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Introduktion 

Projekt där 1:a bestigaren anges som (XXX) är öppna. Projekt som har ett namn bör ni prata med 
denna först. Hör av er om ni har löst några av de projekt som finns dokumenterade, om ni har 
borstat fram nya problem eller om ni tycker att något problem är felgraderat. 
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Norraberget – Nya området 

Vägbeskrivning 

 

Följ stigen upp från Tonhallen tills du 
kommer till en mindre grusväg. Sväng 
vänster och gå ytterligare ca 50m tills du 
kommer till en mindre stig just innan en 
parkbänk. Följ denna åt höger uppåt 
över en stenmur och vidare in i skogen. 
Efter ytterligare ca 30m så kan du se 
Sten 1 – Välkomststenen på vänster 
sida. 

 

 

 

Översiktskarta 

 

Problembeskrivning 

De flesta boulderproblem är gjorda på mindre stenar där huvuddelen utgörs av sittstarter följt av 
några få moves och avslutas med en mantling.  
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Rekommenderade problem 

Med Strumporna på 6c+, Bummel Fummel 6c+, Bjärvfällan 6c, Björnfällan 6b+, Kapten Haddock 
6b, Plasma injector 6a, Trallaversen 6a, Löskokt 5c, Get Stoned 5b, Myrstigen 4a, Bultbräda 3a 

1 – Välkomststenen 

1. XXX XX. XXX (Björn Knutsson)  

2. Välsedd 5c. Sittstart nere till höger på stenen. Högra handen på areten och andra på en liten 
bulle till vänster. Gå sedan till snett upp åt vänster på stenen. (Jon Kågström) Variant 1. 5b. 
Samma start som Välsedd, men gå rakt upp.  (Jon Kågström)  

2 - Bibelstenen 

1. Ali Baba 5c. Sittstart  rakt under stenen. Gå rakt upp på stenen. (Jon Kågström)  

2. Jalla jalla, 5c. Sittstart under kanten till höger på stenen. Gå upp via kanten. (Jon Kågström) 

3 – Koranenstenen 

1. Amen. 5c. Sittstart med båda händerna på sloprarna, gå rakt upp via listerna. (Jon Kågström) 

4 - Barnstenen 

1. Bultbräda  3a. Sittstart. Följ arêten. (Jon Kågström) 

2. Lego 3a. Lätt mantlings problem. (Jon Kågström) 

5 - Blöjstenen 

1. Pampers 2b. Rakt upp på stenen. (Jon Kågström) Variant 1. 4c. Inga händer. (Jon 
Kågström) 

2. Always 6a. Sittstart. Börja med båda händerna på den lätt sluttande listen.  (Jon Kågström) 

6 – Voyagerstenen 

1. Tuvok 5a. Traversera runt stenen, börja vid Janeway och avsluta på motsvarande sida av 
stenen. (Jon Kågström) 

 
2. Janeway 5b. Sittstart under bullen till vänster om mantlings kruxet, och gå rakt upp (JK) 

 
3. Seven of Nine 5c. Mantlings krux på den utstickande spetsen. Använd inte stenen under 

spetsen för fötterna. (Magnus Holmström) 

4. Neelix 3b.  Sittstart strax till höger om spetsen. Börja med bägge händerna på den tydliga 
hyllan. Gå där efter snett upp till höger. (Jon Kågström) 
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7 – Sjörövarstenen 

