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Först vill jag bara beklaga att detta tillägg inte blivit publicerat tidigare, men att sammanställa ett sådant här material
själv tar tid och mycket arbete. Detta är ett tillägg till sammanställningen av nyturer som gjorts tidigare av Johan
Svensson och nu senast Petter Åsander för BKK. Det var utmärkta arbeten.
Dessa leder som saknats har nu sammanställts i första hand för en tryckt förare som i första hand skulle komma
Bohusläns Klätterklubb till godo. Förra föraren utkom 2002. Mången led har grävts fram sedan dess!
Nya halv och helhjärtade försök gjordes ca 2006 och 2009, tyvärr blev inget av. Nytt hopp tändes när en privat
intressent ville ge ut förare men vi lyckades inte nå en överenskommelse om samarbete med klätterklubben. Därför
kommer bara en viss del av de nya lederna att publiceras i den föraren.
Skisser finns för den intresserade, dock behöver dessa en duktig ritarhand för att bli begripliga.
Dessutom är texten till lederna i Uddevalla kommun inte klar. Här finns ytterligare ett par hundra leder att klättra.
Förhoppningsvis finns det i klubben eller hos någon privatperson drivkraft att publicera en bra heltäckande förare över
Norra Bohuslän. Det bästa resultatet får man nog endast med ett brett samarbete.
Den största delen av nedanstående sammanställning har publicerats i skriften Bergtagen eller som skisser i klubbstugan.
Tyvärr försvinner dessa papper från stugan ganska kvickt!? Texter enligt nedan sammanställdes först höst-13. Reviderad
maj-14. Slutligen genomläst med tillägg för nya leder maj-15.
Jag har inte haft tillgång till BKKs nyturer som rapporterats och följaktligen är dessa inte med. Dessutom känner jag till
ett flertal leder i Bohuslän, gjorda av andra klättrare, som inte är rapporterade. De personer som gjort dessa leder får
själv sammanställa och skicka in dessa. Jag skrev heller inte med leder från Röseberget men tycker att dessa bör tas med.
Förhoppningsvis skickas samtliga nyturer till klubben som vanligt och det vore bra om klubben kunde publicera dessa
med regelbundenhet, åtminstone en gång per år. Alternativt en bra neutral databaserad plattform som sköts lite mer
professionellt av en moderator.
Det är fritt att som privatperson använda dessa anteckningar och upptäcka nya leder och berg bortom klassikerna, med
reservation för ev. skrivfel etc. Dock är det copyright på texten i andra sammanhang. All kopiering och/eller distribution
av innehåll, helt eller delvis, är förbjudet utan upphovsmannens skriftliga medgivande.
Slutligen vill jag tacka alla goa BKKare som jag under åren klättrat med för support och hjälp med att hålla i repstumparna samt allt tålamod. Ca 90% av lederna har repeterats multipla gånger men en del obskyra och ibland orensade
leder är också med. För sakens skull, de är ju klättrade. Håll tillgodo medans lederna inte grott igen helt. Det går fort!
Tack framför allt Sofia och John men också The Silent Partner, Kurt, Eva, Henrik, Anders, Markus, Stefan, Jimmy, Lars
T, Lars J, Björn, Tobbe, Rickard, Jonas, Wendelin, Anders O, Stefan A, Gunnar, Johan & Johan och alla andra som jag
glömt eller borde tackat.
Kontakta gärna mig på e-post jockeolofsson@hotmail.com om ni har några kommentarer eller frågor. Eller via klubbens
hemsida.
Joakim Olofsson, bergsborstare
Uddevalla juni 2015
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STRÖMSTAD
Ramberget
Strax nordost om Näsinge. Kör vägen norrut från Näsinge mot Hälle. Efter drygt 2 km tag liten skogsväg till höger
(innan ansamling av hus och fyrvägskorsning), parkera. Gå österut på skogsväg till äng, på något sätt över Rambäcken
och lite norrut upp i skogen tills berget är som brantast och högst. Obs! Fågelberg (besök inte innan slutet av juli)
Väggen är i stort västvänd, men lederna nedan är i huvudsak sydvända.
1. Granit 7- 70 m
Joakim Olofsson (säkrad av Jimmy Olofsson) -96
Till vänster om slabben och blocken. Start i tydlig dieder. Svårsäkrad start.
Tungt till trappformat flak. Möjlig halvbra stand, innan handspricka hela vägen till toppen.
2. Skogsstigen 4+ 35m
Joakim Olofsson, Jimmy Olofsson -96
Följ lättaste vägen till hyllan nedanför kaminen på vänster sida om ”slabben”.
3. Namnlös/Bultkriget 6-/6 35m
Stefan Sandberg, Rickard Larsson, Joakim Olofsson, Mikael Jansson -94?
Fin led upp för svadelen till höger. Tydlig då någon i efterhand borrbultat linjen. Ledd utan bb. Hängarna avskruvade.
Klättra upp till hyllan, fira ned i trädet.
4. Kaminmannen 6- 35 m
Joakim Olofsson -96
Tydlig och oborstad kaminformation från hyllan på leden Namnlös.
5. Hakuna Matata 6+ 65m
Rickard Larsson, Stefan Sandberg, Mikael Jansson första replängd -94. Hela leden RL/JO-95
Första replängden: Klättra spricklinjen till höger om slabben.
Andra replängden: Fortsätt spricklinjen rakt upp med ett tunnare parti.
Till vänster på berget har Östfoldingar klättrat, se deras Östfoldsförare.
Johan Svensson och Ann-Sofie Andersson har troligen klättrat ytterligare ett par linjer.
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TANUM
Grebbestad-Stödberget
Svaberg som ligger längs Strandvägen, västvänd.
1. Grebysvaet 7- , +50 m, mix, 7 bb
Joakim Olofsson -12
Ett hundratal meter från centrum vid södra änden om restaurang Terrassen, mittemot fiskebåtsbryggan. Insteg till höger
om restaurangen vid piren, öster om vägen. Klättra via lite hyllor upp ett vindlande sva, komplettera med lite
småkammar och kilar. När svaet slutar efter ca 50 m, kliv ner i klyftan till vänster, gör stand i väggen bakom.
Scrambling till toppen.
2. Rampljud
Ligger ca 100 m söder om föregående led, mellan de två gräsmattorna med parkbänkar. Ovanför ett sva ca 10 m ligger
leden, ungefär mittemot Grebbestad Fisk.

Hässjeberget (Anråsberget)
Sedan förra föraren har det byggts industrihallar och det har grävts ut framför väggen. Flera leder har förändrats och
klättrats på nytt, bland annat av Joakim Olofsson ca 2007.
1. ”Nya” Onkel Seamus 4, 10 m plus till gamla ledstarten
2. ”Nya” Waterfront 4, 12 m plus till de gamla ledstarterna
3. ”Nya” Up on the catwalk 4, 12 m plus till de gamla ledstarterna
4. The kick inside of me
Kan topprepas eller fira ned med hängande stand. Start inte klättrad, polerad.
5. ”Nya” Sopstation Zebra 6, 15 m plus till gamla ledstarten, lite löst.
6. ”Nya” Drömmen om 69 7, 15 m plus till gamla ledstarten
Bouldrig start, lite sandigt och orent.
7. ”Nya” Bastarden 4, 10 m plus till gamla ledstarten
Lite löst.
Led 8-10 (se gamla föraren) ej klättrade på nytt, men ca 10 m, grad 2.
Obs! Fråga innan ni klättrar, ligger vid hus och industri.

Dalarna Skrevan
Klättring längs västvänd vägg i en skreva.
Ett tiotal leder gjorda -14. Tobias Ryberg/ Joakim Olofsson/ Ida Fagerström.
Närmare beskrivning senare.

Bräckeberget
Berg med många små väggar. Någorlunda väl skrivet i gamla föraren. Även om det är svårt att hitta de enskilda lederna.
Nytursmakarna har varit på plats efteråt men inte kunnat identifiera lederna!
Huvudsak klättrat på de två sydvända väggarna? Den övre vänstra och en nedre. Förmodligen har någon led klättrats på
västra delen av nedre väggen (Black mirror)? Eller om det stämmer i föraren att de tidiga lederna är gjorda på
västväggen av ”övre sydväggen”.
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Ny led ca 50m norr om övre sydväggen. Scrambla upp och runt till höger till en klåva/bergskreva som begränsar berget
mot norr.
Busans saftiga skreva 5, 10m
Joakim Olofsson, Tobias Ryberg -14
Klättra kaminen rakt upp, några meter in där den är som högst. Fin rygg/knä storlek.

Östväggen
Parkera bil vid gamla affären/konsthallen. Gå längs vägen nordöst efter drygt 500m vid fältet vid åkermarken, gå
västerut genom skog och scrambla upp längs tätbevuxna enhyllor till en fin liten östvänd vägg nära toppen av klippan.
Otillgängligt.
1.?????????? 6+, 15m
Tobias Ryberg, Joakim Olofsson -15
Längst till vänster. Lättare vägg med sprickor till offwidth spricka genom överlappning.
2.General Bussig 6,18m
Tobias Ryberg, Joakim Olofsson -14
Strax till höger om föregående. Fin grepprik klättring upp mot tydlig diagonal spricka mot höger, genom tak och spricka
ovan. Toppen fin. Vandra av hylla mot höger och upp.
3.Tack för kaffet! 6,18m
Tobias Ryberg, Joakim Olofsson -14
Ca 5m till höger om General Bussig. Cruxig brant start mot dieder och kort kamin högre upp. Kul.
4.??????????? 7+/8-, ?m
Topprep
Drygt 10m till höger om Tack för kaffet, spricka och linje mitt i den släta branta väggen till höger.

Tåsteröds lilla vatten
Ligger i hjorthägnet på vänster sida efter ca 2,7 km (ej 7 km som det står i gamla föraren)

Nordväggen
1. Mera kärnkraft 6, 30 m
Joakim Olofsson -04
Spricka, dieder, block. Följ diagonalen förbi björk. Överhängande spricka till kamin.
2. Linje 1 5, 35 m
Joakim Olofsson -04
Följ föregående led tills man kan hangla till höger mot hylla och avsluta med en kamin.
3. Harrisburg 6- 30 m
Joakim Olofsson -04
Kaminklättring till andra sidan och kamin/offwidth till hylla och avsluta med kamin.
4. Kaminski 5- 30m
Joakim Olofsson -04
Spricka till kaminen i Harrisburg.
5. Nuke them all 6+ 30m
Joakim Olofsson -04
Start som tidigare led. Istället för att klättra upp kaminen i Harrisburg, klättra upp för spricka på högra väggen till annan
kamin/offwidth.
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Västväggen
6. Strålande tider 5+/6(Gammal led, se gamla föraren). Stora säkringar.
7. Härdsmälta?
(Gammal led). Bästa sättet att klättra denna led är att fira ned och klättra de sista tio metrarna.
8. Sol, vind och vatten 5+
Joakim Olofsson -04
Följer bergskanten. Lättaste vägen till höger om Härdsmälta.
9. Deuterium 6, 25 m
Joakim Olofsson -04
Stora diedern. Skitig.

”Gritstoneberget”
Från Dinglemotet kör mot Bovallstrand. Sväng höger vid skylt ”Bottna 4” och kör 2,5 km. Gå över fältet på höger sida
(strax innan vägkrönet). Följ hagen ca 200 m längs vänster kant. Efter dess slut finns efter ca 50 m på höger sida i
sänkan en fin liten vägg med perfekt granitkvalitet. 10-12 m högt.
Från vänster, mittpartiet:
1. Groover 6, 10m
Joakim Olofsson -02
Grov, orensat. Begränsar väggen mot vänster.
2. Hard grit 7+, 10m
Joakim Olofsson -02
Vägg, horisontella sprickor.
3. Gritväggen 6-, 10m
Anders Nilsson -02
Väggtur.
4. Gritrookien 4, 10m
Joakim Olofsson -02
Sprickor/dieder. Begränsar väggen mot höger.

Röseberget
Berg som bör vara med i föraren. Leden till höger som stals av Kristen Reagan bör skrivas under Anders Nilsson
(kreatör).

Tunneberget
Från Berfendal väg 174 mot Bovallstrand avfart Bottna 4, kör 3,6km, tag grusväg till vänster, skylt domarring/fornstuga.
Parkera.
Följ stigen 100m. Väggen ligger på vänster hand (öster), syns inte på grund av granplantering som växt upp. Runda
planteringen och gå tillbaks 100m norrut.
Nordvästvägg. Fast och fin. Höjd 10-15m. Från vänster.
1. Hangel Hångel 6Joakim Olofsson -03
Schysst hangel.
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2. Diöder 5Joakim Olofsson -03
Fin liten dieder.
3. Tunnesprickan 6
Joakim Olofsson -03
Fin spricka.
4. Tunnebandet 6
Joakim Olofsson -05
Travers från vänster in i sprickan o fortsätt upp Tunnesprickan.
5. Domarringen 8Joakim Olofsson -05
Rakt upp mitt i väggen och sedan diagonalt vänster, tunn krävande klättring.
6. Bonnjäveln 6
Joakim Olofsson -03
Diagonal spricka, variant rakt upp i slutet.
7. Shorts 5+
Joakim Olofsson -03
Kort och brant dieder.

