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Vägbeskrivning
Berget är en sydostlig förkastningsbrant 25 kilometer väster om Örnsköldsvik, nära en liten
by som heter Moliden.
Man viker av höger (om man kommer från Örnsköldsvik) från E4:an vid
Överhörnäs som ligger cirka 8 kilometer söder om Örnsköldsvik. Vägen man viker in på
har nummer 348.

Efter cirka 20 kilometer tar man av till höger till Moliden. När man passerat järnvägen,
fortsätter man mot berget och parkerar vid järnvägsövergången.

Moliden

Rösåsberget

parkera här

järnväg

26. Soluppgången, 3
En led på en replängd som verkligen kan rekommenderas åt nybörjare och även för andra
som inte gillar svår klättring. Leden bjuder på fin väggklättring med rejäla grepp och steg.

Leden startar med en ramp snett upp mot höger, som tydligt urskiljs nedifrån. Rampen har
en liten knix i början och därefter leder den upp till en tall växande tätt mot väggen. En
kort travers för klättraren ut på den övre väggen där förvånansvärt goda grepp och steg
finns.

Leden avslutas med en liten dieder och standplats kan inrättas vid ett par stora block uppe
på en ordentlig hylla.

För både led 25 och 26 gäller att lederna kan avslutas uppåt med en replängd på mycket
bruten och bevuxen klippa. Lämpligare kan kanske vara att öva lite firning och ta sig ned
till instegen (2 stycken firningar med enkelrep).

Leden i dess nuvarande form är ett resultat av idogt arbete av L-G, Lena och Tommy en
vårkväll i April 1984. Första gången klättrades den dock i början av 70-talet av L-G
Johansson med okänd kompis.

Moliden

Ö-Vikväg 348

E4:an
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Camping

Rösåsberget

Historia

Om denna förare

På en liten knalle bredvid berget finns lämpliga tältplatser och två vindskydd. Dricksvatten
kan hämtas i en bäck som rinner en bit ovanför vindskydden ute på ett litet hygge. Torrdass
finns också vid vindskydden.

Rösåsberget är 100-120 m högt med en medellutning på 75 till 85°. Klippan består mest av
kompakt gnejs med inslag av granit och kvarts. Klättringen kännetecknas av brant
väggklättring med tunna sprickor och oftast goda grepp och steg.

Klättringen på Rösås började troligtvis i början av 50-talet av någon inflyttad Österrikare.
Efterlämnade firningsbultar visar att centralväggen blev för svår.
Moderna tiders klättrare ”Vild och Våld” angrep väggen med bulthammare och glatt humör
och i september 1969 klättrades Svarta leden. Vid Rösåsträffen 1973 bestegs centralväggen
via en 14 borrbultar hög ”stege”, som blev inledningen till exploateringen av väggen. Sedan
dess har ett 25-tal leder etablerats.

Som förlaga till denna förare har den gamla Rösåsföraren använts plus anteckningar gjorda
av Per D sammanställdes av, i första hand, Tommy Nilsson
under -80 talet. Anledningen till denna ”renovering” är att de förare som fanns ute bland
klättrare var i stort sett kopior av kopior av någon som kände någon som hade en kopia.
Med denna nya sammanställning så finns föraren lättare tillgänglig, bara att ladda hem från
nätet. Förhoppningsvis så ska nu information om klättring på Rösås bli lättare tillgänglig
och locka fler klättrare hit till denna fantastiska klippa.

Texterna till lederna har skrivits om, man kommer dock att finna att texterna är väldigt lika
de som fanns i den gamla föraren.
Skisserna är dock desamma. Det enda som har gjorts är att de inskannade bilderna har
förbättrats lite i skärpa och en del linjer har ritats om för att bli tydligare.

Öhman. en gamla Rösåsföraren

25 26
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De leder som har ritats om i ett vektorprogram är led 2,5 och led 21 (orken fanns inte för att
rita om alla). För framtida renoveringar så vore det bra att rita om alla leder och skisserna
på berget i vektorprogram (typ Corel Draw eller liknande). Om någon har ett program, en
ritpenna, tid och intresse så hör gärna av er, enklast per e-mail:

Föraren är gjord för enkelsidig utskrift. Skriv bara ut alla sidor, lägg första sidan upp och
ner i botten, vik ihop och häfta ihop i mitten. Stora bilden på Rösåsberget hamnar alltså i
mittuppslaget.
Slutligen tack till Tommy Nilsson och Per Öhman för underlag till denna förare.

Eftersom Rösås inte besöks så frekvent så har en del leder växt igen en del. Nedan är ett
urval av några leder som i alla fall klättras rätt så ofta. Utöver det finns det givetvis fler
leder som är värda ett besök.