1. Kapten Haddock 6b. Traversera från vänster och avsluta med Kapten Gulskägg. (Jon 
Kågström) 

2. Kapten Rödskägg 6a. Sittstart. Använd två krimpers vid starten. (Peter Nilsson) 

3. Kapten Krok 5a. Börja lite till höger om spetsen på stenen och gå rakt upp. (Peter Nilsson) 

4. Kapten Gulskägg 4a . Följ areten upp. (Peter Nilsson) 
8 – Buddhastenen 

1. Projekt XX. Sittstart, följ sprickan upp. (XX) 

2. Zen 5a. Traversera efter den slopiga kanten på stenen. Mantla på andra sidan.  (Jon 
Kågström) 

3. Nirvana 5b. Samma start som Zen, men gå snett upp till vänster på stenen. (Jon Kågström) 

4. Mantra 4a. Mantla. (Jon Kågström) 

9 – Bumlingen 

1. Bummel Fummel 6c. Sittstart på krimpern går upp via kanten åt höger på stenen. (Jon 
Kågström) 

2. Natural born hookers 7a. Sittstart på samma sätt som Bummel Fummel men går rakt upp på 
stenen. (Peter Nilsson) 

10 – Myrstenen 

1. Myrstigen 4a. Rakt upp över läppen. Se upp för myrorna! (Peter Nilsson) 

11 & 12 – Döskallestenen 

1. Cliffhanger 5b. Start på de nedre greppen, fötterna får endast användas på själva stenen. 
(Robin Persson) 

2. Fantomens Brallor 6b. Travers. Börjar vid Guran och avslutas på andra sidan stenen. (Björn 
Knutsson) 

3. Guran 3a. Sittstart. Använd dom stora hyllorna på vägen upp. (Peter Nilsson 

4. Devil 6a. Sittstart. (Jon Kågström) 

13 - Fällanstenen 

1. Bjärv fällan 6c. Klättra rakt upp på stenen. Börja med vänster hand på slopern och höger på 
listen. Kan vara bra med en padda som skydd mot stenen bakom. (Peter Nilsson) 

 
2. Björn fällan 6b+. Börja strax till vänster om fällan och gå upp via areten. (Magnus Holmström) 
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14 – Game Cube stenen 

1. Trallavers 6a. Traversera från vänster till höger på stenen, gå upp på stenen via Trall, (Jon 
Kågström) 

 
2. Get Stoned 5b. Klättra upp via den stora slopern vid trädet med tjock bark. (Jon Kågström) 
 
3. Get High 5c. Gå upp via mini diedret, använd ej grepp brevid. Ej så uppenbart. (Magnus 

Holmström) 
 

4. Trivial 5a. Rakt upp.  (Jon Kågström) 
 

5. Trall 5b. Börja längst till höger på stenen gå sedan rakt upp. (Magnus Holmström) 
 
15 – Enterprisestenen 

1. Stardate 8130.4 5b. Traversera från vänster till höger på stenen sedan upp. (Magnus 
Holmström) 

 
2. Plasma injector 5c. Börja på spetsen, mantla sedan upp på stenen. (Jon Kågström) 
 
3. Projekt XX. Sittstart på listen, dyna upp på kanten och gå upp. Exorsisten,  
 
4. Projekt XX. Sittstart  på listen, traversera åt vänster på stenen och gå därefter upp. 

 
16 – Saltstenen 

1. Nypa salt 5b. Börja sittande med pinchen, gå sedan rakt upp. (Jon Kågström) Variant 1. 5c.  
Gå upp till slopern på mitten av stenen, dyna därefter direkt upp på stenen. (Jon Kågström) 

 
17 – Half-life stenen 

1. Counter Strike 6a.  Sittstart. Rakt upp.(Jon Kågström) 
 

18 – Äggstenen 

1. Med Strumporna  på 6c. Sittstart med händerna i den horisontella sprickan. (Peter Nilsson) 
 
2. Vitan 3a . Rakt upp. (Peter Nilsson) Variant 1. 5a Utan händer (Peter Nilsson) 
 
3. Hårdkokt 6c+. Sittstart med händerna på den lilla listen. Rakt upp. (Peter Nilsson) 

 
4. Löskokt 5c. Sittstart. Använd de två listerna och traversera lite åt höger, sedan upp. (Peter 

Nilsson) 
 

5. Egget 5a. Mantlings krux. (Peter Nilsson)  
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Norra berget – Gamla området 

Vägbeskrivning 

Följ beskrivningen som ges för Nya området. Fortsätt ca 50m uppåt efter stigen. Du kommer då till 
en liten stig som bär åt höger längs efter en bergvägg. Efter en liten bit står det en gran nära 
väggen och du kan se två block som ligger på varandra (Sten 23). Du befinner dig nu vid den 
nedre väggen. 

Översiktskarta 

 

Vägg 22,  25,  28 och 29 samt närliggande stenar har en egen karta mer detaljerad karta (se 
respektive vägg nedan). Kartan är inte skalenlig.  

Problembeskrivning 

Dom flesta problemen är gjorda på väggar. Vägg 22 erbjuder några high balls samt ett överhäng. 
Landningen kan vara lite si så där. På vägg 25 finns det allt från sva leder och sprick klättring till 
dynos. Landningen är bra. Vägg 28 är en lägre vägg med fina sva problem. Vid Vägg 29, som är 
ett lätt överhängande flak med fina crimpers, finns det bl.a. en grotta med tak klättring. 