Sponslättsberget
E6 Dinglemotet,väg 174 mot Hunnebostrand/Kungshamn. Efter ca 11 km höger i fyrvägskorsningen, följ vägen mot
Gerlesborg. Vänster efter 1km, vidare mot Svenneby/ Fjällbacka. Tag vänster efter 1km, Hogslätts äldreboende/ Villa
Akvarell. Följ mot höger förbi bondgård och vidare totalt några hundra meter, vänster vid ”stenport”och upp höger efter
rött hus, till masten och boulderområdet.
En mängd boulder på olika väggar men också lite korta leder. Från östra mastförrådet,följ svag stig utåt och längs låga
boulderväggar. Lederna börjar drygt 50 m efter man har rundat kanten.
Från vänster:
1. Tre tunna sprickor 6, 8m
Joakim Olofsson -99/-00
5 m till höger om kanten. Följ sprickorna.
2. Feta hörnet 5-, 8m
Joakim Olofsson -99/-00
10 m till höger om Tre tunna sprickor. Grov spricka i dieder.
3. YNF 5+,10m
Joakim Olofsson, John Williams -99/-00
Bökig klättring i spricka.
4. Adolf 7R ,10m
Joakim Olofsson -99/-00
5 m th till nästa vinkelräta vägg, 5 m th in på den. Svag spricklinje, något besvärligt att säkra, läskigt utsteg.
5. Josef 7-, 10m
Joakim Olofsson -99/-00
2 m till höger om Adolf. Spricka till mikrodieder.
6. Mysterier 7- , 10m
Joakim Olofsson, John Williams -99/-00
10 m till höger om Josef. Tunn spricklinje, crux vid bullen där sprickan blir vidare.
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7. Balans 7-R, 10m
Joakim Olofsson -99/-00
6 m till höger om Mysterier. Upp via småhyllor och tvärsprickor.
8. Johns Crack 6,10m
John Williams, Joakim Olofsson -99/-00
2 m till höger om Balans.
9. Ricks Crack 6,10m
Rickard Larsson? -99/-00
1 m till höger om Johns Crack.
10. Sneda breda sprickan 5+?, 15m?
Rickard Larsson, Wendelin Zobel
? m till höger om Ricks Crack snett upp åt vänster.

Huseberget
1. Malins fuktiga läppar a k a Mazaher 8, 20m, 5 bb
Joakim Olofsson -12
Startreplängd till fd standplatsbulten på Malins torra läppar. Hela leden totalt 60 m. Övre delen bör rensas om.
Börja i det svaiga diedret. 4 bb. Via flera svåra flytt (ofta lite fuktigt), sedan lätt travers 5 m vänster. 1 bb. Vidare med
flera svåra flytt till förlängningen av Malins torra läppar.

Skärkäll
Graderingsjusteringar från gamla föraren:
1. Skulle stå som 7+, ej 7-!
2. 7+
3. Rising Metamorphosis 7+ 30 m Joakim Olofsson -03
4. 6+
5. 6+ Anders Nilsson, Joakim Olofsson -03
6. 77. 78. 7+ Joakim Olofsson -02 (friad A0)
9. 8Övriga tror jag inte behöver ändras.
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MUNKEDAL
Vinterberget
Klättring ska undvikas till och med 2015-07-15 på grund av störningskänsligt djurliv. Detta enligt frivilligt klätterstopp.
Viltväggen är ok med klättring. Var god se accessdatabasen.
Led mellan Viltväggen och ”Ingen ansvarsfrihet...”:
1. Björnsprickan 5/6 ,?m,
Björn Holmgren, 90-talet?
2. ???,7? Sportbultad!
Dag Kolsrud!
Tur till höger om Säg Omelette, massa bult, alla behövs nog ej då den verkar gå fint att tradklättra.
3. Ta mig i dalen 5+, 50m
Joakim Olofsson -02
Bök och lite kamin, ”bästa ” ? vägen upp genom rännan till höger om firningspisten.
4. Gärdesgårdsleden 4, 15m
Joakim Olofsson -02
Till höger om ”Widells jamspricka” och till vänster om stengärdesgården.
Inte så fin,avbruten spricklinje.
30m till höger runt kant,en kamin som går upp till Svart Instrusion:
5. Lilla Kaminen 5- , 20m
Joakim Olofsson -02
Förbi två klämblock.
6. Grand Funk...
Tidigare med i rapportering Henke Sjökvist/Ola Karlen
7. Rickspucko...
Tidigare rapporter, samma..
8. ”Förbindelse led”
En annan ekled till I grevens tid 6-, +25m?
T. Olofsson, E.Lewandowski-02
Ca 30m till höger om Chef och ett tiotal meter från Stora rännan finns pelaren till:
Svampplockarpolska 6+R
Bättre beskrivning efter repsolo repetition. Graderad 5 efter 1:a best!
Startar till höger om gräsrampen som går uppåt vänster.Starta i stora sprickan tv om pelaren och korsa den från vänster
till höger. Lite läskigt, svårsäkrat. Rakt upp på högra sidan av pelaren/kanten. Klättra till öppen diederliknande
formation.( 1:a stand vid 1:a best).
Fortsätt under de fyra trappstegs taken, sprickor och vänster förbi och rakt upp till ramp/hylla. Spricka till hylla.(2:a
stand, 1:a best). Dieder till stort tak som följs åt vänster, handjam rakt upp till lättare avslut.
9. Björnrännan 4/5 ,+50m
Björn Holmgren/? 90-talet
Stora rännan till höger om Svampplockarpolska och till vänster om grottan.
Oklar sträckning. Lättaste vägen? Start i sprickorna till höger om rännan.
Till höger om grottan, drygt 50m bort:
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Rött Bälte 5+R
Tidigare grad 4!
Resten av lederna höger härom är något äventyrliga och diskontinuerliga med avbrott för hyllor och mycket växtlighet,
orensat. Löst.
10. Trinity-Klättrarens högra hand 6-, 60m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -08
Ca 5 m till höger. Rakt upp i högra sidan av det röda bältet. Sprickor, mindre mothäng, passera i sprickan tv om första
takbarriären, ovanför travers th och genom taket via sprickor till buskaget ovanför och över svaplattan th om Rött bälte.
11. Bambino klättrar igen! 6-/6, 50m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -08
Ca 10 m till höger. Från gräshyllan en nivå ovanför. Start i litet dieder, rakt upp tv om stor enbuske mot kort lodrätt
spricka,ovan något vä, kort travers hö i taket och rakt upp till hyllan med en buskage. Avsluta via svavägg och den breda
sprickan/kaminen.
12. 6, 50m.
Joakim Olofsson -08
Ca 15 m th. Start upp kort spricka till grönsakerna. Fortsätt i diedern en bit och kliv ut tv om kant till bevuxna sprickor
till stora gräsrampen ovanför. Sikta mot det fina rödaktiga flakdiedret ovanför, lättast upp och in diagonalt höger via
läskiga sluttande hyllor.
13. Shrei aus Stein 7, 40m
Joakim Olofsson -08
Ca 15 m till höger om Grizzly Man. Starta lättast i diedern, alt. sprickorna strax th, genom den första branta väggen.
Sva ovan,dra åt höger och formationer rakt upp. Travers under tak och rakt upp genom tydlig bred kamin spricka i
överhäng. Stand på flacken ovanför. Scrambla upp eller gör den intressanta avslutningsleden, mitt i väggen tv.
Alternativt fira ned.
14. Picassos äventyr 6, 20m
Joakim Olofsson -08
Avslutnings repa till ovanstående eller nästa led, alt fira ned.
Ungefär mitt på topp väggen. Bred stämklättring och väggklättring upp förbi första taket och via fyrkant formationerna
ovanför, lättaste väg rakt upp. Intressant. Klättra de kubistiska formationerna rakt upp.
15. Little boy needs to fly 6/7-, 40m
Joakim Olofsson -08
Ca 15 m till höger om Picassos äventyr. Brant spricka rakt upp. Följ sedan areten, avsluta lättast i sprickorna rakt upp
eller något höger eller mer exponerat, stig ut tv och genom den överhängande sprickan. Bred.

Tyberget
Eller tjuvberget som folk säger i trakten. Enligt sägnen hade tjuvar en gömma högt uppe på den bevuxna hyllan en
replängd upp.
Kör av E6:an vid Dinglemotet, ta vänster mot Bovallstrand. Efter drygt 2,5 km mittemot skylten ”Berg” vid
busshållplatsen finns en sandgrop. Parkera där ur vägen för ev. arbetsfordon. För att komma upp till övre väggen och
Tjuvhyllan på västsidan, tag en skogsväg från gropen upp tills att marken flackar av på toppen. Gå genom skogen mot
väster och upp på berget.
Från andra hållet går en orange markerad stig som leder till utsikten på berget. Gå mot nordväst och nedför flackt sva
och lokalisera Tjuvhyllan. Från dess norra ända går det att fira ned den gamla nedstigningsrännan där tjuvarna gömde
sitt byte...

Stora Väggen, Västväggen
Är uppenbar längs landsvägen. Gå tillbaks mot Bärfendal på landsvägen och gå in till väggen från dess södra ände.
Från höger till vänster:
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1. Onödig 5, 20m
Joakim Olofsson -05
Lite bouldrig start till spricka, ”bösigt” till toppen.
2. Trench warfare 5+/6-, 90-100m
Joakim Olofsson, (Kurt Wiklander) -12
Ca 30 m in på väggen växer en liten ek. Till vänster om denna går en ränna som följs till den stora trädhyllan. Gör stand
här eller ytterligare en hylla upp, under den stora diedern (ca 35 m, 5+).
Följ liten dieder till slutet och klättra mest på den stora diederns högra vägg. En svårare variant börjar strax till höger
om lilla diedern via spricka till litet överhäng och har sedan svårare lösningar på högerväggen.
Högre upp kan man göra en escape ut höger i en flackare dieder, grad 3-4 och blir då längre.
Normalvägen fortsätter upp längs stora flak och sprickor tills en liten svatravers under tak. Efter denna klättra rakt upp
för kant med sprickor eller diedret mot höger. Stand i tall. 60 m. Scrambla till topp.
3. Levitianen
Vg se gamla föraren. Start ca 25 m till vänster om föregående. (60m+gå 20 m åt vänster, 20+10m). Klättra den stora
sprickformationen vänster om en piedestal i starten. Välj vänster eller höger i y-formationen högre upp till trädhylla.
Drag åt vänster och klättra sprickor mot diedern i toppen som leder till Tjuvhyllan. Gå ca 20 m till vänster, klättra en
grov spricka ca 20 m och sedan lätt klättring 10 m till toppen.
4. En torr vit årstid 6-, 30/45m
Joakim Olofsson -05
Ca 25 m till vänster om föregående. Knappt 100 m in på väggen under den överhängande delen av väggen. Ljus klippa
innan gran. Klättra spricka rakt upp och flak/dieder mot höger diagonalt (skyddad från regn), till hylla med en
firningsborrbult. Alternativt fortsätt travers ca 10 m, upp till trädhylla. Därifrån kan man fortsätta Levitianen till
Tjuvhyllan.

Tjuvhyllan (Västväggen)
Det sägs att man har klättrat ner till hyllan från norra kanten via en ränna (3+). Väggen är ca 20 m klättring och sedan
flackare terräng tills man är över kanten och kan finna lämplig stand.
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Från vänster:
5 m till höger om nedstigningsrännan och en hylla upp:
1. Hälaren 6, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Börja i fin diagonal spricka mot höger, efter ca 6 m gör ett besvärligt kliv mot vänster mot en uppenbar brevlåda.
Spricka rakt upp till sva och ut vänster.
2. Tjyvräckning 5+, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Följ den diagonala sprickan till höger. I slutet bäst rakt upp och inte den orensade originalavslutningen.
3. Jona 6-/6, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Ca 15 m till höger om nedstigningsrännan. Från botten efter lite svasteg i start av spricka fortsätt fin handspricka.
4. Som en tjuv om natten 7-, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Fem meter till höger, upp liten spricka till hylla och väggkrux. Fortsätt spricka med höger eller vänster utsteg.
5. Tjuvjakt 6-, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Samma insteg som föregående led, men fortsätt diagonalt mot höger till dieder i toppen. Roligt direktinsteg (6+),
stämdieder rakt upp 5 m till höger från marken.
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6. Tjuv och polis 6+, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Samma start som föregående led, men innan den övre diedern fortsätt traversera mot höger. Gå i och/eller hangla ut
diagonalt upp till höger efter Levitianens spricka, eller travers 5 m till avslutet på nästa led.
7. Levitianen 5+/6-, 20 m
Fem meter till höger om föregående led. Grov spricka. Slutreplängden på Levitianen.
8. ZiZ 7-, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Tre meter till höger, spricka till öppet stämhörn till spricka i slutet.
9. Sigil of Baphomet 7, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Sju meter till höger. Start i liten dieder, upp bulle, något svårsäkrat krux. Fortsätt spricka genom litet tak. Rakt upp
fingerspricka eller formationer mot höger.
10. Tjuvtittat 6, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Sju meter till höger, dvs i högerkanten på Tjuvhyllan. Direkt ovan där Levitianens första repa kommer upp. Klättra
formationer till tak, rakt upp i sprickor och dragning vänster till enbuskar. Scrambling ovan detta.
11. Tjuvgömman 5+, 20 m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -05
Samma start men följ spricka mot höger och lättare formationer genom enar upp/ut.

Fossen
Det är vanligt att det är blött på detta berg. Följdaktligen växer tyvärr lederna snabbt igen.Fina sprickor som ev behöver
en uppfräschning innan beklättring, speciellt framför träd och i klippans nedre delar.
Tre nya småleder till vänster om nr 1 i föraren, om vi utgår från förarens nummer och skiss, blir det från vänster. Den
märkliga numreringen nedan beror på att den utgår från skissen i gamla föraren. Nedan följer en del nya leder samt
justeringar av gamla graderingar.
Start från andra diedern efter svaplattan. (Den märkliga numreringen beror på skiss)
0. IT-Svin 6-, 8m
Joakim Olofsson -04
Kort dieder. Flak kant.
01. Plug & Play 5-,8m
Lars Jonsson (se tidigare tillägg på hemsidan). Dieder
02. Firewire 4 ,7m
Lars Jonsson (se tidigare tillägg på hemsidan). Spricka.
1. Hans 5
3. Bultfeber 5+
03. Barbeque 5 ,7m
Lars Jonsson (se tidigare tillägg på hemsidan) sprickor mot träd
Längst tv på skiss s 94 gamla föraren
Projekt från gamla föraren (se text där):
4. Mul och klövsjukan 7+ ,13m
Joakim Olofsson -04
Tung start, variant in fr höger är graden lättare
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8/9. Sammanslaget projekt 7, 8m
Joakim Olofsson -04
Gemensam start, avslut höger (9)
04.Projektil 7- ,8m
Joakim Olofsson -12 (ev klättrad innan, var delvis borstad)
Ligger nedanför och går upp till Hellre mossa...Spricka, lister.
05. Pervot i hörnet 6- ,8m
Joakim Olofsson -04
Mellan 8 o 9. Kamin.
10. Klåfinger 7, 8m
Joakim Olofsson -04
Fingerjam
11. Manifest 5/7 , 10m
Lars Jonsson-03?
Rapporterad. Fingerjam till vänster om dieder till nisch (betydligt lättare mha diedret).
14. Mean Machine 8- ,8m
Joakim Olofsson -04
Spricka
15. The Great Battle 7+/8- , 17m
Joakim Olofsson -04
Svagt högerlutande spricka.Startar tunt, blir sedan offwidth.

