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Innehållsförteckning
Strandstenen  s. 290

Västanå  s. 294

Jämshög  s. 300

Pukavikblocket  s. 303

Ljusaryd  s. 305

Upplevelser  s. 307

Grad-index  s. 309

Access   s. 10

Problembeskrivning s. 11

Blocköversikter s. 14

Guldlistan  s. 15

Väster om Ivösjön

Hultastenen  s. 20

Norra Strö  s. 40

Färlövsblocket  s. 44

Torsebro  s. 48

Gullyckeskär  s. 76

Oppmannaberget s. 82

Kädarp   s. 90

Lillis backe  s. 96

Öster om Ivösjön

Östra Ivö  s. 104

Panshamn  s. 114

Leingaryd  s. 124

Tunnelvägen  s. 132

Allarp   s. 142

Paradiset  s. 166

Långa väggen  s. 180

Valje   s. 184

Hanö   s. 198

Norr om Ivösjön

Kallsjön   s. 220

Värestorp  s. 230

Hjortaryd  s. 240

Bleaustenen  s. 244

Röetved  s. 247

Big G   s. 252

Brunstorpsdalen s. 256

Stora Taket  s. 262

Norra Äsperyd  s. 272

Vånga   s. 276

Oretorp   s. 282

Kusin Vitamin, 7B, s. 22
foto: Magnus Cederberg
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Access
Det är viktigt att förstå att många av områdena som står med i den här boken är mindre och mer access-känsliga än 

större klätterområden, så som Kjugekull. Det är därför ytterst viktigt att visa hänsyn när vi klättrar i dessa områden, 

så att vi kan fortsätta att göra det även i framtiden utan förbjudna block och arga markägare. För att visa hänsyn 

finns det några enkla saker som vi som klättrare kan förhålla oss till, nämligen att alltid följa nedanstående punkter 

och läsa access-stycket för varje enskilt område. Vidare är det även upp till varje enskild person att kontinuerligt 

hålla sig uppdaterad kring rådande access-förhållanden för områden i den här boken som man väljer att besöka.

 Viktigt att tänka på:

 # Håll alltid låg profil
 # Plocka upp allt skräp efter er
 # Borsta bort krita och tickmarks från stenen
 # Gå en bra bit bort från närmaste stig och gräv ett hål vid toalettbehov
 # Respektera alltid markägare och lokalbefolkningen
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VÄST
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Lillis backe
Sektor 1, Hagen: 56.04992, 14.30000
Från Parkeringen tar du dig över staketet och sneddar åt vänster upp 
genom hagen.

Sektor 2, Tempelväggen: 56.04846, 14.30310
Från Parkeringen tar du dig över staketet och går rakt fram genom 
hagen tills du anländer till andra sidan. Ta ett skutt över staketet, så 
har du block 3 och 4 rakt fram. För att komma till Tempelväggen följer 
du den lilla stigen som går längsmed staketet i 80m och håller sedan 
lite vänster.

Sektor 3, Bortom: 56.04792, 14.30535
Ståendes med ansiktet mot Tempelväggen går du åt höger och tar dig 
upp över krönet på kullen. Block 7 ligger till vänster i sluttningen, block 
8, 9 och 10 ligger nere åt höger där marken planar ut sig.

Lillis backe ligger som namnet antyder på en liten höjd, omgivet av 
fält och betesmarker, men vem Lilli var är sedan länge bortglömt. På 
den lilla kullen vilar block och väggar med en rad olika problem, främst 
vertikala linjer men även några brantare utmaningar. Klippan är åt det 
grövre hållet, men på exempelvis Tempelväggen vägs detta upp av 
problemens fethet. Vilket för den oinvigde innebär att linjerna är höga 
men inte för höga, klättrar riktigt bra samt bjuder på en och annan 
minnesvärd urtoppning. De flesta stenarna är även lätta att ta sig till, 
då det finns en del stigar att smyga runt på som Lilli trampade upp en 
gång i tiden.

Access
Om det går betesdjur i hagarna är det förbjudet att ta med sig hundar 
in.

Parkering: 56.04877, 14.29675

Miljö
Anmarsch: 250 - 500m
Upptorkning: Medelsnabbt
Stenkvalité: Grov
Storlek: 27 problem
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Hagen & Tempelväggen
1. Traversera mera! 6A+ Sittstart. Klättra upp vid areten.
2. En Godbit 5- Areten ingår inte.
3. Ella L Klättra upp längs areten. Finns några fler L-problem runt hörnet.

4. Skitzo 6B+ Sittstart med stort fotsteg.
5. Bon 5- Klättra på vänster sida om areten.
6. Bonbon 6B Sittstart. Avsluta med "Bon". Kan även klättras rakt upp, men det 

är inte lika äkta.

7. Vera L Går på sydvästra areten av block 3.   EJ FOTO

8a. Hjärtlinjen L
8b. Ödeslinjen 5
9. Livslinjen L
10. Om du var vaken 5+ Klättra upp för den rundade areten. G. Kamf, 2007

11. Altaret 6B+ C. Nilsask, 2016
12. Ritualen 6A Klättra rakt upp. C. Nilsask, 2015