Rekommenderade problem 

Kryptonite 7a+, Adamantium 7a+, Slopersh 6c, Da Crimp 6b, Blade 6a, Svabard 5c, Sundsvalls 
grodan 5b, Barren 5b, Svalt 5a,  
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19 – Märkes stenen 

1. Petzl 5a. Sittstart. Följ den stora sprickan åt höger. (Jon Kågström) 
 

2. Five ten 5b.  Sittstart på samma grepp som Petzl. Gå rakt upp istället.  (Jon Kågström) 
 

3. The north face 5a. Sittstart. Gå rakt upp via det fina greppet på areten. (Jon Kågström) 
 

4. Metolius 5c. Använd endast bullen och blocket som sticker ut under bullen. Bra att vara vig. 
(Jon Kågström) 

 
5. Wildcountry 5c.  Traversera från vänster till höger på stenen. (Peter Nilsson) 
 

20 – Svastenen 

1. Svalt 5a. Fint sva problem, bra landning. (Jon Kågström) Variant 1.  Projekt Balansera upp på 
svaet utan händer. 
 

2. Cracker 5b. Används endast sprickan för händerna. (Peter Nilsson) 
 

21 - XXX 

1. Sweet n’ Low 5b. Sittstart på greppet nere till vänster på stenen. Gå snett upp till höger. (Peter 
Nilsson) 

 
 
Översiktskarta 22-24 

 
 

22 – Nedre väggen 

1. High Balls 5a . Högt boulder som följer spricklinjen till höger om granen. (Fredrik  Bodin 
000323) 

 
2. Travis 6c. Traversera höger från High Balls till starten på kryptonite. (Fredrik Bodin 2002) 
 
3. Crack Jack 6b. Börjar till vänster om sprickan under det lilla taket, sedan laybackklättring i 

sprickan. (Fredrik Bodin 000324) 
 

4. XXX XX. Peters arete. (Peter Nilsson) 
 

5. XXX XX. Peters spricka.  (Peter Nilsson) 
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6. Adamantium 7a+. Sittsstart på samma grepp som Kryponite, men går snett upp åt vänster 
och sedan upp. (Dag Knutsson 020405) 

 
7. Kryptonite 7a+. Sittstart. Börjar på det stora greppet nere till vänster, travers åt höger och 

sedan upp. (Fredrik Bodin 000411) 
 

8. Plysch 5b. Sittstart med händerna på de stora greppen, därefter rakt upp.  (Fredrik Bodin 
000313)  

 
23 - Pedistalstenen 

1. Boulder Ball 6a. Traversera runt blocket. (Fredrik Bodin 2002) 
 
24 - XXX 

1. Warcraft 5c. Sittstart. Endast själva stenen är tillåten för fötterna. Rakt upp (Peter Nilsson) 
 
 

25 – Mellan väggen 

 

 

1. Cornerkick 6a+. Samma start som Blade, går sedan ut till sprickan vänster om arêten och 
därefter upp. (Fredrik Bodin 000412) 

 
2. Blade 6a Sittstart på juggen inga fötter på klipphällen. Går sedan rakt upp för arêten. (Fredrik  

Bodin 000413) Variant 1. 6c.  Stående start på övre juggen, armgång upp till det bra greppet 
på arêten sedan samma avslutning som Blade. (Fredrik Bodin) 

 
3. Jammin’ 6b+. Sittstart på juggen. Klipphällen är ej med som fotsteg. Går upp snett åt höger 

via sprickan i överhänget. (Fredrik Bodin 000516) 
 
4. Sloping Bastard 6b. Börjar längst bort till vänster på den slopiga hyllan. Travers åt vänster, 

avslut hängande I juggen.  
 

5. XXX XX. Följ sprickan rakt upp. (Peter Nilsson) 
 
6. Svabard 5c. Börjar mitt på väggen på listerna och går rakt upp (Fredrik Bodin 000327) 
 
7. Sundsvallsgrodan 5b. Dubbeldyno. (Fredrik Bodin 000327) 

 
8. Ketoprofen 6b. Sittstart strax till höger om Sundsvalls grodan. Med högra handen på en rejäl 

sidepull och vänstra handen på en sidepull list. Traversera åt vänster runt areten och upp. Den 
stora nedersta horisontella sprickan är inte med.  (Jon Kågström) 
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Översiktskarta 26-28 

 
 
26 - XXX 

1. Kofoten 5b. Boulderproblem som startar långt ner och går rakt upp. Bängligt brytmove vid 
mantlingen. (Jon Kågström 2001) 

 
27 - XXX 

1. Skåpluckan 5c. Sittstart vid den låga stenen med vänster hand på arêten och höger hand 
under stenen.  (Fredrik Bodin 010402)   

