyllan och sedan upp
till utsteget till vänster om stenblocket.

11 Stora hörnet, 5Eva Nordquist, Marco Laasonen 2006
Det stora diedret längst till höger på klippan. Välsäkrad och trevig led men kan vara blöt
ganska länge efter skyfall.

12 Rampfeber, 5
Marco Laasonen, Eva Nordquist 2006
Följer den vänsterlutande rampen. Viker sedan av åt höger längs en spricka upp till en
liten avsats. Avslutas med en osäkrad svavägg. Underhållande och variationsrik
klättring.

13 Djungelvrål, 6
Marco Laasonen 2006
Följer den sista linjen till höger på väggen. Ihållande klättring leder upp till en stor hylla
och sedan vidare upp längs vänsterkanten, samma svautsteg som Rampfeber.

ULORNA
Etik:
En del av de leder som står med i föraren som aidleder har nu friklättrats med
friktionsskor, kilar och friends. Det är inte acceptabelt att använda hammare på dessa
leder.

Accessnoteringar:
En del problem har uppstått med stugägare vad gäller den parkering som angivits i
föraren. För att undvika konflikter – parkera istället nere vid hamnen, alltså fortsätt den
stora vägen ner till vattnet och parkera. Promenaden till klippan härifrån tar cirka tio
minuter.

Fågelskydd:
I området häckar minst ett par tornfalkar. Tornfalken är inte lika störningskänslig som
pilgrimsfalken men den kräver ändå lugn och ro för att lyckas med häckningen. Var
observant på detta under våren och försommaren. Ett par boplatser har rapporterats
men det är lite osäkert var de är. Ta eget ansvar och håll dig minst ”runt hörnet” om du
lokaliserat boet. Hör då också av dig till klubben.

Nya leder:
Vårdagjämning, A2-, 10m
Anders Eriksson, 2006-03
Till vänster på Strandväggen, 15-20m tv om Amfibiechips,
upp till högerkanten av den första hyllan. Leden gjordes när isen på
Åbyfjorden höll. Lång firning för kort men fin klättring annars.

Båttjyven, 6Stefan Nilsson, Petter Restorp 2006-06
Linjen till vänster om Amfibiechips. Efter att på lämpligt sätt tagit sig till den lilla
fyrkantiga hyllan strax ovanför vattenbrynet så är det bara rakt upp på varierande breda
sprickor. Brant och trevlig klättring med goda säkringar. Leden gjordes ground-up så
graden är lite osäker...
Möjligen den fria versionen av Vårdagjämning??

Den norske stålborsten, 7+, 15m
Geir Arne Bore 2003-06
Den fria versonen av Den finske stålmannen.

Delikatessen, 8-, 50m
Tom Cossgriff 2004
Ett måste för den aspirerande tradhjälten. En sagolik kombination av tåspetsdans, rå
kraft och mental kontroll. Den frie versjonen av Storaväggen direkt startar i hörnet vid ett
litet båtskjul. Smart att göra standplats på den lilla gräshyllan etter 15meter.

Heartattack & Vine, 7Stefan Nilsson, Petter Restorp 2006-06
Leden föjer de vänstraste dubbelsprickorna på toppväggen
ovanför Amfibiechips. Kort men brant klättring på mestadels goda handjam. Välsäkrad.

Troglodyterna attackerar!, 8-, 13m
Petter Restorp 2006-06
Leden går på branta väggen upp och till vänster om Delikatessen. Starta framför en liten
rönn och klättra dubbelsprickorna. Brant, men ge dig inte! Välsäkrad.

Kort men smal, 6+, 13m
Petter Restorp, Hanna Mellin, 2007-06
En fantastisk upplevelse trots att den är kort! Leden
ligger till vänster om Delikatessen och Babas och startar uppe på hyllan under
toppväggen. Klättra den överhängande sprickan som går genom ett tydligt svart
vattenstråk. Mycket välsäkrad.