Fjällberget
Norra delen
Från klätterstugan norrut. Sväng höger mot och förbi Berfendals kyrka, efter 800m i vänsterkurva. Upp skogsväg ca
200m, på vänster hand var ett kalhygge med en avlång sva klippa, nu mer dold bakom tät granskog. Ren och fast.
Grunda sprickor.
Från vänster:
1. Clean Shaven 7- ,20m
Joakim Olofsson -02
Tunn delikat klättring längs den grunda sprickan.
2. Hyllo 4+ ,20m
Joakim Olofsson -02
Sprickor och formationer, avbryts av hyllor.
3. Fallens dagar 4- ,20m
Jonas Hellstrand -03
Formationer rakt upp mot spricka.
4. Babylons hängande trädgårdar 6- ,18m
Lars Jonsson, Joakim Olofsson, Marcus Jönsson -02
Spricklinje till hylla, därefter lättare.
5. Nimbus 4-, 15m
Lars Jonsson, Marcus Jönsson, Joakim Olofsson -02
Snett uppåt vänster längs hyllor och formationer.
6. Livslinjen 6-, 12m
Joakim Olofsson, Wendelin Zobel -02
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Fin spricklinje som avbryts i övre halvan, crux.
7. Flummaren från Edet 5+, 12m.
Marcus Jönsson, Lars Jonsson, Joakim Olofsson -02
Tunn spricka i start till sva utsteg.
8. Jägarna 6-, 12m
Joakim Olofsson -02
Följ kristallbandet snett upp vänster till hylla. Utsteg rakt upp. Väggklättring.
9. Åkersorken 5- ,12m
Joakim Olofsson -02
Rampformation uppåt vänster till hylla. Väggavslutning.
10. Två amigos i skumrasket 5+/6- ,12m
Joakim Olofsson, Wendelin Zobel -02
Insteg bakom högt avsågad trädstam. Längs diagonala sprickor upp vänster. Avslut diagonalt upp vänster. lättare vägg
eller rakt upp spricka.
11. Tjuvjakt 5+, 12m
Joakim Olofsson -02
Start vid trekant hålet.Sprickor rakt upp.
12.Rävjakten 6 ,12m
Joakim Olofsson -02
Väggklättring snett uppåt vä. Tunnt i slutet.
13.Skogsmusen 5- 12m
Joakim Olofsson -02
Rakt upp vägg via vattenpolerade sprickformationer. Fin
14.Frustande älgen 5 ,12m
Joakim Olofsson -02
Svag dieder formation.
15.Grillat Rådjur 5+ ,12m
Joakim Olofsson -02
Sprickor upp till vänsterkanten av stora trekant formationen. Avslut rakt upp vänster om denna
16.Legan 5+ ,12m
Joakim Olofsson -02
Sprickor upp till höger kanten av stora trekant formationen. Avslut höger om denna och rakt upp.
17.Fegleden 3-, 15m
Joakim Olofsson -02
Lätt rampformation uppåt vänster. Ger snabb access till hyllorna ovanför väggen.

Södra delen
I huvudsak västvänd klippa. Efter sista leden till höger på norra delen. Följ berget söderut, obanad terräng ca 500 m
alternativt följ grusvägen förbi Bärfendals kyrka. Efter ett vitt hus, sväng in på avtagsväg höger mot Låssby gård.
Parkera ur vägen och gå till fots förbi gården. Totalt ca 900 m grusväg till ängar. Sväng här vänster på skogsväg. Följ
skogsarbetsvägen upp till numera tät granplantering (när lederna klättrades var det kalhygge).
God kvalitet på klippan. Vänsterpartiet är brant, ca 20 meter högt. Högra partiet är flackare och max 30 meter. Fördel
med mindre kamkilar.
Start på vänstra sidan av den brantare delen.
Från vänster:
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1. Funny games, 4+, 20 m
Joakim Olofsson, Anders Nilsson -02
En av de finaste lederna i området i denna grad. Diederformation leder till ett tak och en bredare spricka ovanför.
Klättra upp till det döda trädet.
2. Den sjunde kontinenten, 7, 20 m
Joakim Olofsson -02
Mycket tunn brant spricka i starten. Sedan avflackning mot spricka upp till taket. Balanskrux åt höger till hylla. Brant
avslut rakt upp med luftigt utsteg till vänster.
3. 71 fragment, 6, 20 m
Joakim Olofsson -02
Tunn start i spricka. Travers åt vänster till taket. Passera detta överhängande, bra grepp, rakt upp till tall. Mycket fin led.
4. Who let the dogs out 5-, 30 m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -03
Dieder/sprickformation. Något skitig.
5. Stekt katt 5+, 30 m
Joakim Olofsson -02
Start strax höger om arreten. Följ tunna diagonala sprickor rakt upp. Delikat i starten.
6. Dog days 6, 30 m
Joakim Olofsson -02
Något ojämn men fin led. Tunn spricka i det branta partiet, därefter en grad lättare i den bredare sprickan ovan.
7. Gummitarzan 5+, 20 m
Joakim Olofsson -02
Insteg i liten diederformation, rakt upp till diagonal spricka åt höger som sammanstrålar med nästa led.
8. Teflontöj i brallan 5+, 20 m
Anders Nilsson, Joakim Olofsson -02
Fin spricka rakt upp. Välsäkrad. Klättras med fördel efter en längre period med torrt väder pga rinnande vatten.
9. Ghost dog 6-, 15 m
Joakim Olofsson -02
Fin och grund spricka med krux i det övre partiet. Ofta våt.

Lönnhageberget
Samma väg som till föregående berg. Ligger längs grusvägen strax efter Låssby gård.
Från vänster direkt vid grusvägen:
1. Lönnfet 5-, 15 m
Joakim Olofsson -07
Kamin, spricka.
2. Lönnebergaleden 6-, 15 m
Joakim Olofsson -07
Oborstad. Flak till dieder och vidare upp för arret mot toppen.
3. Lönndomssprickan 8-, 15 m
Joakim Olofsson -08
Från nisch lodrät spricka till fingertoppstravers vänster. Vidare lodrätt till dieder.
4. Emil 5-, 6 m
Joakim Olofsson -07
Dieder.
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Enerbacken
Flera har haft svårt hitta dessa leder. Delvis beroende på hygge/granplanterings område? Beskrivningen i stort korrekt,
men skogsvägen går upp innan röda torpet! Efter en fem meter hög klippa sväng runt denna upp vänster , via svag stig
som passerar Granväggen, som nu mera kräver ett borst för att bli fin igen. Lederna ligger ovanligt tätt.

Stora Väggen
Ligger ganska uppenbar på höger hand när man går till granväggen. Endast två leder, som nu ”försvunnit”. Dåligt
säkrade och försöker följa naturligaste väg på vänster respektive höger sida. Sva till vägg.
1. Stora stygga vargen 6-/6 ,35m
Joakim Olofsson -03
Diffus sva och vägg klättring i huvudsak på vänstra sidan.
2. Zekes 6-/6 ,35m
Joakim Olofsson -03
Som föregående men start på högra sidan.
Övriga väggar svåra se pga granplanteringen, men ligger spridda mot höger (längre än man tror...).

Hyggesväggen 4
(led 26) Stinger 7,12m
Joakim Olofsson -02
Sprickor,traverser,tak

Skörboliden
Uppbruten klippa som ligger längs vänster sida av vägen när man kör norr ut i Bärfendalen, något hundratal meter innan
man tar vä upp till stugan.
Bakom sly och små träd efter ett hygge döljde sig en ganska brötig vägg.
1. Stålvajer till björk 6- ,20m
Joakim Olofsson -02?
Start ungefär där två metallöglor för vajer sitter. Rakt upp litet tak. Vidare rakt upp genom nästa till toppen.
2. Regnrampen 5+/6 ,20m
Joakim Olofsson -02?
Några meter till höger om föregående,sprickor upp svaväggen th om taket, följ ramp åt vänster, upp dieder och görs
slutsprickan i det rödaktiga berget blir den svårare.
3. Zobels delikatess 6? ,10m
Wendelin Zobel -02?
Separat liten vägg drygt 30m åt höger. Tunna sprickor, direkt vid vägen.

Välseröd
Allmänt: Feta linjen är snarare en +10m variant led av Slimline än en egen led.
Vild vin direkt dvs Röd surt är en avslutnings variant till Vildvin som rapporterats, men är troligast ledd först av
Rikard.Hedman -83 (foto finns), dessutom klättrad av Joakim Olofsson i slutet av -80 talet. Detta mer tunna direkta
avslut syns tydligt markerat i föraren och är en tunn spricka på sva, delikat direkt upp mot tallen.
Stjerneskudd 6+, 35m
Joakim Olofsson -03
Start som Villskudd, efter 2m på traversen av Vildvin, spricka rakt upp och diagonalt vänster, vidare rakt upp sva och
sprickor i väggen höger om taket/underclinget på Vildvin och rakt upp, avslut kan göras höger eller vänster.
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Edge of Fear 7-R, 15m
Joakim Olofsson -03
Projekt som ”ärvts” av Hr Larsson. Start nedanför Vinsvinn och strax till höger om andra repan på Torsketaket.
Travers mot vänster och sedan avslut 10 m rakt upp, tunn spricka till bredare.

Gårvik, Sjöväggen (Lökeberg)
Kan nås från ett fritidshus område och tag då höger in på väg innan backen som går ned till småbåtshamnen, man bör i
så fall känna till exakt var klippan finns!
Lättare parkera vid småbåtshamnen och paddla med kajak ca 500 m väster längs höger sidan av Färlevfjorden. Gå i land
vid en ca 15m hög lodrätt klippa med fin bad o klipphäll nedanför, kan annars endast nås via firning.
Från vänster:
1.Sommarminnen 5+, 15m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -06
Upp mot en dieder, en bit upp, fortsätt till toppen. Oborstat.
2. Lysmasken 6, 15m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander, Elisabeth Wiklander -06
Spricklinjen strax till höger. Fin led, klurigare än man tror.

Kleva (Kvistrumsberget)
Från E6 tag av vid södra avfarten mot Munkedal, följ gamla E6 norrut.
Vid Kvistrum strax innan Munkedals gamla tingshus (ses uppe till höger), sväng vänster mot bensinstation och parkerasom till det klassiska isklätterstället.
Från parkeringen gå österut korsa vägen, och över liten asfaltsväg mot berget som följs åt söder ca 150m till ”Rampen”.
Här startar ”Rampen”-enkel att gå som förbindelse som når de flesta lederna som startar en nivå upp. Denna kan sedan
följas i sin helhet längs gräshyllor ca 200m och leder till Kvistrums is-område (där första stora isen slutar). När det är ett
drygt 20tal meter kvar till där denna is brukar befinna sig kan man lätt scrambla till topp området via en tre meter hög
vägg och hyllor. Är denna plats lokaliserad är det också lätt klättra ned här. Om ej krävs firning från träd.
Berget är ”au naturel”, dvs oborstat. Försiktighet, oftast löst, fjällkänsla.

Nedre Vägg
Från vänster:
Knappt 100 m från där man går in till ”isområdet” följ klippan mot söder. Rakt under toppen av ”Tornet”, övre väggen.
Markerat med litet stenröse.
1. Överste Tranefelt 6R/X, +25m.
Joakim Olofsson -07
Traversera ca 12m till höger på sva/hyll ramp.Rakt upp därefter sva steg och vägg, osäkrat mot starten på ”Tornet” och
övre väggen.
2. Slaget vid Kvistrum 6+R, ca 105m,(2-)4 repl.
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
Startar knappt 50m till höger om föregående eller ca 20m till vänster om ”Rampens” start.Vid litet röse och ofta fuktig
vägg, ca 8m hög.
Lätt väggklättring till hylla och gå snett bort till starten av den magnifika diagonala linjen mot höger (ses tydligt på
längre håll). Stand ca 15m. Alternativt starta direkt nästa repa med att istället följa ”Rampen” 20m upp till denna punkt.
Fortsätt diagonalt upp hyllor,breda sprickor mot enbuskaget. Stand ca 30m.
Diagonalt upp mot höger från hyllan eller travers hylla mot höger, även ovanför travers höger. Stand under den
självklara formationen. Lätt vilket som...beror på hur man planerar fortsättningen. Ca 30m.
Naturlig avslutning mot utstegskamin. Antingen lätt, i linjen något nedanför eller via sprickor och flakvägg i linjen
ovanför, läskigare men finare, till utstegs kamin. Ca 30m.
Trevligt med stora säkringar. Förutom varierat rack kan nån pitong vara bra.
Gå ned via ”Rampen” , ju längre mot vänster man går, desto kortare firning. Drygt 200m norr ut längs kanten eller drygt
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20m innan ”isområdet” startar, möjligt scrambla ned till övre del av ”Rampen”.
3. Gyldenlövesfejden 6, +60m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
20m till höger om föregående börjar ”Rampen” och ytterligare ca 60 m th startar denna led.
Start via lättare dieder, ca 10m och sedan något upp och höger mot hyllan. Mantel och travers. Från denna vidare till
hyllor/grönsaker. Fin spricka och dieder till toppen.

Övre vägg
Från vänster, nås via att gå upp ”Rampen” och förbi tornet.
1. Fiende i eget land 5+, 30m
Joakim Olofsson -07
20m till vänster om tornet (och 100m innan, nedstigning)
Dubbelspricka initialt som går över till flak mot höger och traverserar tills man kan kliva rakt upp förbi
grönsakshyllorna.