 
28 – Övre väggen 

1. Barren 5b. Svaklättring, med ett antal lister. (Fredrik Bodin 010402) 
 
2. Da Crimp 6b. Crimpigt svaproblem. (Fredrik Bodin 010412)  

 
3. Vänsterhängd 6a . Svängdörrsproblem, endast arêten är tillåten för händerna tills man 

kommer upp på svaet. (Fredrik Bodin 010406) 
 

4. Easy come, easy go 4a. Rakt upp. (XXX) 
 

5. Stigmata 7a+. Sittstart. Leden går rätt upp över bullen. (Fredrik Bodin 010418) 
 

6. Slopersh 6c. Sittstart på juggen. Leden går rakt upp på kortsidan av bullen. Väggen till höger 
är inte med. (Fredrik Bodin 010412)  

 
7. XXX 5c. Traversera längst nerifrån väggen och mantla längst till vänster innan väggen blir för 

låg. (H. Åsberg & S. Nordensson 2001) 
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29 – Bortre väggen 

 

1. XXX XX. (Peter Nilsson) 
 
2. Ove 6b+. Startar på två crimps sedan rakt upp till den bra kanten.  (Fredrik  Bodin 010410)  

 
3. Total Satisfaction XX. Rakt upp. (Peter Nilsson)  

 
4. Skrapa haka 5a. Svaproblem. Rakt upp. Akta hakan. (Jon Kågström) 

 
5. Vampire XX. Sittstart på stenen rakt in i grottan. Klättra ut och rakt upp. (Jon Kågström) 

Variant 1. XX. Samma start men man får inte använda den högra väggen. (Jon Kågström) 
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Nacksta 

Vägbeskrivning 

 

Parkera på Nackstavägen 38 parkeringen. Gå 
över Nackstavägen. En stig leder upp i skogen, följ 
denna ut på ett kalhygge och sydväst uppåt tills en 
större skogsmaskins väg påträffas. Följ denna väg 
åt höger ca 50m över ett dike, efter ytterligare 20m 
svänger en mindre stig vänster. Följ denna 30m. 
På höger sida bör nu Driveby och Hood stenen 
synas. På vänster sida så ligger Uzistenen. 
Shotgun stenen ligger sedan rakt upp ca 150-
200m 

.  

Översiktskarta 

 

Problembeskrivning 

Området består av 4st mindre stenar på ett kalhygge.  

Rekommenderade problem 

Nacksta Kickers 6b, Da Ghetto 5c, Da Afro Pimp 5b, Da Gansta 4a/5c. 
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1 - Uzistenen 

1. Da Glock 4a. Traversera runt stenen, börja vid stubben. (Jon Kågström) 

2. Projekt XX. Inga händer. Rakt upp. (XXX) 

2 - Drivebystenen 

1. Nacksta Kickers 6b. Sittstart längst till vänster på stenen gå rakt upp och traversera sedan åt 
höger och mantla. (Jon Kågström) 

2. Da Ghetto 5c. Sittstart på sidepull/slope greppet. Gå upp snett upp till vänster. (Jon Kågström) 

3. Da Afro Pimp 5b. Samma start som Da Ghetto men gå rakt upp. (Jon Kågström) 

3 - Hoodstenen     

1. Da Addict 5a. Sittstart till vänster om bullen, gå upp via arêten. (Jon Kågström) 

2. Da Gansta 4a. Traversera nerifrån och upp över bullen. (Jon Kågström) Variant 1. 5c Samma 
som Da Gansta fast eliminera bamse juggen till höger om bullen. (Jon Kågström) 

4 - Shotgunstenen 

1. Hand on the pump 6a. Bänglig sittstart rakt under stenen på två små crimpers. Sedan rakt 
upp. (Jon Kågström) 

2. Da Click 4b. Sittstart. Rakt upp. (Jon Kågström) 
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Aktuenstenen 

Vägbeskrivning 

 

Akuten ligger alldeles bredvid vägen där det också 
finns en parkerings lucka. 

