
KLÄTTRA I UTBY!

V ä n d  s i d a

De första sömniga göteborgarna 
hade precis börjat röra sig på sta-
dens gator när Urban och Lin 
passerade Redbergsplatsen och kul-
lagerfabriken på den välbekanta 
cykelturen norröver, till Utby. 
 
Efter en kort men mödosam up-
pförsbacke var de framme vid 
Fjällbo ängar. Trots den tidiga 
timmen såg de flera andra sällskap 
som bar på klättringsutrustning. 
Alla hälsade glatt på varandra; up-
penbart uppspelta inför årets första 
utomhusklättring. 

Utbybergen är Göteborgs mest populära klät-
tringsområde, och lockar besökare från hela 
norden. Där finns problem för allt från nybör-
jare till proffs, i en naturskön miljö. 

Berget är omgivet av ett friluftsområde med 
trevlig blandskog som heter Fjällbo ängar. Den 
som vill kan ta sig till toppen av klipporna till 
fots för att sätta toppankare. Stigen går då mel-
lan stock och sten på charmiga, handgjorda 
stentrappor. Längst upp ligger Bergsjön, i vars 
kristallklara vatten slitna klättrare gärna svalkar 
sig efter en lång dag på klippan.  



Det finns gott om utmärkta leder i Utby. En led är en väg upp för berget som 
klättrare har hittat på, graderat och givit finurliga namn. Här är ett par av dem. 
Bilder går att hitta på www.vertikalt.se

Jug
Jug är en väldigt bra nybörjarled (grad 5) i klätterområdet Gärdsås
(precis norr om Utby). Den ligger precis vid en cykelväg så det är
väldigt lätt att ta sig dit även för familjer med barnvagn. Klättring-
en är varierad: Först tar man sig runt ett block, sedan upp i en 
spricka och vidare till ett svårt parti som ofta kräver en del 
fumlande innan man tar sig upp.

Spagaten
Spagaten (5+) är en något klurigare led vid övre väggen i Ut-
by. För att ta sig dit följer man en stig några hundra meter 
upp för ett par trappor. Klättringen sker längs en lång 
ganska smal spricka. Namnet kommer av att det krävs en 
del flexibilitet när man halvvägs upp skall byta till en spricka 
till höger om den första. Eftersom redan starten av leden lig-
ger ganska högt upp så har man en väldigt fin utsikt över
hela Göteborg från toppen.