Babas och samariner, 7+, 15m
Ulrika Tiegs 2006
Startar som Delikatessen men kliver ut på hyllan innan det tunna hörnet, i fingersprickor.
Följer sedan linjen till vänster om Delik...Anses fin.

Namnlös, 6+, 15
Hanna Melin, Petter Restorp 2007
Led uppe på hyllan. Högerlutande brant spricka som förljer det tydliga svarta stråket.

Ibens bok, 8, 18m
Bjørn-Eivind Årtun 2003
Superdiedern fritt. En superled där allt stämmer.

Crack-o-holic, 9-, 18m
Petter Restorp 2005
Väggen till höger om Superdierdern. Klättra första 5 metrarna gemensam med Ibens bok
och ge dig sedan ut på väggen. Välj den högra sprickan till ankaret där sprickorna delar
sig.

Strandersving, 6+, 30m
Jappe Pålsgård, Tina Jørgensen 2003
Linjen till höger om led nr 10 på strandväggen. Fast firningsslinga med en skruvkarbini
en kraftig en på toppen.

Lejonkungen, 7
Jappe Pålsgård 2003
Linjen till höger om led 2 på takväggen. Välsäkrad och fin. Firningsslinga på toppen

Resningen, 7+, 40m
Niklas Björnerstedt, Tina Jørgensen 2003
Den fria versonen av Kalanchoe. Det är stor risk för att repet kilar sig efter att man har
passerat taket. Lägg en säkring i sprickan som går ut åt höger efter taket för att undvika
problem.

Stjernereisen, 7, 50 m
Geir Arne Bore on-sight med Jappe Pålsgård som 2eman, 2005-06
En fantastisk reise opp fra sjøen til toppen av klippen. Følger Resningen opp
til gjennom taket, og skyter så til skrått opp høyre langs riss gjennom bulken
de neste 30 metrene opp til standplass på hylle. Lite opptak med halvgode
sikringer i venstre kant av hylla fører til toppen av klippen.

Tiega för guld, 6
Jan Liljemark -8?
Det stora röda diedret i takväggens vänstra del leddes någon gång för 20 år sedan av
Jan Liliemark men utan att rapporteras. Nu, 2003, repeterad och namngiven av Ulrika
Tiegs. Insteg till botten av diedret från höger, eller den giftigare starten nere till vänster,
via en liten en. Alpin kalastur med pondus!

Windjammer, A3, 35m
Ola Knutsson
Tunna spricka till vänster om Fluff girl. Sprickan börjar ovanför högerkanten av stora
blocket som lossnat från väggen. Ta dig dit via stora sprickan som markerar vänsterkant
av blocket (kasta lasso med skyhook eller friklättra). Tunn och ihållande med många
beaks eller heads. 1 BB och några rivets på slutet.

Black cock deluxe, A2+, 40m
Ola Knutsson
Höger om Bladerunner. Startar med högerlutande spricka som slutar på aréten vid BB.
Fortsätt snett upp mot vänster via sprickor och några ihåliga block till stor hylla. Gå
höger över hyllan och klättra Flykten från köttbullsfabriken 3meter och vik sedan av
höger via flera tunna sprickor till toppen. Beaks och bult.

Den som liten är, A2+, 15m
Fredrik Rapp
Till höger om Copacabana finns en kamin/schackt. Till höger om denna börjar leden.
Långt sträck till första riveten varefter div. tunna sprickor genom överhängen leder upp
till firningsankaret. Fin och brant!

Beamer, A2, 12m
Fredrik Rapp
Så långt bort åt höger man kan komma bland snårbuskarna på strandväggen ligger en
fin svaplatta. Leden följer den mest tydliga diagonalsprickan från vänster till höger. Bra
nybörjarled. Lite bultar behövs. Fira av.