Översiktskarta 

 

Problembeskrivning 

Rekommenderade problem 

Gubbsyndrom 7a, XXX 

1 – Akutenstenen 

1. Gubbsyndrom 7a . Sittstart under det lilla underhänget. Går upp via listerna och areten. 
Småvassa grepp. (Fredrik Bodin) 

2. Mata apan 5b. XXX  (Björn Knutsson) 

3. Chylodrillen 6b. XXX (Björn Knutsson) 

4. Hopplös 6c. Dyno upp till kanten från listerna på vänster sida av areten. (Stefan Hedin / 
Fredrik Bodin) 

5. Vart är Apan Nilsson 6b+. Sittstart på areten, följer denna rakt upp. (Fredrik Bodin) 

6. Nivea for men 5b. XXX (Per Wermelin) 

7. Skånepågen 5b. XXX (Fredrik Lund) 

8. Projekt XX. XXX (Peter Nilsson) 
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Nolby 

Vägbeskrivning 

  

Översiktskarta 

 

 
Problembeskrivning 

Rekommenderade problem 

Snact 7b, Jedi Master 7a+, Fredrik är bäst 7a, La Magra 6c,  Axmurder 6c, White men can jump 
6c, Whistler 6b+, Kapten Zoom 6b, Stjärt 6b, All the way 6a, Bloodgod 5c, 
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Problem 1-11 

 

1. Jedi Master 7a+. Sittstart med händerna på listen. Följer sedan kanten/kammen snett upp åt 
vänster. Lite grad för höjd/landning.  (Fredrik Bodin 2002) 

2. Jabba 6a. Börjar hängandes på läppen. Bryt över kanten och sedan upp. (Fredrik Bodin 2002) 

3. Garmont 5b. Sittstart med händerna på crimprarna. Halvdynamiskt move upp till kanten.  
(Fredrik Bodin 2002) 

4. XXX 5c. Sittstart med händerna på sidepullisten. Gå sedan rakt upp via någon list till kanten. 
(Fredrik Lundh 2002) 

5. Axemurder 6c. Sittstart med vänster hand på slopen runt arêten och höger hand på crimp i 
överhänget. Gå sedan rakt upp, håll till höger. Luftigt utsteg.  (Fredrik Bodin 2002) 

6. Rodrodrilen 6a. Börja under den utstickande spetsen, med ryggen in mot stenen. Häv upp 
kroppen, så att du hamnar sittande på spetsen. Mongolidproblem. (Fredrik Bodin 2002) 

7. Sideway 6b. Startar på läppen längst ner till vänster på väggen. Dyno upp till kanten, snett 
upp åt höger. (Fredrik Bodin 2002) 

8. White men can jump 6c. Börjar på de två listerna under det lilla taket. Dyno upp till kanten på 
hyllan.  (Fredrik Bodin 2002) 

9. Kung-fu 6c Travers som börjar på det stora greppet nere till vänster. Traversera ca 25 till 
höger och avsluta med händerna på den tydliga hyllan. (Peter Nilsson 2002) 

10. Oborstad 6a. Följer den tydliga arêten upp på hyllan. Lättast är att fira från hyllan när man 
skall ner. Problemet är oborstat, därav namnet. (Stefan Hedin2002) 

11. XXX XX Boulderproblem, som börjar inne under taket och går därefter ut åt höger, sedan upp. 
Slutar när man har fått upp händerna på den tydliga hyllan. (Magnus Kempe 2002) 
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3 – Kaskelottstenen, problem 12a-12e 

a) Big Pinch 6c.  Startar i sprickan, utan att stå på backen eller klipphällen. Går sedan via kanten 
ut till arêten och därefter upp. (Magnus Kempe 2001) 

b) Kapten Zoom 6b. Startar lika som "Big pinch", gå bort till hyllan och därefter upp. (Magnus 
Kempe 2001) 

c) South Paw 6a+. Startar lika som "Big pinch", går därefter åt vänster bort till "Lille skutt", sedan 
mantling. (Magnus Kempe 2001) 

d) Lille Skutt 6a. Börjar på långt ner på listerna, gå därefter upp till kanten och upp. (Magnus 
Kempe 2001) 

e) Snatch 7b. Börjar med en spektakulär hoppstart upp till slopen. Går först aningen åt vänster, 
för att sedan gå rakt upp via den tydliga sprickan. (Fredrik Bodin 2002) 

f) Ballbreaker 5c. Börjar till höger om "bullen", traversera vänster på denna, sedan upp i 
sprickan. Problemet slutar när du står på "bullen". (Magnus Kempe 2001) 

g) Köttjuven 5c. Problemet börjar på andra sidan av bullen där Ballbreaker går. Går rakt upp i 
sprickan, utan att stå på klipphällen i början. Problemet slutar när du står på "bullen". (Magnus 
Kempe 2001) 



 

  17 

 