Kvistrumstornet
2. Bränne leden 3, 15m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
20m th om föregående på vä sida av tornet. Lätt kamin, scrambling till toppen av torn.
3. Balse leden 5, 20m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
10m th om föregående. Den tunna sprickan som leder till höger om toppen, mitt på tornväggen. Lätt till topp.
4. Krabbe leden 3- ,30m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
Ca 10m th om föreg. (eller gå upp ”Rampen” 20m och sedan 20m till vänster )
Högra och lättaste vägen till tornet. Via block, kamin och lätt till topp.
5. Caroliner leden 5-, 30m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
Fortsättningsled till förra. Efter blockkaminen fortsätt rakt upp. Travers höger diagonalt upp, med ett exponerat kliv mot
höger och från nästa hylla upp spricka och vägg, rakt upp alt. kliv upp sva till höger och mot gräshyllorna/ramp mot
vänster och till tallarna.

Rödberget
Från E6 sväng av mot Saltkällan. Efter sista rondell tag första grusväg mot höger, så vänster och följ till Båtklubben
och ”Maltes stig”.
Från parkeringen börjar stigen ca 30 m bort. Följ vattenbrynet norrut.
Ca 300m bort, (100 m efter ”gamla badplatsen”) och i höjd med viken börjar lederna som beskrivs från vänster. Vid
sittbänk gå 30 m rakt in till en 8 m hög pinnakel. Ca 70 m tv om denna startar första leden. Denna begränsar stora
väggens vänsterkant. Möjligen kan någon klättrat enstaka leder tidigare?
På vintern finns här is både tv om stora väggen och 50m till höger om denna kant i ett stort hörn går en lång fin 50m
lång isled. Gå över stenröset under stora väggen till vänster kanten.
1. Äventyret i Rödberget 6R, 60 m
Joakim Olofsson -10/11
Ovanför kanten en ljus näsa högt upp och till höger om denna en dieder. Starta vid arete rödaktig bergart, avrundad och
fin till hylla med grönt. Gå vidare via nästa vassa arete. Dåligt säkrat. Hylla. Dieder till höger om ljusa näsan. Från hylla
ovanför valfritt till toppen.
På stora väggen finns ingen led. Efter nästa uppbrutna vägg går en 50 m lång isled i hörnet. Nästa led bakom pinnakeln,
70 m till höger om föregående:
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2. Rödbergspinnakeln 3/6, 5-8 m
Joakim Olofsson -10/11
Kan klättras från alla håll utom yttersidan. Kan klättras från insidorna, lättare och kortare. Aretekanten från utsidan
svårare och längre. ”Pinnakelareten”
3. Släktskap genom jämbörd 7-R, 40 m
Joakim Olofsson -10/11
Direkt bakom pinnakeln. Rakt upp för vägg, sikte mot två lodräta kvartsstripor. Följ dessa upp den lättaste vägen.
Sprickor, lister, vägg till nisch i toppen.
4. Sigurds led 5+, 30 m
Joakim Olofsson -10/11
Ca 30 m till höger om Släktskap genom jämbörd. En bred kaminspricka som smalnar av diagonalt upp till höger.
Utmynnar efter drygt 10-15 m i grönt ”krafs”, lättare klättring och scrambling till toppen.
5. Inges led 4, 30 m
Joakim Olofsson -10/11
30 m till höger om fg. På vägg till höger om flackt och uppbrutet dieder med växtlighet. Tag diagonala sprickan åt
vänster några meter upp och fortsätt formationer lätt rakt upp.
6. Eysteins led 4, 30 m
Joakim Olofsson -10/11
Uppbrutna diedern strax till höger. Lätt fjällklättring.
Rickard Larsson och Stefan Sandberg klättrade en led här någonstans -93/-94. Kommer ihåg stora kvartsband?
7. Det hvita kwartsbandhet 6-, 50 m
Joakim Olofsson -10/11
Ca 30 m till höger. Aretekant, följ vitt brett kvartsband lodrätt till hylla och aretekant, vidare horisontell kam till
avslutningsvägg. Drag först lite höger men följ i huvudsak kvartsbandet.
Denna led hittas lätt ca 50 m efter gamla badhusplatsen vid bänk och berg bakom med kvartsband. Gå 30 m upp till start
av led.
Vid ”Sagaplatsen” (markerad på Maltes stig), ca 100 m innan p-plats:
8. Sagasprickan 6, 10 m
Joakim Olofsson -02
Vid Sagaplatsen. En rödaktig vägg rakt upp, sedan drag till vänster och upp.
9. Sagaväggen 5, 10 m
Joakim Olofsson -02
Sprickan till höger om väggen. Ganska grov och lutar åt vänster.

Möhättan
Parkera i första hand längs grusvägens infart (i början på vänster sida). Måste man parkera vid ladugården eller närmare
huset, fråga på plats om det är OK. För anmarsch till de klassiska huvudlederna som ligger till höger/ovanför
bondgården, gå till höger från grusvägens slut. Förbi bodarna i skogen och följ stig upp mot en brant och vidare genom
skog i vänster kant av kalhygget. När man passerat detta samt första svaplattan på vänster hand kan man ta sig ut längs
hyllor till vänster som leder till Röde Orm-området ca 120 m och direktinsteget till Friktionsstrecket ca 70 m.
Gå upp en nivå till och till vänster. Sedan lite svascrambling till hyllan ovanför ca 60 m till Friktionsstrecket, 80 m till
Flaket.
Till de nyare lederna tag till vänster förbi bondgården (var diskret). Ca 30 m från gården ligger de första lederna på
höger hand och de enda som startar helt nedifrån bergets början. Vill man ej göra dessa får man gå upp diagonalt strax
innan en jordkällare ca 50 m från husen. Gå ca 75 m, därefter rakt upp ca 30 m (ibland visar orangea punkter på träden
vägen). Följ ramp mot höger ca 75 m. Vill man gå till toppen gå rakt upp mot tall mellan två stenare 20 m och sedan
diagonalt upp mot vänster. Följ stig i skogen mot toppen. Delvis märkt med orangea punkter. Till de vänstra
klätterlederna fortsätter man istället ytterligare ca 75 m längs rampen i skog till första leden.
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Nedre väggen
Från vänster. Till höger om en gran, ovanför lite skrot.
1. Kiwis can´t fly 7+, 30(+30m), 2 bb
Joakim Olofsson -09
Sva mot formation som passeras till vänster. Gå mot höger till borrbult, sedan rakt upp och diagonalt vänster mot
borrbult, crux, till hylla och vänster rakt upp en kort passage till nästa hylla med träd. Start på nästa replängd ca 10 m
till höger. (Led där Spooky bröt benet!)
2. Hedonism till frukost, 5+, 30 m
Joakim Olofsson -09
Andra replängden på Kiwis can´t fly. Sva rakt upp avbruten av hylla.
3. Poesi och skitiga kalsonger, 6+/7-, 30 (+30m), 3 bb
Joakim Olofsson -09
Ca 5 m till höger om Hedonism till frukost led. Finfint sva rakt upp. Första borrbulten är något besvärlig att klippa i
high-ball boulder höjd. Andra replängden Hedonism till frukost.
Möjligt fira ner via träd alternativt klättra till toppen enligt nedan.

Huvudväggen
Första leden kommer man till efter att följt vänstra ”stigen” och följt rampen ca 150m in i ett litet skogsparti. Stanna
vid en liten ”introvägg” ca 6 m hög, insteg i vänster kant (vid död björk med stor trädsvamp).
1. Jakten på den försvunna diamanten, 6/5+, 100 m, 1 bb
Joakim Olofsson -09
Klättra den lilla introväggen på 6 m som ”start test piece” och första ledens crux (6), kan gås runt på vänster sida, (då
blir leden 5+) till vegetationshylla med tall. Fortsätt diagonalt uppåt höger i spricka, när den slutar rakt upp för sva.
Efter hylla rakt upp för böljande sva med sprickor rakt upp mot stor tall ca 50 m. Vidare diagonalt över sva till höger ca
10 m till enar/tall. Ev stand. Därefter i vänster kant av nästa större sva rakt upp till borrbult och tag sedan sikte på
sprickan en bra bit upp, säkra, kliv ut till höger och rakt upp till sprickutsteg och till tall (med firningsslinga) ca 30m.
Kanske hittar ni den ”svarta diamanten” på vägen?
2. On the road 6+, 75m, 1 bb
Joakim Olofsson -09
Start ca 10 m till höger om Jakten på den försvunna diamanten, sedan upp och diagonalt upp höger ca 20 m. Stand
strax nedom ”mosstrappan” med den lilla tallen nedanför. Här finns också alternativt insteg till Jakten på den
försvunna diamanten i spricka till höger. Från lilla tallen, tag sva till höger, upp lite, travers vänster, upp i skolen och
fortsätt till hylla och sva rakt upp. Stand i träd (med firningsslinga) ca 35m. Gå i vegetation 10 m till, rakt upp. Klättra
vagt kristallband till borrbult och rakt upp, flackare efter hand. Rakt upp över näsa/aretekant till firningstallen, 30m.
Nästa led är Oddny, ca 20 m till höger om den bevuxna diedern, och går i vattenband. Drygt 5 m till höger börjar
nästa ”nya” led mellan Oddny och Röde Orm.
3. Långeben Reses färd över Skottefjäll 6, 105 m, 2 bb
Joakim Olofsson -09
Fint böljande sva som när det brantar till sig har en borrbult. Kliv åt höger och rakt upp, egen säkring (liten kam) i slutet
till tallen. 25 m. Gå 10 m till, nästa sva toppas av ett mothäng med spricka till ljunghylla.
Nästa sva drag mot höger och upp mot stor tall. 45 m. Start i liggande dieder. Kliv höger i formation till borrbult,
avflackande uppåt. Travers höger mot liten tall och upp till höger om denna formation. Rakt upp mot brantare kant och
förbi till flackare slutsva (något rundat). Stand i enar och ev tall högre upp. 35 m.
Ca 5 m till höger om denna led ligger Röde Orm.
Ca 15 m till höger om denna led ligger Ludmilla. Börjar vid liten tall, till flak, fortsätt till höger om ljunghylla och rakt
upp till den stora hyllan.
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4. Hard boiled wonderland and the end of the world 6+, 105m, 2 bb
Joakim Olofsson -09
Ca 5 m till höger om Ludmilla. Upp för kantformation, sva rakt upp mot granen. Stand. 25 m.
Travers drygt tio meter höger och upp för svaet ovanför genom att traversera diagonalt upp till vänster förbi borrbult.
Härifrån upp till hylla med enare. Stand. 35 m.
Rakt upp för brantare sva, sikte mot nästa formation 10 m högre upp. Därefter mot vänster till tall (ev stand). Rakt upp,
branta småväggar, kliv upp och koppla borrbult. Sedan antingen rakt upp för flak och cruxig svakant eller längre run-out
men lite lättare travers ca 8 m till vänster och rakt upp. 45 m.
Toke 5+, 90m (förtydligande till beskrivning av gammal led)
Ca 5 m till höger om Hard boiled wonderland and the end of the world. Sva med kant en bit upp till bevuxen hylla
och snett upp till höger till större hylla. Fortsätt ca 15 m upp mot höger. Stand i träd. 30m.
Rakt upp strax till vänster om enar, hylla. Fortsätt rakt upp på sva (bevuxet), dra sedan lite mot vänster och tillbaks mot
höger till flak och utstegsstripa. 60m.
6. Friction Direct 6, 30m
Joakim Olofsson, Björn Holmgren -84
Ca 30 m till höger om fg led. Introrepa till Friktionsstrecket. Rakt upp brant sva som bryts av horisontella sprickor på
två ställen (lite lavigt i slutet). Hylla och rakt upp till stor tall. Stand.
Härifrån Friktionsstrecket rakt upp. Stand i toppen av bred horisontell spricka. Originalleden upp och tar av åt höger.
Variant a) rakt upp. Variant b) Vanligast och lättast? Rakt upp och travers åt vänster under överlappning och som följes
upp och åt vänster till toppen (Joakim Olofsson -84)
Lasse stålpsyke (förtydligande av beskrivning av gammal led)
Ligger 25 m till höger om Friktionsstrecket. Från stor tall rakt upp mot björk. Bevuxen hylla på mitten. Rp-riss i sista
svaet till stand i björk. 60 m. Rakt upp för sprickor och formationer. 35m.

Övre väggen - vänstra sidan av Möhättan
Väggparti som ligger till höger om Lasse Stålpsykes andra replängd. Benämns här ”Övre väggen”.
Ledlängderna är ca 35-40 m till träd som man kan säkra i.
Från vänster:
Lasse Stålpsykes 2:a replängd, 5+, 35 m
Från björk, klättra spricka i ”bullarna” uppåt.
1. Sejdkonsten 5+
Joakim Olofsson -06
Ca 8 m till höger om Lasse Stålpsyke. Från tall upp lättaste vägen. Diagonalt vänster upp till ljunghylla, mot höger där
växtligheten slutar. Upp diagonalt vänster på mörkt band till överlappningen som följs till höger. När den slutar rakt upp
till spricka i sista överlappningen.
2. Svarthöfdes resa 6, 2 bb
Joakim Olofsson -08
Samma insteg som Sejdkonsten men från ljunghyllan fortsätt diagonalt upp höger ytterligare ca 5 m. Upp för svahyllor
och formationer. Bb. Fortsätt åt höger och rakt upp första överlappningen, traversera 5 m åt vänster under nästa och rakt
upp. Bb.
3. Erhärjarnas väg till Valhall 7+, 4 bb
Joakim Olofsson -08
Ca 5 m till höger om Svarthöfdes resa. Följ kant till överlappning med bb. Rakt upp för sva längs kvartsband och 2 bb
till sista överlappning, bb rakt upp.
4. Blåtunga 6+, 2 bb
Joakim Olofsson -08
5 m till höger om Erhärjarnas väg till Valhall. Till vänster om lilla svahyllan med träd, rakt upp till flaket i
överlappningen. Hylla. Rakt upp för sva mot bb till överlappning, upp via bb och vidare till firningsborrbult (singelring).
10m lätt till toppen.
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5. Rödnäbb 7, 4 bb
Joakim Olofsson -06
8 m till höger om Blåtunga. Sva upp till bb, rakt upp, bb och egna säkringar förbi överlappningarna.
6. Sven Tveskägg 7-, 1 bb
Joakim Olofsson -06
Ca 10 m till höger om Rödnäbb. Sva direkt eller från höger, vidare rakt upp, sikta mot bb högt upp. Till och förbi
överlappning och vidare förbi liten formation, sedan rakt upp.
7. Harald Blåtand 5+
Joakim Olofsson -06
Ca 5 m till höger om Sven Tveskägg och lite ovanför. Ev direktinsteg 2 m till höger. Rakt upp för
svaurgröpningen/diedret som leder mot tallen ca 15 m upp. Från tallen formationer till dieder och spricka.
Wendelin Zobel har gjort en ny led, ca grad 6 där väggen är som lägst/skogen är som högst. Var god se förra tillägget
på hemsidan datum ? (Petter Å).
Efter denna led kommer Skräckleden en bit längre ner på väggen åt höger.
Kommentar kring Front Page News. Mycket fin andrareplängd rakt upp mot takets högra kant som passeras med
intressant offwidthklättring.
För Lång Jordig/Veritabel mullvad var god se Per Callebergs skiss. Längden är åtminstone 60 m.
Till höger härom ska Johan Svensson ha gjort en lång spricktur, ca grad 6, orensad.