Heta linjen (klassiker), Korpleden, Golgata (första replängden klättras n oftare än de
resterande två replängderna), Berguven, Svarta leden, Stenbiten, Bultleden.

Sjunde vågen, Leifburk, Leverfläck, Talltoppstraversen.

I nedanstående diagram ser man gradfördelningen på de leder som finns med i denna
förare.

Vilka leder ska jag klättra på Rösås?

Svårighetsgrad

Stora väggen

Lilla väggen

ågot

linder.anders@home.se

25. Den 8.e dagen, 4-
En kort led på en replängd. Trots den ringa längden är leden variationsrik och detta
tillsammans med den låga svårigheten borde locka många klättrare.

Leden startar på en hylla med en gran på, en liten bit upp från marken. Starta klättringen
med att gå upp på ett par stora block. Därifrån leder en halvtakformation, snett upp mot
vänster, som man klättrar inunder. Traversera höger och lite längre upp står man ånyo på
ett par stora block.

Leden avslutas härifrån med en vägg/dieder-formation rakt upp. Inledningen på denna kan
kanske upplevas lite knixig, säkringsmöjligheterna är dock goda där.

Leden klättrad och rensad 1.a gången en fin aprilhelg 1984 av T. Nilsson.

25 26

Antal leder i olika grader

0

1

2

3

4

5

3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 6- 6 6+ 7- 7 7+

Grad

A
n

ta
l



354

Ytterligare leder på stora väggen, dock ej utritade.

Urmakaren, 3+

Linnet, 6-

Kreml, 7-

Perestrojka, 7-

Krämlös, 6

Packat och klart, 6.

Napoleon, 7

Toxin 7-

Djungelvrål, 7?

I ravinen. Upp till den stora tallen så går Urmakaren via samma breda spricka som
Systemleden. Från den stora tallen så går Urmakaren upp till vänster om systemleden på en
relativt brant vägg och goda grepp. Den enda tekniska svårighetetn är lutningen, greppen är
mycket goda.

och Heta linjen. 2.a stand till om hyllan på Heta linjen.
3.e upp över taket och följ bultarna.
Andra repan svårsäkrad efter . 3.e repan svårast. P. Öhman, J. Wermelin.

Går rakt upp mot och över Vita takets vänstra sida. Firningsankare. P. Öhman

Går rakt upp och över det vita taket ute till höger. Firningsankare. P. Öhman

Taktur nere vid "Åttonde dagen" och "Soluppgång"

I ravinen. Går upp om rulltrappan och t om "Sprickan" på den
överhängande väggen.

Till vänster om Golgata. 1 replängd. Fira från tallen. P. Wermelin

Till höger om Golgata. 1 replängd. Långt mellan 1:a och 2:a borrbult. Fira från tallen.
P. Öhman

Till höger replängder. replängden
vänster

replängden
borrbult

Till höger

till höger ill vänster

om Kreml. 3 1.a stand samma som Bultleden. 2.a går upp
mellan Bultleden

om Perestrojka. Travers i slutet över till bra stand.

24. Snedsteget, 4
En led för alla som inte är på jakt efter ära och prestige utan tycker att 3:a 4:a är
den bästa klättringen. Leden letar sig snett uppåt längs Rösåsväggens högra kant
och passerar där både branta svan och stora tak.

Insteget är lätt att hitta. Sök rätt på en stor formation en bit upp på
väggen som liknar ett upp och nervänt ”V”. Lätt klättring för upp till
toppen av det och en stor tall där får tjäna som första standplatssäkring.

Nästa replängd inleds med en travers som på mitten har en
luftig passage med små steg på. Leden fortsätter därefter
uppåt på grov klippa och uppe inunder ett långt tak
traverserar man ånyo åt vänster. Standplats gör inne i det
hörn som avslutar traversen.

Starten på sista replängden är leden svåraste
ställe. Det gäller här att klättra en kort spricka
och slutet på denna kan ställa till problem. Väl
förbi den är linjen given. Man följer en ramp
diagonalt uppåt till dess att lutningen avtar.

Leden klättrades första gången 1977 av
Lars-Göran Johansson och Åke Gustafsson.
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23. Krokodilen, 4
Rösåsbergets högra del är ett relativt outforskat område. Många leder finns
säkert här gömda under mossa och lav och väntar på att bli klättrade. En led
som dock har sett dagens ljus här är Krokodilen.

Insteget ligger en bit upp intill ett dött träd. Lite uppsprucken och
bruten klippa leder upp cirka 10 m till en kort dieder. Härifrån
klättras en lång travers lite diagonal uppåt mot ett hyllsystem där
en mängd enbuskar växer.
Man står nu inunder ”krokodilkäften” som är en takformation en
bit ovanför standplatsen.

Nästa replängd går upp mot taken och
därefter följer en högertravers inunder dessa.
Lite längre upp intill ett hörn slutar
replängden och nästa tar vid.