4 – Bladstenen, problem 13a-13c 

a) Bloodgod 5c. Börjar inne i "grottan", går därefter ut och sedan rakt upp.  (Magnus Kempe 
2002) 

b) La Magra  6c. Börjar lika som "Bloodgod", går efter ut till den stora listen och därefter upp. 
(Magnus Kempe 2002) 

c) Whistler 6b+. Går likadant som "La Magra", ut till den stora listen. Därefter går man upp via 
arêten. (Magnus Kempe 2001) 

 

5 – Take-off stenen 

1. Take off 6c.  Leden börjar med en hoppstart upp till kanten, därefter mantling. Lättare om man 
är lång. (Magnus Kempe 2001) 
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6 – Stjärtstenen 

1. Hasse var nära  5c. Börjar i sprickan, inne i grottan, går sedan rakt ut och upp. (Magnus 
Kempe 2001) 

2. Stjärt 6b. Startar på samma ställe som "Hasse var nära", följer sedan taket rakt ut och upp. 
(Magnus Kempe 2001) 

3. Fredrik är bäst 7a. Börjar lika som "Stjärt", går sedan ut där taket är som längst. Dynamiskt 
move ut till kanten. (Magnus Kempe 2001) 

4. All the way 6a. Börjar lika som "Stjärt", går därefter under taket bort åt vänster och därefter 
upp. (Magnus Kempe 2001) 
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Midskogs 

Vägbeskrivning 

Översiktskarta 

Problembeskrivning 

Rekommenderade problem 
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Krokviken 

Vägbeskrivning 

 

Krokviken ligger på Alnöns södra del. Kör över 
Alnöbron och sväng höger. Följ denna väg ca 
10km. XXX 

 

Översiktskarta 

 

Kartan har delats upp i tre områden, varje område har en mer detaljerad karta nedan.  

Problembeskrivning 

Rekommenderade problem 

Cliff Barnes 7b, Boulder Balcony 7a, Bosch Hammer 6c+, Soda Streamer 6c , Black Hole Sun 6b+, 
Flashback 6b+, Autumn Satisfaction 6b, Göteborgaren 6a,  El Edge Eldorado 6a. 
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Problem 1-39, 62 

 

1. Björns Extension 6b+. Kruxig travers på små crimpers och små fotsteg. Leden börjar mitt på 
den stora stenen och går sedan runt hörnet ca 2 m och därefter upp över kanten. Inga hyllor 
för fötterna. (Björn Knutsson 1999) 

2. Plush 6c. Leden börjar på en liten slope till höger om arêten samt första hålet till Black Hole 
Sun. Dyna upp med högerhanden till kanten på den sida som vätter åt björken. (Fredrik Bodin 
2000) 

3. Black Hole Sun 6b+. Leden går rakt upp via den lilla  arêten och de naturliga hålen. (Fredrik 
Bodin 2000) 

4. Spoonman 6a. Leden börjar på de små listerna, fria fötter. Dyno upp till kanten, sedan upp. 
Den lodräta sprickan är ej med. Leden ligger till vänster om Black Hole Sun.  (Fredrik Bodin 
2000) 

5. Horned Viper 6a. Ett boulder med ett flertal varianter. Startar med händer och fötter på 
kanten, sträck-move upp till övre bullen och sedan upp.  (Fredrik Bodin 2000) 

6. Short Cut 5b- Kort sträck-move från stora listen upp till kanten. (Fredrik Bodin 2000) 

7. Slopy Joe´s  6a. Börjar med ett undercling för höger och en slopig list för vänster. Gå först upp 
med höger hand ut på bullen, därefter ut åt vänster och upp över kanten. (Fredrik Bodin 2000) 

8. Projekt XX. Börjar längst ner till vänster. Tung travers åt höger efter hela kanten och sedan 
upp. (XXX) 

9. Lille Hopp 5b. Dynamiskt move från listerna upp till kanten, går sedan rakt upp. (Fredrik Bodin 
2000) 
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10. Mossrivet XX. Börjar nere i hålet med sittande start, händerna på kanten och fötterna på en 
list under stenen. Kort travers åt vänster sedan mantling. (Peter Nilsson 2000) 

11. Owners Prison 6a. Börjar nere i grottan på en hylla långt ner. Dyno upp till kanten. (Fredrik 
Bodin 2000) 

12. Soda Streamer 6c. Sittande start till vänster om Boulder Balcony, med vänstern på listen och 
höger på sidecling. Går sedan snett upp åt vänster på de stora listerna. Läskig mantling. 
(Fredrik Bodin 2000) 

13. Boulder Balcony 7a. Leden börjar nere i den horisontala sprickan och följer sedan 
spricksystemet rakt upp. Ganska tungt och smärtsamt jam i en spricka. Det fanns en byggd 
landning när problemet gjordes, ej repeterad utan den. 