Övre väggen – högra delen av Möhättan
Här gick förut endast leden Carambole.
1. Skuggorna och regnet 6+, 25 m
Joakim Olofsson -05
Från Carambole-start sprickor och brant klättring rakt upp. Tung.

Sydostväggen av Möhättan
Kör bil som till Furuberget (se gamla föraren), men tag vänster in på grusväg strax innan bomvägen. Följ vägen mot
höger. När man passerat torpet Rönningen på höger sida, kör 300 m tills vägen gör en krok/rundslinga,
uppstjälpningsplats med gammal plastbåt. Parkera.
Gå nordväst över hygge ca 200 m till väggen. På hygget passeras en liten vägg på höger sida med två leder.Hyggesled
1-2.
Huvudväggen ”Polkagris väggen”har 18 leder, grad 3-7, 10-15 m, ”Polkagris 1-18” gjorda av bl a Joakim Olofsson
/John Williams under 00-talet, lite grovt rensade men fin kvalitet. Ej närmare beskrivna här men varsågoda att upptäcka
själva!
I väggens vänstra kant kan man fortsätta ca 80 m till Möhättans sydliga del. Fortsätt ungefär lika långt mot norr, då
kommer man till firningsplatsen för Carambole.
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SOTENÄS
Ävja
Stora väggen (sydostvända)
Sva-variant som gjordes på 80-talet. Går till vänster om den i gamla föraren inritade avslutningen och som inte går
direkt till vänster om blocket utan istället går mer rakt upp och osäkrat över svapartierna.
Nedanför bb-ankare kan två linjer ritas in: Vänster X, 4-, Höger X, 4+, båda går samman högre upp.

Östväggen
Samtliga leder är dåligt rensade och har delvis växt igen.
Från vänster:
En bit in på den avrundade vänsterkanten vid två små tak.
1. Tricky little bitch 6, 10 m
Joakim Olofsson -02/03
Starta under de två små taken. Vidare dieder och spricka.
2. Mosstraversen 5-, 15 m
Joakim Olofsson -02/03
Ligger ca 30 m till höger om fg, och ca 10 m från nedstigningsrännan. Start vid tydlig fingerspricka, men traversera
vänster ut till mosshyllor ett par meter upp. Efter ca 5 m rakt upp och diagonalt vänster.
3. Dirt 7-, 15 m
Joakim Olofsson -02/03
Fingerspricka som sedan drar mot vänster och litet vegeterat dieder med möjlig escape mot vänster. Fin om den
rensades bättre.
4. Bludde-Udde-Um-Dum 6, 22 m
Joakim Olofsson -02/03
Start där rännan börjar, följ spricka diagonalt upp mot höger. Passera större björk och vid en liten björk klättrar man rakt
upp tak och ovanför diagonalt vänster och upp. Fin!
5. Skräcktraversen 7-, 18 m
Joakim Olofsson -02/03
Ca 5 m till höger vid stor björk. Rakt upp till taket, bökigt runt mot vänster och fortsätt travers 10 m i spricka. Var
aktsam vid det stora lösa blocket i mitten.
6. Slasher 7, 18 m
Joakim Olofsson -02/03
Samma insteg men efter ett par meter på traversen spricka rakt upp.
7. Giallo 7, 19 m
Joakim Olofsson -02/03
Samma som fg men efter några meter i sprickan rakt upp, tar man diagonalt vänster.

Sydväggen
Denna vägg befinner sig strax norr om lilla väggen ovanför nedstigningsrännan till denna.
Från vänster:
Första leden ligger längs en svaarete ungefär 20 m till vänster och nedanför rännan.
1. Skogsmulle 5-, 40 m
Joakim Olofsson -02/03
Svaareten följs hela vägen till toppen. Två varianter via sprickor som går upp till areten är gjorda.
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2. Stör inte berguven sade jägarn 4, 22 m
Joakim Olofsson -02/03
Ca 12 m till höger om fg. Dieder ca 5 m och sväng till höger vid taket. Följ sprickor snett upp diagonalt till höger, avslut
i sprickan till höger.
3. Vakteln 5-, 12 m
Joakim Olofsson -02/03
Start ca 10 m upp i rännan. Rakt upp vid svart band mot fg utsteg men tag vänstra sprickan.
4. Mysiga leden 3+, 15 m
Joakim Olofsson -02/03
Ytterligare ca 10 m till höger och upp i rännan. Fina sprickor till hylla, kliv till höger och vidare sprickor till toppen.
5. Lätt/svårt 4/6-, 10 m
Joakim Olofsson -02/03
Från toppen av rännan, spricka till enbuske, vänstervarianten klart svårare.
6. Tallkotten 3, 10 m
Joakim Olofsson -02/03
Ca 2 m till höger om stora tallen. Fin lätt spricka.
Ytterligare 4 leder är gjorda på övre väggen i 3-4-registret men inte värda att namnges.

Lilla väggen
Från vänster:
1. Det är skönast mot slutet 5, 30 m
Joakim Olofsson -02/03
Sprickan längst till vänster som följes till toppen, sva ramp, alternativ i slutet diedern till vänster, något känsligare.
2. The magic mirror 7R, 15 m
Joakim Olofsson -02/03
Mellan Leden som Ulf glömde och Så mycket äldre. Svaigt sva lite mot höger, sen lite vänster och upp på ramp samt
kort spricka till vänster.
3. Fjärten 5-, 10 m
Joakim Olofsson -02/03
Ca 25 m till höger om Kursleden. Initial dubbelspricka på sva, lite bevuxen.
4. Kaninen 5,
Joakim Olofsson -02/03
Runt kanten till höger. Kamin.

Sparöd
Berg som började klättras på efter tips av Johan Svensson.
I början klättrades mindre väggar runt om, senare kompletterades huvudväggen med mer obskyra leder på kanterna.
När klättringen startade -02 gjordes också en hel del boulders på topp väggarna som har en fantastisk utsikt över
västerhavet. De tidigare lederna är redan rapporterade till Bergtagen -03.
NORDVÄSTVÄGGEN
Från vänster:
1. Stora Vattenrutschkanan 4, 20m
Joakim Olofsson -02
Längst bort mot norra kanten av berget.Vattenslipad svaränna följs till sva utsteg.
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2. Sva Ett, Två, Tre 3+/5Joakim Olofsson -02
Tre svaleder som ligger en bit upp och th om föregående.
3. Solnedgång över Västanhav 6, 25m
Joakim Olofsson -02
Första leden på väggen klättrades orensad. Spricka/ramp ungefär mitt på huvudväggen till hylla. Följer exakt sträckning
som senare rapporterades som Romeo & Juliet men efter det korta cruxet ovan hyllan, klättrar man direkt vänster över
sva och flak, istället för sprickan rakt upp pga
all bevuxenhet (som numer är bortrensat).
4. Naked Lunch 6, 25m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson-02 (senare rapporterad av Geir Arne Bore)
Fin led som följer dieder och sprickor ca 10m th om föreg.
5. Approach 4+, 10m
Joakim Olofsson -10
Ca 10m till höger om Mig äger ingen Spricka.
6. Indirekt Approach 4+, 12m
Joakim Olofsson -10
Spricka. Travers tv och rakt upp,parrallellt med föregående.
7. Snigeln 5-, 20m
Joakim Olofsson -08
Spricka med ljungtuvor till hylla och spricka till toppen.
Härifrån är det ca 20m bort till kanten och nästa vägg

Sydvästväggen
Första leden startar ca 50m in mot höger på väggen, vid en rödaktig vägg. Vägghöjd ca 15m.
1. Röd Gryning 6Joakim Olofsson -10
Litet dieder till väggen ovan med vägg och spricka.
2. Bautagreppen 5+
Joakim Olofsson -10
Ca 3m th. Stora grepp på vägg.
3. Jävla Gran 6
Joakim Olofsson -10
Ca 2m th. Startar bakom och tv om gran på stora grepp och mothäng,spricka.
4. Hick-Up 7
Joakim Olofsson -10
Drygt 5m th. Upp längs den branta ,avrundade sva areten och rakt upp.
5. Balans och mothäng 7Joakim Olofsson -10
Ca 5 m th. Från block, brant mot vänster mot den lilla diedern.
6. Lavar och grästuvor 5+
Joakim Olofsson -10
1 m th. Något bevuxna diedern mot bredare flak avslut.
7. Lättare 5+
Joakim Olofsson -10
Ca 5 m till höger. Större grepp och flak till ojämn avslut.
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8. Kom Igen! 6
Joakim Olofsson -10
Ca 2 m th om träd. Brantare start i laybackspricka till lättare avslut.
9. Grotthålet 6Joakim Olofsson -10
Ca 5m th, inne i blockgrotta. Upp blocken och genom taket i grottan och fin klättring längs tunna sprickor och kant rakt
upp.
10. Lavdiedern 5+
Joakim Olofsson -10
Ca 5m th, genom grottan. Bevuxna diedern,spricka.
11. Sva -Layback 6+
Joakim Olofsson -10
Ca 40m th.Via två vänster lutande parallella sprickor och hyllor

Sparödsklåveberget
Sydöstväggen
Från Bovallstrand efter ca 2 km tag av mot höger och efter drygt 600m parkera på vänster sida P-plats för Sotenleden.
Gå över väg och motsatt sida in på grusväg mot Sparöd, efter äng och första huset (på höger sida) passerats, tag av i
terrängen mot höger, över stengärdsgård, längs privat ägo, genom buskage, upp i berget längs ramp som för till väggen.
De vänstra lederna avbryts av hyllsystem halvvägs.
Från vänster.
1. Patentfjolla 5+, 12m
Joakim Olofsson -02
Spricksystem till hyllan, spricka rakt upp mer jämn, alternativ spricka till vänster, kortare/lättare.
2. Särartsfeministen 6-/(7-/7),12m
Joakim Olofsson -02
Högra spricksystemet till hyllan, ovan uppenbar spricka till toppen.
Vänster variant av toppvägg ,tunnspricka till mothäng med dragning vä i slutet (7-)
Höger variant tunnspricka/väggupp mot utsteg på normal variant (7).
3. Missbrukad Kvinnokraft 4, 8m
Joakim Olofsson -02
Från hyllan tydligt lätt spricksystem med två lika lätta insteg.
4. Grupp 8 5+, 14m
Joakim Olofsson -02
Vattenslipat spricksystem längst th från rampen upp till hyllan vidare vänster rakt upp i spricka.
5. Curt H:son 6+,22m
Joakim Olofsson -02
Ojämn men fin.Gå ned från rampen till den avrundade areten. Där klippan blir som högst. Följ tunnt spricksystem på
vänsterkanten, någon meters travers vänster och diagonalt upp lättare ränna.
6. Kapten Stofil 6+/7, 22m
Joakim Olofsson -02
Upp flak kant på areten,vänster via lister, tunnt rakt upp för svårare direkt variant till sprickan på toppen.Lättare/finare
variant kring går svårigheter åt höger via lister till topp sprickan.
7. Svart Fana 6- , 20m
Joakim Olofsson -02
Förbi arete ca 5m ovan blocket. Upp tydliga väggformationer, travers några meter vänster under taket, upp via lättare
spricka.
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8. Spermaharen 7-, 18m
Joakim Olofsson -02
Ca 5m th om föregående.Upp vägg/sprick formationer diagonalt vänster mot den vattenslipade sprickan till toppen. Ofta
blöt.
9. Butter 6+, 16m
Joakim Olofsson -02
Upp diagonalt vänster, väggformationer till spricka och slut taket.

Sparödsklåveberget - Öst
Berget på högra sidan ängen när man går till Sparöd. Sydvägg.
Del av Sotenleden går strax under.
1. Sanning och Konsekvens 6+,15m
Joakim Olofsson -10
Ligger till höger om avrundad kant.Sprickan på väggen, kort travers och upp. Fin. Lite bösig.
2. Struntsak 3+,8m
Joakim Olofsson -02
Ca 10 m till höger. Kamin till grönsakerna ovanför.

BOVALLSTRAND
Stora Korpåsberget
Förutom Till Elisabet så är där endast klättrat en kamin på Västsidan.
Stenhuggarekaminen 5+, 30m
Joakim Olofsson -05
Uppenbar kamin. Lite ojämn. Till toppen av berget som har spår av den gamla försvarsanläggningen/bunkern på toppen.
Var diskret. Fira ned uppifrån, stör ej de boende,klättra ej när dessa är hemma.

Badholmsklippan
Spricka rapporterad av Wendelin Zobel 6/6+, 10m, (möjligen klättrad innan).
Uppenbar i början av räckan av sjöbodar på vä sida av vägen på väg ut ca 100m innan parkering för Badholmarna.