Starten på denna utgörs av hörnet och den
biten brukar bjuda på en del svårigheter. Väl
ovanför avtar brantheten och lätt klättring för
vidare uppåt.

Leden klättrade 1.a gången 1977 av Lars-
Göran Johansson och Andro Stenman.
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Rösås, lilla väggen

1. Lätta leden, 4+

2. Framtiden, A1, 5

3. Ovissheten, 6+

4. Talltoppstraversen, 4+

En relativt lätt led som dock inte helt bör underskattas. Här har nämligen replag fastnat i
timmar. 1:a replängden består av traversklättring med avbrott för ett par kort diedrar. Efter
standplatsen vidtar lätt klättring mot väggens topp.

Leden följer den stora, mycket branta diedern på väggens vänstra del. Det svåra partiet
ligger ovanför det 1:a taket där nog de flesta måste ta till den artificiella tekniken. En
exponerad och elegant linje.

En spektakulär led där en fingertoppstravers för ut över en i övrigt helt slät och
överhängande vägg. Klarar man av en passagen står man direkt inför en ny knix med
minimala grepp. Utstegsdiedern för upp mot toppen på 2:a replängden.

Leden har en unik egenskap, nämligen att den är helt torr även vid regnväder. Skulle det
därför regna vid ditt Rösås besök så behöver du inte ge upp klättrandet. Även vid fint väder
är leden klart värd ett besök då den bjuder på en replängd mycket fin traversklättring.
Lämplig avslutning är att fira ned från standplatsen.

En av Rösås pärlor. Bjuder på mycket varierande och exponerad klättring. Vid exempelvis
slutet på 1:a replängden finns det bara luft under dig då du befinner dig precis ute på kanten
av ett 4-meterstak. Efter kruxet ovanför den 2:a standplatsen kan du välja mellan att
traversera ut mot väggens vänstra del eller att klättra upp till toppen via utstegsdiedern.

1 replängd.

Går upp där talltoppstraversen slutar (alternativt startar). Krux över taket. 1 replängd.
Firningsankare. L.Lundqvist

Kilar och borrbultar. Krux mitt på. 3 borrbultar. 1 replängd. Fira av från tallen.
J.wermelin, P. Öhman

Kruxet är taket i slutet. Kilar och borrbultar. 1 replängd. Fira av från sten med slingor.
P. Öhman, P. wermelin

4,1. Sjunde vågen, 7-

4,2. Leif Burk, 5+

4,3. Leverfläck, 6+

5. Blå glöd, 5+

33

22. Vild och Våld, 4+
Denna led är ett resultat av ”Vild och ”Vålds” , d.v.s. Edgar
Lundmark och Erland Sandqvist, härjningar i början av 70-
talet.

Starta klättringen till vänster om en inskärning i väggen
invid en björk. Kort efter start kommer man upp till en
passage där förut en lös sten användes för vidare
avancemang. Stenen är nu borta och därför gäller det att lita
på friktionen under fötterna om man vill komma vidare.
Längre upp på samma replängd kommer man ut på en ramp
med enbuskar växande på en hylla någon meter ovanför.
Kringgå enbuskarna till vänster och du är uppe på
standplatsen.

Diedern ovanför leder vidare och där den tar slut kliver man
ut på väggen till vänster. Man är nu inne på samma slut som
”Regnbågsfinalen” och inunder ett stort tak längre upp
inrättas den andra standplatsen.

Utsteget sker via den korta branta väggen till höger och ser
vid första anblicken mycket svår ut. Har man väl kommit
iväg en liten bit hittar man dock fina handfästen inne i den
lilla vinkelränna som kommer därpå. Lätt klättring leder
vidare mot toppen.
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6+

6-

Led
nr. 22

Led nr. 20

Led nr. 20 och 22

5+

5+

5

21. Skattjakten, 6+
Att ge sig ut på skattjakt är spännande. Att klättra denna
led är också spännande. Redan från start ställs man inför en
rad problem vilket bör tillfredsställa den äventyrslystne.

Den första replängden är den replängd som sätter största
prägeln på leden. Lite undanskymd bakom träd startar den
en liten bit upp från marken med en liten dieder. Lyckas
man väl klara av den stöter man direkt på nästa krux som
är en travers över en mycket greppfattig vägg.
Därefter följer klättring snett upp mot höger mot ett
hyllsystem där man hittar ett bra ställe att stanna på.

Den efterföljande replängden är
betydligt enklare men bjuder ändå
på mycket fin och omväxlande
klättring

Utsteget till sist går upp på vänster
sida om ett stort tak och kan vara
nog så knepigt om man inte gör det
på ”rätt” sätt.

Den första skattjakten genomfördes
hösten -81 av Tommy Nilsson och
Gudmund Söderin.