14. XXX XX. Lättare travers börjar borta till vänster och går åt höger på stora lister.  (Peter 
Nilsson?) 

15. XXX 5c?. Samma start som Steget Före, men man går rakt upp till kanten utan att använda 
hyllan till vänster. (Björn Knutsson 2000) 

16. Steget Före 6a+. Börjar till vänster vid hyllan. Kort travers åt höger, därefter gåt man upp via 
den slopiga kanten.  (Fredrik Bodin 2000) 

17. Flashback 6b+. Sittstart med händerna på krimpers långt till vänster. Dyno upp till kanten, 
inga fötter på stenen till vänster.  

18. XXX 5c. Sittstart till höger om Flashback. Dyno upp till greppet på kanten, därefter mantling. 
(Christoffer Björklund 2000) 

19. Bodhis Dyno 6b+- Sittstart med händerna på listen. Tungt dyno upp till kanten. Mest armar på 
grund av de dåliga fotgreppen. (Fredrik Bodin 2000) 

20. Projekt XX.  Börjar under överhänget längst till höger på stenen. Kort travers åt vänster, 
därefter mantling. (XXX) 

21. Stanger Then Friction 7a. Leden börjar med ett frihäng nere till höger på den dåliga 
slopegreppet. Från startgreppet dynar man upp till kanten, därefter går man armgång åt 
vänster och sedan mantlar man upp över kanten. (Fredrik Bodin 2000) 

22. Straight Strech  5c. Börjar på den stora kanten med båda händerna, fotsteg till höger ute på 
bullen. Statiskt eller dynamiskt move upp till det bra greppet, därefter upp över kanten. (Fredrik 
Bodin 2000) 

23. Nitty Gritty 5c. Fotkrux med endast handflatorna mot väggen (inga handgrepp). (Peter 
Nilsson 2000) Variant 1 2c. Väldigt lätt led om man använder händerna. (Peter Nilsson 2000) 

24. Göteborgaren 6a?. Slabbproblem. Dåliga fotsteg och sparsamt med handgrepp (Peter 
Nilsson 2000) 

25. Daylight 6a . Sittande start vid arêten, tung resning från små sprickor upp till ett bra grepp, 
sedan går man rakt upp över kanten.  (Fredrik Bodin 2000) 

26. Moonlight 5b. Sittande start med händerna på den halvmåneformade listen. Dyno upp till den 
slopiga kanten och sedan upp.  (Fredrik Bodin 2000) 

27. Slopemaster 5b. Sittstart längst till vänster på stenen, gå upp en bit på den slopiga kanten. 
Mantling med ett högt fotsteg. (Fredrik Bodin 2000) 
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28. Swabben 5a?. Lättare slabbproblem. (Björn Knutsson 1999) 

29. Spine 6a. Börjar på slopen på arêten, följer sedan denna upp utan att använda den högra 
sidan. Lite högre boulder. (Fredrik Bodin 2000) 

30. Little Balance 6a. Sittstart med fötterna på det stora fotgreppet. Följer kanten upp. (Fredrik 
Bodin 2000) 

31. Autumn Satisfaction 6b. Start med sidecling på den lodräta listen. Dyno upp till den slopiga 
kanten och sedan mantling.  (Fredrik Bodin 2000) 

32. Jumping Adidas 5b.  Sittstart ute till vänster vid arêten.  Kort travers åt höger till de bra 
listerna, sedan upp till kanten. (Fredrik Bodin 2000) 

33. XXX 5a?. Mantling över den utstickande spetsen. Juste nohandsrest på kanten. (Peter Nilsson 
2000) 

34. XXX 5b?. Börjar på listerna under spetsen, därefter mantling utan fötter. (Björn Knutsson 
2000) 

35. Talltrallaren 6b+. Leden börjar med sittstart och fötterna på samma block som Cliff Barnes. 
Går sedan lite åt vänster därefter rakt upp. (Fredrik Bodin 2000) Variant 1. 6b. Samma insteg 
som Talltrallaren, men fortsätter längre åt vänster på lister innan man går upp till kanten. 
(Fredrik Bodin 2000) 

36. Cliff Barnes 7b. Tung armgång på den slopiga kanten, går från vänster till höger. Slutar ute på 
hörnet. (Fredrik Bodin 2000) 

37. Äckelpäckel 6a+?. Börjar med händerna uppe på kanten. Bänglig mantling på grund av 
bristen av fotsteg. (Peter Nilsson 2000) 