Kommunalarbetaren, A1, 10m
Fredrik Rapp 2004
Leden ligger uppe till höger på standväggen bland buskarna, vid den tidigare
inrapporterade Beemer. Leden är den vertikala sprickan som går upp till samma
ankarbult som beemer. Lätt nybörjar-aidled.

Mirijam, 7, 20m
Geir Arne Bore, 2005-06
Onsight fribestigning av det første og tydeligste risset på dobbeltsprekkveggen
lengs til høyre. Jevn og fin. Möjligen Beamer fritt??

ULORNA NORRA:
Ett nyutvecklat klipparti vid vattnet ca 300 meter norr om Ulorna, bortanför den stora
väggen som stupar ner i fjorden. Området ligger bara 100 meter från parkeringen.

Vägbeskrivning:
Från parkeringen vid Ulorna, dvs stora parkeringsfickan på vänster sida alldeles innan
båthamnen, gå rakt upp i skogen och håll till höger om klippryggen som dyker upp. Snart
öppnar det sig och du kommer ut mot Åbyfjorden. Huvudväggen är den markanta,
överhängande väggen, den lär du inte missa. I den överhängande väggens vänsterkant
går en högervänd dieder, som utgör leden Däst och förvirrad. Ovanför denna finns ett
firningsankare och en 30-metersfirning leder ner till den lilla stenstranden.
Retur: Givetvis går det bra att lämna grejerna på toppen. Annars går det fint att ta med
sig alla grejer ner och då är det enklast att göra returen till höger om huvudväggen.
Klättra i så fall upp svahyllorna, genom några buskar och sedan upp via en stor svahäll

till toppen av berget. Från toppen håller man höger bort till en skogsravin ganska nära
sommarhuset och sedan vänster ner i ravinen tillbaka ner till parkeringen. Denna väg
tillbaka är något längre.

Ulorna norra, leder:
1. Sitta i skiten, 6+, 20 m
Jonas Paulsson, Tina Jørgensen 2004
Den eleganta sva-arêten längst ut på udden. Startar från en kilsäkrad standplats på en
sluttande hylla några meter ovan fjorden. Klättra den lätta sprickan tills den upphör. Kliv
vänster ut på svaet och följ kanten till toppen. Delikat. Två borrbultar och kilar.

2. Wookie corner, 5, 15 m
Jonas Paulsson, Johan Hvenmark 2004
Det markanta, vänstervända hörnet till vänster, uppifrån sett, om Sitta i skiten. Klockren
men kort. Kilar och friends.

3. Ärtskidan, 6, 15 m
Johan Hvenmark, Jonas Paulsson 2005
Fingerspricka med en nisch i toppen som givit leden dess namn. Startar från en hylla
fem meter ut från stranden. Enklast är att klättra nästa led först, som startar från
stranden, och fortsätta upp på den sluttande hyllan ovanför Ärtskidan, varifrån en firning
kan göras ner till instegshyllan. Använd gärna ett separat firningsrep. Säkras med små
och mellanstora kilar.

4. Guldrushen, 6, 15 m
Jonas Paulsson, Johan Hvenmark 2005
Leden startar från den lilla stenpiren i strandens vänsterkant och går upp i en smal,
vattenpolerad dieder upp till en hylla. Fortsätt upp i sprickan och på arêten till ett
enbuskage. Kilar och friends.

5. Blame Canada, 5+, 20 m
Johan Hvenmark, Jonas Paulsson 2004
Det klockrena, vänstervända hörnet som bryts av en hylla tio meter upp. Krux i nedre
delen, mycket fin i den övre. Kilar och friends.

6. Däst och förvirrad, 7+, 18 m
Johan Hvenmark, Jonas Paulsson 2005
Det branta hörnet i huvudväggens vänsterkant. Startar från en hylla tio meter upp. Fira
dit eller klättra första delen på Blame Canada och kliv ut till hyllan. En tung, teknisk och
fin led som säkras med små och medelstora kilar och friends. Ta gärna med en friend 4
till utsteget. Firningsankare.