Gullviksberget
Parkera vid Badholmarna/Biskopsholmen.
Gå stig längs vattnet till viken.Första led från vänster startar ca20m in på viken,bakom lyktstolpe och upp gräsbacken
bakom vildapeln.
1. Gullviksleden 8, A0 , 30m
Joakim Olofsson -09
Den slipade svaväggen med tunn spricka till slipade svadiedern,ett häng togs innan gräshyllan, travers höger och dieder
upp. Gå av hyllan mot vänster.
2. Stupröret 7, 30m
Joakim Olofsson -09
Ca 15 th.Halt vattenslipat ”halvrör” med bättre grepp och säkringar. Gå av hyllan mot vänster.
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3. Gullviksdiedern 6+, 30m
Joakim Olofsson -09
Ca 3m th. Slipat dieder och följ mot höger via rund urholkning till diedern th och upp till samma hylla som föregående
leder. Två olika avslut mot vänster.
4. Odensöga 5 ,60m
Joakim Olofsson -09
Ca 50m th vid det runda hålet i berget en bit upp. Klättra upp till detta och traversera 10m tv och vidare diagonalt höger
och upp lättaste vägen. Hyllor och gräs.
5. Gullviksäventyret 5, 60m
Joakim Olofsson -09
Start som tidigare men traversera endast ca 5 m tv och digonalt höger upp via hyllor och gräsramper.
6. Gullviks svaet 4 ,30m
Joakim Olofsson -09
Ca 100 m till höger ungefär mitt emot den överhängande väggen på motsatt sida. Från hyllan en bit upp. Från björk, följ
diagonal spricka i ljust berg.
7. Gullviks sprickan 5+ ,10m
Joakim Olofsson -09
Ca 40 m till höger.Tunn spricka i svaet nära kanten på berget.

Shivling blocket
Ca 100m bortanför Gullvik, längs strandpromenaden mot småbåtshamnen. Boulderblock med några highballs klättrade
-09.

Keberget
Ca 20m in på grusvägen under berget finns en bra ny lätt väggdel samt två ytterligare på var sin sida av den branta
huvudväggen.
Från vänster:
1. Mighty Crack 6-, 12m
Joakim Olofsson -04
Ca 25 m till vänster om Mighty Power, dvs till vänster om den stora ljusa huvudväggen. Bredspricka. Något mossig.
2. Fjällpulkan 4, 20m
Joakim Olofsson -04
Till höger om den branta väggen finns en grov linje. Breda sprickor, mot block och dieder.
Ca 30m th ligger en lätt fin vägg strax bredvid grusvägen, bakom ekarna. Fira av från enar eller brant scrambling till
vänster.
3.Flinta 5 ,15m
Joakim Olofsson -04
Dieder till spricka. Spricka eller sva på blocken ovan.
4.Krukskärvan 5 ,15m
Joakim Olofsson -04
Ca 2m th. Mindre spricka mot taket.
5. Folkvandringstid 4, 15 m
Joakim Olofsson -04
Direkt till höger. Dieder med block diagonalt upp.
6. Bronsvägen 4+, 15 m
Joakim Olofsson -04
4 m till höger efter kanten. Upp block, spricka till slutet av förra leden.
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7. Fornborgsleden 6+,15 m
Joakim Olofsson -04
Väggen till höger. Kort travers mot höger, spricka /flak rakt upp. Fin.

Elleneberget
Ligger norr om Keberget. Parkera längs vägen på lämpligt ställe som vid Keberget. Kör ej intill gårdarna vid berget.
Diskret! Speciellt vid klättring av diedret. Krångligt att ta sig upp till de första lederna från väst och syd. Lättast från ost
men en bit att gå. Fira ned eller klättra diederlinjen först och de andra lederna nås då ovanifrån.
Två sprickor på övre väggen på västsidan som syns tydligt från stora vägen mellan Bovallstrand och Hunnebostrand.
Den vänstra ligger ca 100 m nordväst om Ellenediedret om man går uppe på berget. Strax till höger om den högsta
kanten/”bullen” på berget.

Övre väggen
Västvänd.
1. Ellenesprickan 6+, 10 m
Joakim Olofsson -05
Ligger till höger om högsta punkten. Börja brant i bred spricka. Dieder mot hyllan.
2. Bögebacka United 5+, 12m
Joakim Olofsson -05
Ca 50 m till höger och något nedanför föregående led. Från enhyllan flackare bred linje/spricka till hylla.

Sydväggen
Strax till höger om gården ligger ett tydligt dieder. Gå till leden helst från höger. Var diskret pga närheten till hus.
3. Ellenediedret 6+, 35 m
Joakim Olofsson -05
Lättare terräng mot det fina diedret. Kliv höger och mer ansträngande runt flaket. Efter detta formationer rakt upp.

Hunneboklôvan
Berget ligger på vänster hand när man kör ut från Hunnebostrand på väg mot Kungshamn. Mitt emot och lite längre ner
än Folkets Hus. Strax efter vägen mot Assleröd/ridskola finns en långtidsparkering på högersidan. Gå härifrån 50 m
tillbaks och 100 m till vandrarhemmet. Stig finns utmärkt till ”klåvan” ca 50 m alternativt gå till vänster ”Sotenleden”
innan klåvan för att komma till västväggen.
En del leder behöver återigen rensas.

Västväggen
Väggen till vänster om klåvan har en lång tydlig linje som befinner sig ett hundratal meter till vänster om klåvan.
1. Black Ball 6+/7-, 45 m
Joakim Olofsson -95/00.
Mittendelen tidigare rapporterad som Eight Ball (6-) men klättrad samma år, hela väggen till toppen. Senare gjordes en
startreplängd. Startar med elak, tydlig offwidth bakom stor ek. Bökigt till hylla. Vidare handspricka till nästa hylla.
Slutligen en brant hand- och knytnävsspricka till toppen.
2. Blackpool 6-, 15 m
Joakim Olofsson -95
Några meter till höger, väggvariant mellan ekarna. Möjligt fortsätta Black Ball till toppen.
3. Hand job 5+, 6 m
Anders Nilsson -03
15 m till höger. Spricka.
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4. Leda 4, 8 m
Joakim Olofsson -05
8 m till höger. Spricka vid block och sva mot vänster.
5. Vänsterprassel 4, 15 m
Joakim Olofsson -05
Ca 10 m till höger. Ingången till kaminen. Zickzack på hyllorna till vänster om kaminen.
6. Kärlekstunneln 5, 15 m
Petter Åsander, Johanna ? -09
Den fina kaminen.
7. Ekollon 5, 6 m
Joakim Olofsson -05
Ca 40 m till höger. Diagonal spricka. Vägg.
8. Lönnlövet 4+, 6 m
Joakim Olofsson -00
Ca 6 m till höger. Formationer vid tunn spricka.
9. Spritzer 5+, 9 m
Joakim Olofsson -05
Ca 20 m till höger, dvs 15 m till vänster om ingången till Hunneboklåvan.
5 m upp från hylla. Sprickdieder.

Klôvan
Något osäkert vem som gjort lederna först. Samtliga klättrade 2000-2010 av Joakim Olofsson samt några av Anders
Nilsson, Rickard Larsson och Marcus Jönsson, eventuellt någon av Hans Rapp -04.
1. Lätt arätt 3+, 12 m
Direkt till vänster. Lätt arete, dieder.
2. Nisches spricka 6, 12 m
Vänstra väggen. Ca 7m in. Spricka till nisch.
3. Dunner 7, 7 m
5 m in på höger sida. Tunn spricka.
4. Bökig 6-, 9 m
10 m in höger sida av stora blocket. Bökigt.
5. Bökigare 6/6+, 9m
Vänster sida av stora blocket.Bökigt
6. Minisprickan 5+, 5m
4m in på höger väggen
7. Stenhuggare hangeln 6-, 25m
10m in på vänster vägg. Stora flakformationer till travers till vänster på hylla och hangel
8. Pinnaklen 3, 15m
Travers över
9. Pinnakel Kaminen 4+, 8m
Kaminen till vänster om P.Klättra från botten.
10. Klåvtraversen 6-, 35m
10m in på vänstervägg efter P. Grovspricka till travers hela väggen (inkl nr7).
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11. Pall och Svall 6-, 35m
Halvvägs upp stora blocket ( ej traversera ned) horisontella sprickor rakt upp och till höger.
12. Hunnebo areten 6+, 15m
5m in på vänster vägg, nära arete kant, flak rakt upp och travers höger runt arete.
Till vänster om denna led fortsätter en klyfta upp som leder till Övre Väggen.
Följ stig åt höger istället. När blocket rundats, strax ovan detta, på hylla 5m upp.
13. Tvåhands Hammaren 6+, 7m
Fett dieder.
Ca 10m till höger om föregående och en hylla upp, på ett block:
14. Vipp 5, 6m
Kliv vänster om blocket och upp.
15. Vapp 4, 6m
Spricka från block.
16. Vupp 3+, 6m
Flak mot vänster.
17. Klyv och Katt 6, 12m
10m in i nästa fortsättning av klyftan, vänster vägg vid stor björk. Spricka. Avslut mot höger eller rakt upp.
18. Rundjärnet 7+, 15m
8m in på vänster vägg.Tunn spricka.
19. Mesehôlet 7, 15m
5m in, vänster vägg.Tunn spricka, diagonalt mot vänster.
20. Kalambakaflaket 6-, 15m
10m in på höger vägg. Flakformationen.
21. Kastrakiväggen 5+, 13m
Strax tv om grov formation och hål, flak upp mot grovspricka.
22. Smens Pôjk 6, 25m
12m in på höger vägg.Vägg mot flaket till vänster, rakt upp, hangel mot vänster. Bök.
23. Svallhôlet 7-, 15m
Säkra på vänster sidan.Klättra tunn spricka diagonalt vänster upp med full sprajs och ut vid de två blocken.
Efter klyftan följ stig tv mot toppen av berget.

Bortre väggen
Östvänd vägg.
1. Bronsålders leden 3, 10m
Efter ca 50m,vänster sida, vägg tv om stor björk till spricka.
2. Knoster 6-, 10m
10m efter areten. Vägg med horisontella sprickor.
3. Murarhammaren 5+, 8m
5m th. Vägg med horisontella sprickor.
4. Handsläggan 6-, 8m
10m th. Spricka i överhäng.
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Istället för att ta stigen mot andra klyftan, sväng upp vänster efter Hunneboareten och upp i klyfta med ett stort
klämblock.

Vänster klôva
1. Revers Flakhangel 5+, 15m
Direkt på höger väggen. Hangel mot vänster och upp.
2. Flakhangeln 6, 25m
Ca 10m in på höger väggen. Flakhangel mot höger vid gräshylla, spricka rakt upp.
3. Leden Mittemot 6-, 12m
Vänster väggen. Gräshylla,spricka, hangla vänster.
4. Obskyrt 6+, 15m
Vid stort klämblock nr2. Offwidth, under mot vänster på vänster vägg till hylla och travers till block1 och rakt upp.
5. 8a klubben 6-, 15m
Efter klämblock på höger vägg. Knytnävs/offwidthspricka.

Övre väggen
Från höger mot vänster:
1. Knôtt 5+,15m
10m in på höger väggen ,utanför klyftan. Kliv över och upp mot block och hyllor, snett upp till vänster.
2. Vickblocks Väggen 6+, 10m
10m till vänster. Tunn spricka från vickblocket.
3. Stenhuggarmuseet 5+, 12 m
5 m till vvänster. Spricka till dieder.
4. Mejseln 5-, 12m
2 m till vänster. Flakspricka till dieder.
5. Sigrty 5/5+, 12 m
2 m tv. Hand/offwidth spricka.
6. Gravstenen 7-, 12m
3 m tv. Osäkrad väggklättring, längs kvartsven, hyfsade kilar i mitten.
7. Mattsson å Nicklasson 5+, 12m
5 m tv. Flak, dubbelspricka.
8. Tors hammare 5+, 12m
2 m tv. Vänster kant av stort flak till spricka.
9. Indra 6-, 10m
4 m tv. Spricka, dieder
10. Epistemologi 7+, 12 m
4 m tv. Syltunn spricka, ovan litet tak.
11. Larsson och Östergrens led 4+, 12 m
Drygt 30 m tv. Dubbelspricka till spricka snett upp.
12. Finns led 4, 15 m
Dubbelspricka snett upp till flackt dieder.
13. Y-sprickan 6, 5 m
Ca 50 m åt vänster. Y-spricka på liten vägg ovanför smal klyfta/kamin.
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Nordre Hogeberg
Parkera vid Norra kajen bortanför Bella Gästis i Hunnebostrand. Följ stig på udden längs havet och skulpturpark till den
öppna platsen/parkeringen vid Hästedalen.
Från vänster:
1. Gå och bada 6-, 20 m
Joakim Olofsson -06
Ungefär mitt på parkeringen. En hylla upp med rönnar tv om rostig kabel mitt på väggen. Bevuxen spricka.
2. Rumors 5-, 20 m
Joakim Olofsson -06
Sprickor i den ljusa slabben i slutet av parkeringen, och till vänster om lyktstolpen.
3. The truth 4, 15 m
Joakim Olofsson -06
Tv om lyktstolpen, 5 m th om fg. Större spricka diagonalt mot vänster.
4. Inte så pjåkigt 5+, 20 m
Joakim Olofsson -06
Groove och spricklinje. Strax th om den vita bulliga areten. Drar mot höger.
5. Vad gör jag här? 6+, 20 m
Joakim Olofsson -06
2 m th. Bred start, bökigt upp mot vegetationen. Gräs, litet träd och brett ut. Lättare insteg strax till höger (5+)
6. Hästedalssprickan 6-, 25 m
Joakim Olofsson -06
10 m th. Diagonalt mot höger sluttande spricka.
7. Underbart är kort?! 7-, 25 m
Joakim Olofsson -06
Strax th. Följ istället avrundade skålar mot höger. Lätt 10 m, till kort brant dieder. Hylla och lättare rakt upp till samma
avslut som fg.
8. Beslöjade mannen 6-, 25 m
Joakim Olofsson -06
Ca 70 m bort, 20 m upp. Th om stora slabben och det bevuxna diedret. Start ca 10 m th om skulptur med spricka, till
arete som följes (dåligt säkrad).
9. Stairways to heaven 7, 25 m
Joakim Olofsson -06
Ca 30 m th. Nästa arete, starta i lodlinje och fortsätt. Repögla hängdes ned 3 m från toppen som säkring. Ev värd en
borrbult?
10. Konstigheter 6, 25 m
Joakim Olofsson -06
5 m th. Till hylla med lösa stenar. Följ borrhålen rakt upp till hylla och lätt ut mot höger i slutet.
11. Prothos X 6+, 30 m
Joakim Olofsson -06
Ca 20 m ut till promenaden, samt ca 30 m th. Diagonal spricklinje mot höger. Start i vänster kant av bänk. Några meter
th, den långa rostiga kabeln. Reach problem från hyllan och travers mot vänster under tak. Alternativt ut höger (6-).
12. Prothos XI 5+, 30 m
Joakim Olofsson -06
Start th om bänk, sprickor till block. Vänster om litet tak och forts kaprifolsprickan.
13. Prothos XII 5+, 30 m
Joakim Olofsson -06
5 m th. Insteg från höger till föregåendes linje. Till block och travers vänster till rönnen på Prothos XI.
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14. Orbit 4, 12 m
Joakim Olofsson -06
Ca 15 m th. Kamin med klämblock.
15. Gästis Eggen 6-/6+ 12/17 m
Joakim Olofsson -06
Arete th ev start direkt i lodlinjen via list och väggklättring ger lite svårare och längre led. Dåligt säkrad.
Ca 50 m efter sista leden är man tillbaks på parkeringen vid Norra Kajen/Udden, utanför Bella Gästis.