1. Rulltrappan, 5-
Längst upp i ravinen ligger denna fina led. Fastän leden är kort, 20 m, bjuder den på mycket
delikat klättring i exponerade lägen.

Leden startar med en 5 m hög dieder varefter en lika lång travers längs en smal hylla följer.
Därefter gäller det att ta sig förbi ”Dilemmat”, en passage som får många att tveka. Det gäller
dock bara att sträcka ut högra handen långt bort till ett bra grepp och pendla ut i luften.

Fortsättningen ser också mycket svår ut men goda grepp och steg dyker upp hela tiden och
reder upp situationerna. Ett flertal fasta bultar sitter på leden vilket gör säkringsmöjligheterna
hyfsade.

Klättrad 1974 av Lars-Göran Johansson m.fl.
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2. Sprickan, 6-
En vida omtalad Rösåsled. Linjen är helt given där den ligger uppe i ravinen. Den ser svår
ut, är också svår men lockar ändå många till ett försök.

Som namnet anger så gäller det här att ta sig uppför en spricka. Eftersom sprickan bitvis är
ordentligt överhängande gäller det att disponera krafterna rätt. Största kruxet ligger i mitten
av leden, cirka 10 m upp där motlutet är som störst. Trots att man följer sprickan hela tiden,
utnyttjar man en rad grepp vid sidan om.

Säkringsmöjligheterna är inte de bästa och speciellt inledningen ger problem med säkra
fästpunkter. Ett rör finns dock inslaget för att säkra den väldigt breda sprickan en bit upp.

Klättrad 1.a gången 1974 av Kenneth Nyrén och Lars-Göran Johansson.

31

20. Regnbågsfinalen, 5-
På nedre delen av väggen ligger
denna kändis. Klättrades första
gången 1973 av Lars-Göran
Johansson, Olle Nygren och Olof
Öhgren. Namnet fick leden på grund
av den vackra regnbåge som kunde
ses på himlen under
utstegsreplängden.

Ledens första replängd är kort och i
princip klättrar man först 10 m uppåt
och därefter 10 m åt vänster. Tyvärr
är denna del oftast blöt under början
av säsongen och därför kan
svårigheterna bli större än vad denna
ledbeskrivning visar.

Nästa replängd går ut till en liten
dieder snett till höger ovanför
standplatsen. Här ligger kanske
ledens svåraste punkt. Väl förbi den
leder lättare klättring upp till en stor
tall halvvägs upp på väggen.

3:e replängden tar sikte på ett stort
tak cirka 30 m längre upp. Väl uppe
inunder taket inrättar man standplats
och börjar undra vart man sedan ska
ta vägen.
Utsteget är nämligen väl dolt, men
svingar man sig ut på den branta
väggen till höger så uppenbarar sig
den sista biten upp.



Led nr 2

5

7

2,5. Eldsjälen, 7
Om man går upp i ravinen och tittar på leden så blir man kanske avskräckt på direkten.
Nåväl, blir du avskräckt då kommer du kanske tillbaka någon regnig dag då inget annat är
skojigt att klättra. Denna led bjuder nämligen på torr klättring i alla väder.

Starta med att klättra upp på en liten hylla och häv dig därefter upp på ett litet flak till
vänster. Härifrån nås den 1.a bulten och en mycket tung och ihållande klättring tar vid på
den överhängande väggen. En liten dieder avslutar det branta partiet och lättare klättring
för vidare uppåt till hyllsystem där standplats kan göras. Observera att de få bultar som
finns är slagna för över 20 år sedan så ta det försiktigt.

Leden tillkom 1983 då den klättrades av Tommy Nilsson och Lena Carleborg som ett 5-A2
projekt. Några år senare friklättrades den av Gudmund Söderin och fick sin nuvarande
grad.

9 30

19,5. Midgårdsorm, 5+
Låt inte svårighetsgraderingen avskräcka dig från
denna led. Den 1.a och 3.e replängden erbjuder
fin 5 klättring och med lite list går det att undvika
kruxen på 2.a replängden om man inte känner för
dem. Detta gör man genom att utnyttja små delar
av Regnbågsfinalen och Skattjakten.
Rekommenderas när du tröttnat på klassikerna.

Starta till vänster om mossiga väggen vid
Regnbågsfinalen. En liten hylla för klättraren ut
mot vänster och en stund senare är man inunder
en tak/dieder formation där den första lilla
svårigheten ligger. Leden gör därefter ånyo en
sväng ut mot vänster.

Nästa replängd bjuder på betydligt lättare

Leden slingrar vidare ut på den 3.e
replängden. Här återfinns ledens
känsligaste passage där det gäller att
ha den rätta balansen om man inte
vill trilla av. Leden kastar sig här
fram och tillbaks så gråt inte om det
blir lite repdrag också.