38. Kurragömma 5c. Börjar under överhänget. Går sedan snett upp åt vänster på lister, till 
toppen. (Fredrik Bodin  / Christoffer Björklund 2000) 

39. Projekt XX. Högt boulder som börjar nere i gropen. Går på diverse lister i början, layback på 
slutet (XXX) 
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Problem 40-52, 63 

 

40. Arête Tret 6a. Startar med sidepull samt arêten. Går därefter upp via arêten till kanten. 
(Fredrik Bodin 2000) 

41. Foot Friction 5c. Går rakt upp över den bra listen utan att använda sprickan till höger eller 
blocken till vänster.  (Fredrik Bodin 2000) 

42. Foot Fiction 5a. Går rakt upp i den tydliga sprickan till höger om Foot Friction. Lite lättare led. 
(Fredrik Bodin 2000) 

43. Projekt XX. Bouldret börjar inne i grottan och går bara på klippväggen, ingen stämning mot 
stenen. Problemet slutar när man kan kliva upp på stenen. (XXX) 

44. Trolltider 5b. Börjar i grottan mitt emot nr 35. Går på kanten upp på stenen. (Fredrik Bodin 
2000) 

45. Skalman 5a. Kort layback spricka upp till kanten och sedan upp.  (Fredrik Bodin 2000) 

46. Rundturen 6a+- Börjar med undercling vid laybacksprickan till vänster om bullen. Gå därefter 
runt bullen och sedan upp på sidan utan att använda taket till höger. (Fredrik Bodin 2000) 
Variant 1. Lö Vörm 6b+. Börjar på samma grepp som Rundturen men går rakt upp över 
bullen. Slopen på sidan av bullen får användas. (Fredrik Bodin 2000) 

47. Roof Groove 6a+. Start inne på kanten i grottan sedan gör man en sträckning ut till taket. 
Travers åt höger efter takkanten och därefter upp på den lodräta väggen. (Fredrik Bodin 2000) 

48. Projekt XX. Börjar på den stora listen, upp till den slopiga kanten, tung mantling.  (Fredrik 
Bodin 2000) 

49. Kurtan Projekt XX. Frihäng under taket, mantling utan fotsteg. (XXX) 

50. Dynan 6a . Start på den stora sluttande listen. Dyno med höger hand till kanten, sedan 
fortsätter manupp till kanten. (Fredrik Bodin 2000) 

 



 

  25 

51. Projekt XX. Går upp på lister till höger om överhänget. Lite luftigare boulder. Oborstat. (XXX) 

52. Projekt XX. Börjar under överhänget i sprickan. Går rakt över bullen. Oborstat . (XXX) 

Problem 53-61 

 

53. XXX 5c?. Börjar med sittstart. Jam upp i sprickan. (Christoffer Björklund 2000) 

54. XXX 6c?. Startar inne i grottan på en list, travers åt vänster dyno på slutet. (Christoffer 
Björklund 2000) 

55. XXX 6a?. Sittstart, händerna på en list. Dyno upp till kanten, därefter mantling. (Christoffer 
Björklund 2000) 

56. Getto Blaster 6c. Dynoproblem. Börjar på listerna i grafittin, därefter dyno upp till kanten. (Dag 
Knutsson 2000) Variant 1. 6b. Alternativt gå upp till kanten via en liten crimp.  (Dag Knutsson 
2000) 

57. Bosch Hammer 6c+ . Börjar med höger hand i chippade hålet höger på crimp. Travers åt 
höger sedan snett upp åt vänster och över kanten. (Fredrik Bodin 2002) 

58. XXX 6a+?. Börjar med vänster hand på list, höger på ett sidepull långt ner. Går sedan snett 
upp åt vänster till kanten. (Magnus Kempe) 

59. XXX XX. Lättare slabbproblem. (Björn Knutsson 2000) 

60. Questionable Ethics 6c+. Börjar inne i hörnet på stora listen. Dyno upp till kanten och upp, 
inga fötter på stenen bakom. (Dag Knutsson 2000) 

61. Projekt XX. Startar på lister vid diedret/arêten följer dessa upp till toppen. Dålig landning. 
(XXX) 

62. El Edge Eldorado 6a . Fin arête klättring på sköna grepp. Inga fötter inne i sprickan till vänster. 
(Fredrik Bodin 2000) 

63. Fysik Panik XX. Börjar med samma som rundturen fast utan fötter och fortsätter med 
armgång på Roof Groove och slutar på samma sätt som denne. (Dag Knutsson 2000)
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