Stycket
Berg på norra sidan av väg 171 ca 400 m innan rondellen mot Kungshamn/Smögen och Hunnebo/Bovall. Parkera vid
betonggrisar in på grusvägen. Följ vägen in ca 40 m vid stolpen, ca 20 m innan ängen går man till vänster mot väggen.
1. Krystalklar 5, 23 m
Bo Belvedere Christensen, Jan Mathorne -04
Befinner sig rakt in från parkeringen sett. Tydlig spricka. Välsäkrad.
2. Kys Lyngen 6, 20 m
Jan Mathorne, Bo Belvedere Christensen -04
Ca 30 m th om Kristallklar. Spricklinje. Start liten vägg till hylla. Vidare riss till dieder. Välsäkrad.

Ramsvikslandet
Ö med broförbindelse. Stora delar är naturreservat. Respektera detta! På nordvästra udden är det fin bouldring. Troligen
tidigast av BKK:are i början av 90-talet och framåt. En del repleder är också gjorda, både här ute och på spridda väggar
i området, t ex vid Varpeberget, Faxhällan, Faxmosse mm. Inget specifikt är rapporterat eller dokumenterat.

Smögen
Några glömda små leder samt lite nytt...

Bangolfen
1. Bådbulten 5, 6 m
Första sprickan efter bangolfboden, med en gammal båtförankringsbult.
Några nya väggproblem mellan tidigare leder är gjorda men ej namngivna.

Parkeringen:
Rättelse av Magnus led, Magnus Lindstedt och Joakim Olofsson båda solo.
1. Närkes vän 7, 10 m
Joakim Olofsson -03
Till vänster om Närkes hämnd från vänster kant av bänken, upp för tunna sprickor.

Övre Vallevik
1. Sea Travers 6+, 15 m
Joakim Olofsson -03
Till vänster om Windbreaker. Taktravers i diagonala sprickor mot vänster och upp.
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Nedre Vallevik
Numera går en brygga under Ultramarin och följande leder...
1. Manet kaminen 4+, 15 m
Joakim Olofsson -92
Kaminen i hörnet th om Ultramarin.
2. Manettaket 6+, 15 m
Joakim Olofsson -03
6 m th om Manet kaminen. Sprajsa ut från bryggkant till lätt klättring till det lilla taket.

Tunnelväggen
Liten vägg på vänster hand när man går genom tunneln från Vallevik på väg till Smögenbryggan. Från vänster:
1. Tonårsfylla 5/4, 10 m
Joakim Olofsson -92?
Första diedret efter tunneln. Ut tv om tak svårare, th lättare.
2. Tonårssex 6/6+, 10 m
Joakim Olofsson -03
Andra diedern efter tunneln. Taket passeras tv eller alt th.
3. Pissepaus 6-, 10 m
Joakim Olofsson -03
Spricka på väggen 5 m till höger om Tonårssex.

Smögenbryggan
Strax tv om Caddy
1. Golf är INTE en sport 6+, 8 m
Joakim Olofsson -05
Överhängande klättring på stora grepp.
2. Kalles kaviar 6-, 20 m
Joakim Olofsson -05
Runt kanten th om Löjrom. Sned diagonal spricka på vänstra väggen.
Ett antal mycket lätta leder har klättrats på svaväggen till höger. Ej namngivna och delvis bevuxna.

Glömmen
Småväggar som sträcker sig från Glömmenviken och nedanför vattentornet. Man går dit från Makrillvikens vandrarhem
och Smögens Hafvsbad. Från dessa tar man stigen norrut som leder till boulderblocken och bryggan som finns längst in
i Glömmenviken. De första lederna ligger till vänster om det stora överhänget i viken.
1. Mågskid 4+, 15m
Joakim Olofsson -05
Kamin till vegeterad spricka. Alternativt insteg spricka th (5-)
2. Mågekanten 5, 15m
Joakim Olofsson -05
Strax till höger om kant och sprickor till samma avslut.
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3. Skedderännan 6-, 15m
Joakim Olofsson -05
Orensad dieder
Efter det stora taket, ca 30m th, finns nästa led en dieder. På väg till denna är ett antal boulder gjorda, bland annat
highball på stora blocket. Fint.
4. Ringmärkt Makrill 4, 20m
Jonathan, Ulrica Strömgren-02 (troligen klättrad tidigare)
Det stora diedret. Startar från jätteblocket. Ihåligt block i början, ojämn.
5. Tångväggen 5, 15m
Joakim Olofsson -05
Formationer och sprickor ca 5m th.
6. Rägtrålaren 4, 15m
Joakim Olofsson -05
Lättaste vägen upp ca 5m th. Rakt upp, efter 2m travers, följ formationer.
7. Sjöstjärnan 5, 15m
Joakim Olofsson -05
Istället för travers, rakt upp sprickor.
8. Kräftklon 5+, 15m
Joakim Olofsson -05
Strax th väggklättring längs dubbelsprickan.
9. Sillspa 5+, 15m
Joakim Olofsson -05
Börja vid skivan och rakt upp, vidare upp för sprickan tv. (Variant; efter skivan och sedan ut mot höger.)
10. Krabbetaska 5+, 15m
Joakim Olofsson -05
Sprickor vid kanten och rakt upp. (Till höger variant utsteg)
En bit till höger finns ett flackt flak:
11. Kubong 3-, 10m
Joakim Olofsson -05
Lätt flak.
12. Blå maneta 5+, 10m
Joakim Olofsson -05
Ca 10m th. Upp till dieder och vänster i litet tak.
13. Bränn maneta 6, 10m
Joakim Olofsson -05
Samma start, innan dieder, klättra ut sva th och upp.
På klippan strax ovanför,under vattentornet, tag sikte på den nedre av de gröna trapporna. Här finns lederna Spatsiba
och Spotnik.
14. Kapsyls dieder 3+, 15m
Joakim Olofsson -84
Bortglömd tydlig linje som solades tv om Spatsiba.
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Hafvsbadsväggen
Väggen mittemot Smögens Hafvsbad, ovanför vägen till vandrarhemmet och nedanför vattentornet.
Från vänster.
1. Sista dyket 8-R/X, 12m
Joakim Olofsson -05
Th om vänsterkanten av väggen. Flak och väggklättring. Drag till vänster mot spricka. Dåligt säkrad.
2. Hafvsbadet 6-, 12m
Joakim Olofsson -05
Fin brant klättring på formationer rakt upp.
3. Nudisten 7, 15m
Joakim Olofsson -05
Strax till höger. Sväng på lättaste vis mot höger till hylla, därefter vänster och spricka rakt upp. Brant.
4. Torsk Kaminen 5+, 12m
Joakim Olofsson -05
Bred kamin, offwidth, bökigt.
5. Dörjen 5+, 12m
Joakim Olofsson -05
Spricka på arete till höger och vidare till diedern ovan.
6. Kummel sprickan 6, 10m
Joakim Olofsson -05
Höger om arete.Fin ljus vägg med liten spricka som drar till höger .
7. På kroken 6+, 8m
Joakim Olofsson -05
Diederspricka strax th.

Kungshamn
Bäckevik
Nordöstra utfarten från Kungshamn, mot Hovenäset, direkt efter COOP, tag vägen tv och parkera lämpligt i slutet av
denna. Berget ovanför brukar man använda till påskefyr. Följ grusväg till hundklubben,tag vänster vid stängslet och följ
stig över äng upp till berget.
Här finns ett knappt 30tal leder/boulders på småväggarna nedanför som Joakim Olofsson klättrat sedan 80-talet.
Upptäck själva. Max 10m, upp till grad 7.

Paradiset
Kommer man norr ifrån mot Kungshamn, kör förbi Hovenäset och Väggakyrkogård. Innan Wiggersvik Camping på
vänster hand finns P-plats för Johannesvik Camping.
Gå grusväg några hundra meter in mot Paradiset/Vägga Sörgård. Sväng upp till vänster framme vid havsviken när man
kommer till sista huset eller bättre strax innan detta. Upp till berget med väggar kring tio meters höjd.Längre ned mot
havet upp mot max 20m. Många olika väggar på olika nivåer. Drygt 70 stycken linjer är ledda eller bouldrade/highballs,
solo, samt enstaka topprep. Grad 3-8. Klättrat sedan början av 90-talet av bland annat Joakim Olofsson. Upptäck själva.
Inget är namnat. Fint ställe för att hoppa i havet och bada nedanför väggarna vid havet.
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Vägga
Berget ovanför kyrkogården mellan Kungshamn och Hovenäset. Den äldre leden Mortal Man , en stor diagonal
ränna/kamin, ligger rakt mellan kyrkogård och vaktmästarstuga.
1. Flesh and bone 5-, 45m
Joakim Olofsson -10
10m till vänster om det överhängande diedret. Starta ramp och när leden ”går ihop” ovanför diedret, klättra istället mot
vänster och fortsätt parallellt upp. I slutet vänster och upp.
2. Zombie Holocoast 6+, 40m
Joakim Olofsson -10
10m till höger. Överhängande dieder och fortsätt linjen diagonalt upp,lätt.
Alt 1: Höger vid rönn,travers under överhäng och upp vänster igen.
Alt 2: Vänster efter träd högre upp och upp brant dieder.
Alt 3: Höger högre upp och ut en stor spricka.
3. Mortal Man 3/4+
4. Dead and buried 3, 15m
Joakim Olofsson -10
10m th.Start högre upp, diagonalt över väggen.
5. Exhumed 4, 10m
Joakim Olofsson -10
10m th. Litet dieder.
6. Chopper Chicks in Zombietown 6-, 30m
Joakim Olofsson -10
Nästa vägg. Hyllor via rönnar till diagonal spricklinje, bred.
7. Obskyr Manikyr 5+, 22m
Joakim Olofsson, Henrik Pärn-10
15m th. Diagonal sprick/dieder linje som startar brett.
8. Grave Mistake 5+,12m
Joakim Olofsson -10
10m th. Spricka på aretekant.

Hatteklåva
(Följ tididigare beskrivning.) Vid lilla bron på väg från Hovenäset mot Kungshamn, tag höger in mot Johannesvik
camping, kör förbi och ytterligare några hundra meter (totalt ca 600m) till nästa havsvik. Berget ligger på andra sidan
(tjur-)hagen på höger hand. Parkera helst vid campingen! Scrambla upp från vänster eller följ rampen mot vänster som
leder diagonalt upp.
1. Picador 5-, 10m
Joakim Olofsson -06
Dieder
2. Matador 5,10m
Joakim Olofsson -06
7 m till höger, bakom rönn. Dieder, fina jam.
3. Tercio de banderillas 5, 10m
Joakim Olofsson -06
2m th. Arete. Dåligt säkrad.
4. Tjurpannan 5+, 12m
Joakim Olofsson -06
2m th. Spricka, crux i utsteg.
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5. Tercio de varas 6, 15m
Joakim Olofsson -06
6m th. Bakom rönn, block, svahylla tv och dieder.
6. Tercio de muerte 7-R, 15m
Joakim Olofsson -06
10m th, vänster om stort träd. Genom takspricka, drag vänster och rakt upp till litet dieder (behöver en bb!)
7. Ferdinand 6-/6, 15m
Joakim Olofsson -06
2m till höger, mellan två träd. Till hyllan. Dubbelspricka till spricka. Bevuxen.
8. Tjurfäktaren 7-, 15m
Bobo Gustavsson-05?
Boulder start. Spricka.
9. Olé 3+,11m
Joakim Olofsson -06
4m th. Spricka till höger om väggen
10. Capa et Muleta 4/5+, 10m
Joakim Olofsson -06
Ca 10m till höger, grepprik pinnakel. Stora grepp och hyllor eller takspricka direkt.