Avslutningsreplängden är gemensam
med fornstigens utsteg och består till
största delen av en brant dieder med
goda grepp och steg.

L-G Johansson och Tommy Nilsson
färdigställde leden under några
sommarkvällar 1983 efter en av
Rösås större rensningsoperationer.

Led nr 2.5
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3. Systemleden, 3-
Leden går i en rak linje uppför
en sprickzon på väggens
vänstra kant.
På grund av den måttliga
lutningen hör den inte till de
renaste lederna men kan trots
det vara värd ett besök.

Klättringen börjar en bit upp i
ravinen på en utskjutande
klippformation.
En bred spricka leder upp till
en hylla med en stor tall på.

Fortsättningsvis följer leden
en ränna rakt uppöver upp till
en ny hylla med träd på.

Leden kan avslutas här genom
mycket lätt klättring upp mot
vänster, men den branta
väggen rakt ovanför kan
också tas som
utstegsreplängd.

Denna vägg är starkt
söndersprucken och bjuder på
massvis med goda grepp och
steg.
Man bör dock vara
uppmärksam på att en del lösa
block kan finnas där.

29

19. Fornstigen, 6-
Enligt sägnen tog vikingen Harald Berg
denna väg upp när han förföljdes av ett
rövarband. Väl uppe kastade han ner en
mängd lös sten och rövarna begravdes
under blocken.
Så häftigt ska det inte behöva gå till idag
men spännande är det att följa Haralds
vägg uppför.

Från nedan ses tydligt en dieder cirka 15
m upp. Dit ska man och för att klara av
det gäller det att nästan på direkten
passera ett par 5:a knixar.

Den andra replängden är inte så lång,
men på dess krokiga väg sätts man ånyo
på hårda prov. Det gäller att disponera
sina krafter så att man har en del kvar när
det är dags för sista hävet upp på
standplatsen.

3.e replängden inleds med en kort brant
vägg med små steg på. Efter det tar stora
diederformationer vid och klättringen blir
lättare.

2.a bestigningen (efter Harald Berg)
gjordes 1981 av Tommy Nilsson och
Hans Lindberg.
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4. Svarta leden, 4-
Den mest kända av Rösås alla leder. För
väldigt många har Svarta leden blivit den
första kontakten med berget. Detta beror
inte bara på att leden är relativt lätt utan
klättringen är också mycket intressant och
variationsrik.

Klättra först upp cirka 5 m till en tall och
börja den egentliga klättringen där. En brant
vägg för upp till hallonhyllan. Vidare via en
stor spricka som letar sig snett mot vänster
fortsätter man upp mot nästa stora hylla
(Balkongen) där 1.a standplatsen inrättas.

Nästa replängd följer sprick- och dieder
systemet rakt ovanför standplatsen fram till
en kamin.
Denna kamin inleder 3.e replängden.

Efter kaminen följer lite väggklättring upp
till ”diagonalhyllan”. Man står nu inunder
den sista branta biten och två olika utsteg
kan väljas.
Det vänstra av dom är lättare men pröva
gärna på väggen rakt upp där goda (dolda)
grepp gör klättringen lättare än den ser ut
vid första ögonkastet.

Eventuellt kan den 2:a och 3:e replängden
slås samman. Ett annat alternativ är att slå
samman 1:a och 2:a replängden.

Leden klättrades första gången 1968 av
Edgar Lundmark och Erland Sandqvist

18. Spader ess, 6
En av Rösås klassiker. Tanken på att göra en led
genom det stora taket på den nedre delen av väggen
hade länge funnits men först 1977 hände något;
Spader ess blev klättrad.

Börja leden snett inunder ett litet tak som ligger 7-8
m upp. Lätt klättring leder dit upp men därefter börjar
svårigheterna. Håll en någorlunda rak linje upp mot
en överhängande dieder som finns i det stora taket.
Strax innan taket och standplatsen nås passeras
”mörka väggen”, en passage där det gäller att stå
stabilt på de små steg som finns.

Klättringen genom och ovanför taket är mycket
exponerad men goda säkringsmöjligheter gör det hela
till ett nöje.

Övre delen klättrad första gången 1977 av Tommy
Nilsson, Lars-Göran Johansson och Andro Stenman.
Insteget gjordes året efter av Tommy Nilsson och
Olof Öhgren.

Notering:
Re-bultad på senare tid.



5. Fladdermusen, 5-
En omväxlande led som går rakt upp
mellan Svarta leden och Korpleden.

Starta vid samma tall som Korpleden.
Klättra snett upp mot vänster till en
lodrät spricka som har ett jobbigt utsteg
åt vänster under ett litet tak. Avsluta
gärna denna replängd på den markerade
Hallonhyllan.