7. Stängt projekt.
Travers från hyllan ut till en stor dieder.

8. Öppet projekt.
Den tydliga spricklinjen rakt upp till toppen mitt på väggen.

9. Öppet projekt.
En variant på föregående som viker av upp åt höger halvvägs upp och förenar sig med
nästa linje.

10. Stängt projekt.
Det markanta taket i botten av väggens högerkant, som följs av en tunn dieder och
sprickor till toppen.

11. Waterline, 7-, 18 m
Jonas Paulsson, Johan Hvenmark 2005
Den vackra arêten i huvudväggens högerkant. Startar från en liten gräshylla uppe på
rampen vid en borrbult. En trixig hangel leder ut till själva arêten. Kliv tillbaka upp på
högerväggen och följ borrbultarna till toppen. Elegant, luftig och välsäkrad med fem bb
och firningsankare.

12. Gråsuggan, 5-, 18 m
Jonas Paulsson, Charlotte Holgersson, Johan Hvenmark 2005
Spricklinjen som går på den tydliga svaplattan till höger om huvudväggen. Leden startar
bakom ett enbuskage. Följ sprickan till toppen. Säkras med kilar och friends. Stand i liten
tall på toppen.

VETTEKULLEN
Accessnoteringar:
Hög ljudnivå och olovlig bultning har irriterat närboende och markägare. Håll en låg profil
och fråga markägaren, alternativt BKK, före bultning.

Nya lder:
Surfing Panama, 5, 25m
Henrik Sjöqvist och Lina Lundkvist 2007-05
Starta i Ormsprickan, höger under "taket" upp i hörnet och
avsluta med ett par feta handjam i Skitrännan, eller följ den tydliga
linjen.

VRÅNGARÖ
2007-05: Ankaret på toppen av Little Yosemite och bultarna på Thriller är bytta. Pitongen
på Thriller är, med förstabestigarens tillåtelse, utbytt mot en borrbult.

Svarta svanen, 7+, 20m
Henrik Bolander, Dag Lövenvald -97
Led nr2 i föraren och den enda som är gjord i den vänstra delen av klippan? Tydlig
spricklinje som passerar ett blankt parti vilket säkras med en borrbult. I övrigt ett ordinärt
rack. Mycket fin!

I all enkelhet, 7+, 40m
Johan Svensson, Ann-Sofi Andrsson 2007-05
Lång linje till höger om Little Yosemite, startar i ett överhäng. Fem borrbultar som
kompletteras med en god selektion kilar och friends. För berget sedvanligt hög kvalitet.

ÖVRIGT
TROLLBERGET
Accessnoteringar
Bultning ej tillåten och minimal rensning av leder rekommenderas. Håll en låg profil och
följ parkeringsanvisningarna i föraren.

Nya leder:
Klättra eller bouldra?, 6-, 6m
Wendelin Zobel 2002-05
Tunn högerlutande spricklinje några meter till höger om projekt nummer 7 i föraren.
Lämplig både som boulder och välsäkrad led.

Tomtenissen, 4+, 5m
Lars Jonsson 2002-06
Sprickboulder ett par meter till höger om Klättra eller bouldra?.

Alfen, 6-, 10m
Lars Jonsson 2002-05
Spricklinje som leder vidare till ett tydligt flackt dieder halvvägs upp. Brant, tung och
osäkrad start med första säkringen i form av en slinga runt en rot (om den finns kvar) där
diedret börjar. Därefter välsäkrad klättring till utsteget.

Namn?, 5+, 9m
Urban Hörnström 2002-05
Teknisk och brant väggklättring på diederväggen till höger om Näcken. Tunnt säkrad
med mikrokilar i början, en bladbult på mitten och större doningar på slutet.

Näcken , 4+ , 9m
Led nr3 i föraren, nedgraderad.