Klättra ut åt höger och häv dig upp på
ett platt flak med en s.k. ”mantelshelf”.
Klättra upp en vägg och en spricka och
avsluta passagen med en luftig tåspets-
eller hangeltravers (som du själv känner
bäst) till vänster. Fortsätt rakt upp efter
en tunn spricka till Diagonalhyllan.
Klättra upp på buskhyllan och följ
sprickan uppåt.

Utsteget bör ske åt vänster upp efter
kammen.

Leden klättrade första gången 1969 av
Edgar Lundmark och Erland Sandqvist.

12 27

17. Vikingaleden, 6
En parallelled till Spader ess och en led
med samma fina klass på klättringen.
Kanske avskräcker svårighetsgraderingen
en del men alla de knixigare ställena är
välsäkrade så pröva om du känner för det.

De första metrarna är gemensamma med
Moleden och det innebär att ”prövosteget”
klättras. Leden går därefter ut i en båge till
höger där problemen kommer tätt. Gör en
kort 1.a replängd för att det ska passa
bättre i fortsättningen.

Nästa replängd löper relativ rakt upp mot
det stora taket och avslutningen över det är
garanterat jobbigt. Standplats görs direkt
ovanför taket.

Hur starten på 3.e replängden blir är helt
beroende på klättrarens längd. Är man
under medellängd fordras här ånyo en
kraftansträngning. Via en
lingonrisbevuxen hylla och en
efterföljande kort brant vägg avslutas
leden.

Klättrad första gången av Tommy Nilsson
och Gudmund Söderin 1979.

Notering:
Ett större block har rivits ner efter
”prövosteget”. Mossig.
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6. Korpleden, 4
En mycket populär led. På sin väg uppåt passerar
man här många intressanta passager och en rad
varianter gör att svårighetsgraden kan varieras. I
sin lättaste sträckning är leden en bra
nybörjarled.

Insteget:
Klättra upp en bit vid Svarta ledens insteg och
följ hyllor ut mot höger fram till en stor tall. Där
börjar leden.
Insteget kan näven ås genom att man går upp på
hyllorna från andra hållet (från ”höger”).Gå upp
på hyllorna vid/inunder en stor gran, man ser en
ganska tydlig stig.

1.a replängden.
En brant vägg med goda grepp
och steg för upp inunder en
lång takformation. Följ denna
ut mot höger.

Nästa replängd är mycket lätt
om den enklaste varianten
klättras, men ett par andra
vägar upp finns att tillgå.

Tredje replängden är relativt
kort men icke desto mindre
omtalad. En travers på små
steg leder ut på en brant
svavägg och klättringen blir
luftig och spännande.
Efter traversen följer ett par
korta sprickor upp till en stor
gran som får tjänstgöra som
standplatssäkring.

Leden kan nu avslutas med lätt
klättring snett höger men lika
vanligt är att andra varianter
görs upp mot vänster vilket ger
ytterligare en fin replängd.

Klättrade första gången 1973
av Lars-Göran Johansson och
Jörgen Kragh.

26

16. Moleden, 5+
En skojig och omväxlande led. Klarar du
av de första metrarna så klarar du också av
resten.

Leden inleds med ”prövosteget som är en
känslig svatravers en meter över marken.
Många har kämpat och svettats här och en
del har trillat ned. För det mesta går det
dock bra fastän steget känns osäkert. Väl
förbi slingrar sig leden i krokiga vägar
uppåt så tänk på kilplaceringarna om du
vill undvika alltför stort repdrag.

Andra replängden bjuder på en travers till
höger och därefter på undergreppsklättring
diagonalt uppåt. Denna del av leden är nog
den finaste biten så klättra den och njut.

Första bestigningen 1977 av Tommy
Nilsson och Lars-Göran Johansson.

Ett större block har rivits ner efter
”prövosteget”.



14

7. Fantomen, 4+
En gammal god led. Tillkom 1974
under en av de beryktade
Rösåsträffarna då Kent Lindström och
Stefan bergström letade sig uppför
berget längs en ny väg. Numera
klättras den så flitigt att självaste
fantomen inte får plats och därför syns
han aldrig längre till längs leden.

Börja klättrandet intill en jättesälg.
Lätt klättring leder upp till en hylla 10
m högre upp. I fortsättningen följs det
ljusa bandet (orsakat av stenras) snett
upp mot vänster varefter man åter står
på en hylla. Några meter längre upp

inrättas standplatsen.

Nästa replängd är ganska kort, cirka
25 meter, den avslutas på
fantomenhyllan som är väggens
största hylla. (För eventuella
bivackövningar rekommenderas denna
led då liggplatser finns här uppe.)

Tredje replängden bjuder på två
alternativ.
- Önskas svårare klättring prövar man
på ”Dianas verschneidung” som är en
dieder där en hel del ordentliga fall
har skådats under årens lopp.
- Lyckligtvis finns dock en lättare väg
förbi en bit längre ut mot höger.

Avslutningsreplängden är brant och
exponerad men fina sprickor ger de
nödvändiga greppen och
säkringsmöjligheterna.

(där det tidigare har stått en björk)

25

15. Victor, 5-
En av de äldre lederna på väggen. Den ringlar sig delvis upp via brutna
och mindre branta partier mitt på Rösås huvudvägg och därför inte lika
ren som de flesta andra lederna på centralpartiet. Trots detta är leden att
rekommendera då svårigheterna är ganska överkomliga.

Börja klättringen under jättetakets högra kant. Insteget är gemensamt
med ”Ribbstolen”. Håll diagonalt upp mot höger och klättra förbi en
liten björk och vidare upp på en ramp. Standplats görs i slutet på
rampen.

I början av andra replängden ligger ledens nyckelpassage där man med
en ”lay-back” svingar sig upp i en dieder. Denna följs därefter uppåt till
dess slut varpå en travers till vänster tar vid. Efter cirka 10 m finner du
en lämplig standplats.

Traverserandet åt vänster fortsätter på tredje replängden innan man
strävar uppåt mot en svagt överhängande dieder, som utgör ledens final.

”Viktor” klättrades i begynnelsen av
Hasse Hellström och Håkan Bjerneld
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7,5. Stenbiten, 6-
Ett klätterstycke som ger lön för mödan att ta sig
uppför. Inledningen är lätt, mellanpartiet bjuder
på tung, jobbig klättring och finalen blir till ett
minne.
En bit sten på 100 m för alla stenbitna.

1.a orginalinsteg:
-De första 15 metrarna är gemensamma med
berguven. Efter att ha klättrat 1:a kruxet på den
leden, traversera ut cirka 5 m på en smal bevuxen
hylla. Därefter följer lite sicksackklättring upp
mot standplatsen. Speciellt avslutningen på
replängden bjuder på jobbig, ihållande klättring.

Den andra replängden följer ett spricksystem på
väggen rakt ovanför standplatsen. Trots
brantheten är klättringen inte alltför svår.

Tredje replängden utgår från Fantomenhyllan och
börjar cirka 5 m till vänster om
”verschneidungen på Fantomen”. Hela denna del
består av brant väggklättring på större och
mindre steg och grepp. Vajerkilar klarar av det
mesta av säkringen och uppe vid kruxet kan en
borrbult kopplas av de som känner för det.
De sista metrarna går över ett halvmeterstak som
dock inte brukar ställa till med några större
bekymmer.

En fjärde replängd med mycket lätt klättring
leder till toppen.

replängden

1.a replängden nytt insteg:
-Leden har numera ett direkt insteg rakt upp mot
det lilla taket med grad V.

14. Ribbstolen, 5
En klassiker som vindlar sig uppför väggens mitt. Den
bjuder på jämnsvår klättring hela vägen vilket medför att
en rad intressanta passager passeras.

Starta nedanför högra änden av jättetaket som lätt ses
nedifrån. Klättra en kort 1:a replängd innan den delikata
traversen under taket tar vid. (Eventuellt kan de två första
replängderna slås ihop till en lång 45 meters replängd).

Tredje replängden följer ett stort flak och standplatsen
inrättas på toppen av det. Därefter kommer kanske ledens
svåraste del där en tunn travers avlöses av en kort
greppfattig dieder och avslutas med en otrolig spricka.
Lättare klättring leder sedan mot toppen.

Första bestigning år 1974 av Olof Öhgren, Lars-Göran
Johansson och Jörgen Kragh och därefter klättrad ett otal
gånger. Pröva även du.

Leden kom till 1982 då Tommy Nilsson
och Lena Carleborg klättrade den.

Orginalinsteg
Nytt insteg
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8. Berguven, 4+
En spännande led som sträcker sig uppför
ett av väggens brantare partier. Trots
brantheten är dock leden rimligt svår och
den borde därför locka många till ett
försök.

Det karaktäristiska för leden är att den hela
tiden söker den lättaste vägen uppför och
resultatet blir därefter.

Speciellt första replängden vindlar fram
och tillbaka längs hyllor, lister och
sluttande ramper. Till sist hamnar man på
en lång smal hylla där standplatsen inrättas
under ett litet tak.

Nästa replängd börjar med en dieder som
ser lite avskräckande ut, men jättefina
handgrepp hjälper upp det hela. 20 m
längre upp står man i ena kanten av den
stora Fantomenhyllan och leden ansluter
här till ”Fantomens” avslutning.

Mest beryktade stället på denna slutdel är
den korta tvåmeters travers som måste
göras för att komma ut på ett högt stående
block. Från toppen på blocket nås
slutväggen där en fin jamspricka leder
upp.

Leden klättrades första gången hösten 1980
av Tommy Nilsson och Peter Lundgren.

23

13. Huggormen, 5+
Namnet har leden fått av två skäl. För det första är det en mycket
slingrande led som ringlar sig uppåt och för det andra bjuder den på en
giftig inledning.

De efterföljande replängderna ger en rad
småknepiga passager som exempelvis
”ormkrypet” och ”hallonsvaet”. Finalen
består av en kort överhängande dieder
som dock brukar gå att överlista.

Klättrades första gången 1978 av
Tommy Nilsson och Cris Crags.
Instegsreplängden gjord 1979 av
Tommy Nilsson och Peter Lundgren.

Den första replängden ser kanske inte så märkvärdig ut
men man bör nog se upp en del här.
Säkringsmöjligheterna är inte dom bästa och
viloplatserna är få. (Eftersom resten av leden är
mycket intressant men inte fullt lika svår, kan man
med fördel undvika denna 1:a replängd och istället
klättra Ribbstolens första hälft upp till den
gemensamma standplatsen.)



17

9. Golgata, 6-
För en del är kanske denna led en pinans
väg uppför berget, men flertalet upplever
nog det motsatta.
Brant och omväxlande klättring för upp
till de avslutande taköverhängen som
bjuder på en minnesvärd final.

Via ett stort flak börjar man med att ta sig
upp till en grund dieder. Denna följs i
hela sin längd och därefter fortsätter man
längs sprickan ovanför.

Den andra replängden börjar ganska lätt
men snart tilltar svårigheterna. Mot slutet
av replängden stöter man på ett brant
väggparti där det gäller att behärska lite
jamteknik.

Sista replängden är dock den mest
sensationella delen. Genom lite
traverserande snett uppåt mot höger, står
man snart inunder ett tak. Vägen vidare
går uppåt över taket så exponeringen ska
man inte klaga på.

Leden är ett verk av Tommy Nilsson och
Hans Lindberg våren 1981.

22

12. Änglaväggen, 6+
En parallelled till ”Heta linjen” . Bjuder på
lika fin klättring men är dock graden
svårare. Rekommenderas för de som gillar
brant och svår småstegsklättring.

Leden har fått sitt namn av ett väggparti i
övre delen av andra replängden.
Upp till denna punkt bjuder leden på jämn
väggklättring med ett antal knixar på. Uppe
på ”Änglaväggen” försvinner dock de flesta
grepp och steg och man önskar att man
hade vingar. En inslagen borrbult möjliggör
dock att friska försök till friklättring kan
göras. (Om det inte skulle gå så klarar man
sig upp via ett par artificiella punkter.)

Via ett taköverhäng svingar man sig sedan
upp på den avslutande replängden och här
återfinns ordentliga sprickor vilket gör
klättringen lättare.

Klättrades första gången 1980 av Tommy
Nilsson, Lars-Göran Johansson och Andro
Stenman.
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En klassiker och en av de första lederna som
klättrades på väggens centrala del. 1.a
bestigning av Kenneth Nyrén och Hasse
Hellström 1974.

Välj mellan två instegsreplängder:
- Dels finns orginalinsteget med 13 borrbultar
som bjuder på jämn småstegsklättring
(klättras oftare än nedanstående variant).
- Eller så klättrar man en lättare
instegsvariant till vänster.

Andra replängden följer en jättedieder med
en bitvis bra spricka i botten som ger bra
säkringsmöjligheter.

Leden avslutas med en replängd som vindlar
sig upp mellan stora tak utan att därför bjuda
på alltför stora svårigheter.

Totalt sett är leden en elegant linje med tidvis
exponerad klättring och med en
svårighetsgrad som ej bör avskräcka.

10. Bultleden, 4 el. 5 beroende på instegsreplängd

21

11. Heta linjen, 5
Här är en av bergets elegantaste leder. Den
bjuder på utsökt jämn friklättring i en nästan rak
linje uppför väggens högsta och brantaste del.

Största delen av 1:a replängden är gemensam
med Bultleden. På denna replängd liksom på den
nästföljande dominerar småstegsklättring med
någon kortare dieder eller spricka som
omväxling emellanåt.

Utsteget är emellertid nog den del som mest ger
leden dess elegans.
Traversera från trädet på sista replängden cirka 5
m till vänster och klättra upp en bit. Härifrån kan
en perfekt spricka nås, vilket leder upp genom
de tak som från nedan ser helt omöjliga ut.
Fortsätt uppför sprickor på väggen ovanför till
dess att en stor hylla nås på toppen.

Leden är ett resultat av Tommy Nilssons och
Cris Crags ansträngningar sommaren 78.
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