Amborseröd
Se beskrivning gamla föraren. Från vänster:
1. Chicken race 6+, 30m
Joakim Olofsson -03
Slabb med tunna sprickor.
2. Vattenvägen 5+/6+, 30m
Joakim Olofsson -03
Följ vattenurgröpta formationer. Tre extra variantutsteg gjorda, successivt svårare mot höger.
3. Piraten 6+, 25m
Joakim Olofsson -03
Fin diagonal spricka upp mot vänster.
4. Dirty Prick 5+, 25m
Joakim Olofsson -03
Direkt insteg till nästa led. Sva rakt upp mot sprickan.
5. Dirty Dick 5-, 25m
Joakim Olofsson -84
Gamla leden
6. Hee hå... 7, 20m
Joakim Olofsson -03
Tunna branta sprickor.
7. Traversen 6, 30m
Joakim Olofsson -04
Flak rakt upp och fortsätt traversera mot vänster och klättra slutet av Dirty Dick.
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Håle
Västra Håle
Skolväggen
Se gamla beskrivningen. Mellan Örn och campingen, ca 1 km efter Örn, ca 150 m innan infart till campingen. Ungefär
mittemot gamla skolhuset. Andra sidan vägen finns en brantare vägg. Till vänster om sva/diedret och areten från vänster.
1. Låt Stå 5+, 15m
Joakim Olofsson -05
Till vänster om arete och ramp upp till vänster.
2. Tavelkanten 6-, 12m
Joakim Olofsson -05
Arete, dieder.
3. Hets 6, 14m
Joakim Olofsson -05
Travers under tak. Dieder.
4. Den snälla lärarinnan 3, 20m
Joakim Olofsson -80
Lätt dieder
Ca 50m till höger, mittemot busshållplats Håle:
5. Psalm lektionen 5, 15m
Joakim Olofsson -05
Svaarete
6. Kvarsittning 4, 12m
Joakim Olofsson -05
Diagonal perfekt spricka över sva till arete och hylla.
7. Suddgummikriget 4+, 20m
Joakim Olofsson -05
Svaarete.
Drygt 100m längre fram mittemot infart till campingen, ett markant litet tak:
8.Bonnrövstaket 6, 15m
Joakim Olofsson -05
Lättare formationer upp till taket. Spricka genom denna.
Drygt 100m längre fram ligger huvudklippan, efter en grusväg på vänster sida.
Vore bra att placera ett firningsankare i starten på västsidan så de boende på östra sidan ej besväras av klättrare.

Huvudväggen
Sydvägg.
1. Greenslab 5, 25m
Joakim Olofsson -84
Ej helt bra inritad i föraren. Start ca 5m vänster om aretekant, traverserar under det lilla mothänget mot höger, till arete,
följ till liten dieder åt höger (känsligt steg på slabarete).
2. Gröna Areten 6, 25m
Joakim Olofsson -09
Starta areten direkt från backen och hela vägen till toppen. Känslig i start och slut, dessutom.
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Som Greenslab är inritad i gamla föraren, går en nedstigningsled diagonalt ned, björkar.
3. Fjollan 3, 22m
Joakim Olofsson -09
Ca 35m till höger om grusvägen, bakom träd, lätt klättring diagonalt upp vänster.
4. Rackham den Röde 6, 20m.
Joakim Olofsson -09
Samma insteg, upp vägg och flak mot ljung/rönn och avrundad dieder.
5. Snabelschrek
Joakim Olofsson, Wendelin Zobel -89
10m till höger. Fin.
6. Första Försvagningen 5Joakim Olofsson -84
Ca 27m th. Brett riss,lättare dieder, möjlig variant till vänster i toppen.
7m th skylt Örn, 6 m därefter...
7. Mellan Försvagningen 5+, 25 m
Joakim Olofsson -02
Spricka, dieder i den vänstra förgreningen.
8. Mellan Förstärkningen 5+/6-, 30 m
Joakim Olofsson -02
Samma start men drag mot högra sidan och tunnare sprickor, diagonalt mot höger, dieder och lättare dieder i slutet.
9. Hin håle 7-, 25 m
Mikael Ylinen, Tobias Ryberg-12
Ca 18 m th. Spricka diagonalt till höger. Travers och snett upp höger. Superfint.
10. Hinsides, 7-, 22m
Joakim Olofsson -12
Ca 17 m th, diagonalt vänster, dieder till metallsplint ca 10 m upp och fortsätt diagonalspricka mot vänster och en
buskhylla, vidare lätt upp.
11. Andra försvagningen 5Joakim Olofsson -84
Bred spricka där den vidgar sig till ett stort V. Klättra rakt upp (innan gräshylla) och följ block, sprickor, buskar längs
vänsterkanten. (Ett par olika varianter har klättrats i slutet).
Ca 100 m åt höger finns en infart till den gamla kyrkan, numera privatbostad. Ca 40 m till höger om denna börjar nästa
väggdel:

Kyrkväggen
1. Körkselvret 7-, 10+5 m
Joakim Olofsson -12
Ca 15 m vänster om Vid mörkrets inbrott, förbi två tak till enhylla, eventuellt avslut lilla väggen.
2. Halleluja! Halleluja! Halleluja! 6, 10+5 m
Joakim Olofsson -12
2 m th. Spricka till tak, vattenslipad ränna. Dieder.
3. Sakristigen 5+, 15 m
Joakim Olofsson -12
10 m till höger. Spricka 2 m innan den stora formationen.
4. Vid mörkrets inbrott 5-, 15 m
Joakim Olofsson -84
2 m till höger. Stor formation.
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5. Ljuset i tunneln 6-, 15 m
Johanna, Petter Åsander-09
En 8 m-variant-insteg som ligger 4 m th. Tunnare sprickor mot Vid mörkrets inbrott-utsteg.
6. Kantorns snedsteg 6, 15 m
Joakim Olofsson -10
Ca 10 m th. Jamspricka som drar mot vänster, lite grästuvor förgyller klättringen. Avsluta leden med det lilla diedret.
Behöver borstas.
7. Yam-yam 6, 15 m
Joakim Olofsson, Wendelin Zobel -89
2 m till höger. Fin fingerspricka/layback. Till hylla, lättare ovan.
8. Altaroffer 7, 15 m
Joakim Olofsson -02
18 m th. Vägg, flak, sned spricka i tak mot höger.
9. Prästens lilla kråka 6+/7-, 15 m
Joakim Olofsson -02
5 m th. Spricka, lösa block. Till vänster upp spricka.
10. Seven-seven 7, 7 m
Joakim Olofsson -90
13 m till höger. Spricka.
11. SixtyNine 6+, 9 m
Joakim Olofsson -02
3 m till höger. Spricka. Något lavig.
12. Inkompetent succulent 7-, 15 m
Joakim Olofsson -02
20 m till höger. Spricka bakom en ek, lite växtlighet.
13. Hedningen 6+, 10 m
Joakim Olofsson -03
5 m till höger bakom en ek, spricka.
14. Kristi blod 6, 10 m
Joakim Olofsson -03
2 m till höger, spricka.
15. Korset 5+/7-, 10 m
Joakim Olofsson -03
2 m till höger. Kamin bakom träd. Alternativt utsteg spricka till höger. Kan vara lätt eller tungt att bära.
16. Kreti 5, 8 m
Joakim Olofsson -84
5 m till höger och upp hylla bakom en en, väggen klättrades snett upp vänster.
17. Pleti 5-, 8 m
Joakim Olofsson -84
Från samma hylla till höger, kort layback i dieder.
18. Bibliotikariens hemlighet 6+, 12 m
Joakim Olofsson -12
Nästa avrundade vägg till höger bakom ek, spricka, halt.
Till höger är det ca 200 m till korsningen som är avtagsväg mot Amhult.
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Hedenberget
Några hundra meter efter Amhultkorsningen ligger en svaklippa på höger sida av vägen. (Bortglömd).
1. Hedenväggen 4, 20 m
Joakim Olofsson -88
Upp svaväggen via flera grunda, oborstade sprickor.

Tullboden
1. Melange (förbättrad beskrivning)
Parkera vid färjeläget och följ havskanten några hundra meter mot väster, förbi några bodar och småbodar till tydligt
dieder där man brutit sten. Tyvärr har någon bb ett ankare utan att fråga!?

Skyggeberget
Justering,fel : Number 1 -Rätt årtal -79

Östväggen
Följ sydvästväggen längs stranden och runda berget på liten stig tills man kommer till en östvänd vägg. Mitt på väggen
något till höger om lite nygammal graffiti ”K 1988”.
1. År av ensamhet 6+, 40m.
Joakim Olofsson -05
Starta i de uppenbara diederformationerna och klättra till hylla på höger sida under tak, upp sprickor, hyllor och sva rakt
upp mot tallarna. (Tack Per & Mackan för nytändningen...)

Ekeberget
Västvägg. Skyggebergets grannberg i öst. Fortsätt små stigar nedanför Ostväggen på Skyggeberg över ängen.
Första led från vänster är ca 25m vänster om nedstigningsrännan och 50m nedanför huset. Var diskret. 10M upp på hylla
finns ett dieder.
1. Så stäm mig! 6, 18m.
Joakim Olofsson -11
Ointressant approach till hylla och sen fin stämdieder.
2. Åke Johanssons feta röv 4+, 40m.(! korrekt längd)
Ca 25m th. passera rännan, start strax th. Följ en kamin, vegeterad ränna, hyllor och enar högre upp.
3. Sjörövar Fabbes Arete 6+R, 45m
Joakim Olofsson -11
15m nedanför th. Sva till sva arete som följes till toppen. Spännande (behövs någon bb för att bli trevlig).
4. Skattletarleden 5, 40m
Joakim Olofsson -11
10m th. Sprickor till enbuskage. Gå runt till vänster, dieder, diskontinuerlig och orensad led.
5. Och en flaska rom... 5, 10 m
Joakim Olofsson -11
5 m th, spricka till vänster, hylla, minidieder/spricka.
6. Det luktar krut... 5, 10 m
Joakim Olofsson -11
Samma start men drag istället till höger upp för väggen.

46

Svaneberget
Första nya leden ligger ca 20 m till vänster om Slippery when wet.
1. No bitch is safe 7-, 20 m
Joakim Olofsson -12
Sprickor på arete, strax till vänster om den tydliga högerlutande diedern. Sva, fin sprickklättring. Fira från lastögla i
enbuskar.
2. Sacramentum 7+, 35 m
Joakim Olofsson -12
Samma start men följ tunn spricka, desperat diagonalt upp mot höger tills det lättar av vid tallen.
3. Reductio ad absurdum 7, 20 m
Joakim Olofsson -12
Sva mellan sprickan och flaket. Korsar i tunna sprickor mot vänster över de två tidigare lederna. Klurigt.
4. Dlutchara (min vän i livet) 5+, 35/50 m
Joakim Olofsson, Tor Olofsson-12
Runda flak till det stora diedret som för diagonalt upp höger, förbi tall och vidare till ankaret på Slippery.... Ev kan man
fortsätt sva, dragning mot vänster och upp 15 m via sva till toppen (4+).
5. Brown Bunny 6-, 35/50 m
Joakim Olofsson -12
Samma start, efter flak mer rakt upp tunn spricka och in i tidigare till strax under tall, istället travers mot höger och upp
för formationer i sva. Strax tv om Slippery... Rakt upp mot slutet av Dlutchara. Efter ankaret ev forts 15 m rakt upp till
toppen.
6. Hard candy 6, 35/50 m, 3 bb
Joakim Olofsson -12
Svaplattan till vänster om Slippery... Följ 3 bb via intensiv svaklättring och förbi ett par horisontella sprickor rakt upp
och in i Dlutchara. Fortsätt denna till toppen.
Sedan kommer Slippery when wet.
7. Moralpanikens sista bastion 8-, 50 m, 1 bb
Joakim Olofsson -12
Svalinje som följer rinnstråk strax th om Slippery... Förbi block, rakt upp, där det brantar till klipp borrbult. Kliv upp
ovan och traversera lite vänster, tunn spricka till toppen.
8. Medan regnet faller 5+/6-, 50 m
Joakim Olofsson, Tor Olofsson-12
Upp via flak och följ ramp mot höger, till flak och över sva mot vänster. Följ stråk åt höger rakt upp till stort ihåligt flak.
Cruxigt svasteg upp upp mot nästa hylla. Dieder, sprickor upp mot höger till svagt lutande litet dieder till toppen.
9. Blue for two 6, 50 m
Joakim Olofsson -12
Spricksystem strax till höger. Först spricka och dieder till liten hylla, cruxspricka rakt upp, fin klättring upp till nästa
hylla. Litet dieder och travers till höger, sväng upp för lätt dieder, spricksystem till toppen. Variant i slutet; gå istället
vänster ut på block och spricka upp.
10. Lädernunnan 6-/6, 40 m, 1 bb
Joakim Olofsson -12
Ca 10 m till höger om föregående. Upp en hylla i vegetation. Start th lite ”balansigt” upp mot horisontell spricka och
sedan rakt upp (alt. insteg lite lättare från höger, sva och rakt upp mot sprickan). Kliv till höger ut på sva. I vänster kant
av detta rakt upp till gott grepp och till hyllan. Via horisontella lister och spricka, rakt upp till bb på sva.
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11. Fingerlock och de tre svastegen 6-, 60 m, 1 bb
Joakim Olofsson -03
Startar ca 30 m till höger om Slippery.... Vid eken, gå upp för hyllan ca 10 m åt vänster. En tydlig fingerspricka en bit
upp. Rakt upp denna, standplats i ek. Klättra svaet ovanför, först ut vänster, sedan lätt åt höger och sikta mot borrbult.
Vidare mot lilla tallen på toppen. Fått en bb i efterhand.
Möjligt fira från lastöglor, 2x30 m.
12. S.O.F (Sannsynligvis osteocondral fraktur) 6, 55 m
Joakim Olofsson -03
Ca 10 m till höger vid stora eken. Delikat upp för sva och tunn spricka till försvagningen i taket, tydlig spricka. Fortsätt
tills den ebbar ut till ett tunt svakrux. Lätt andrarepa finns bakom enarna i form av vänsterlutande spricka.(Namnet
kommer fr röntgen svaret efter att en kompis försökt leda denna led)
13. Sva, list och ett litet dieder 5+, 50 m
Joakim Olofsson -03
Några m till höger om S.O.F. Sva och lister upp mot taket, högertravers och rakt upp till litet dieder. Ovanför lättare
formationsklättring rakt upp till enar. Kort lätt klättring via sprickan till toppen.
14. Tors färd till Utgårdsloke 5+, 70 m
Joakim Olofsson, Tor Olofsson-12
Ca 10 m till höger om Sva, list och ett litet dieder. Följ tunnare spricksystem upp mot höger till dieder och travers
strax ovan till höger. Förbi flak ovan enar och rakt upp mot nästa dieder, stand under taket. Vidare traversen på
Genvägen som följes till toppen.
15. Vattenvägen 7-, 60 m
Joakim Olofsson -12
En bit till höger. Rakt upp mot litet mothäng och tunna sprickor på sva, hylla, travers till vänster till diedern. Rakt upp
för formationer till tak, drag till vänster om detta och upp för vattenslipad ränna. Sprickor rakt upp, i slutet sva till höger
upp. Alternativt utsteg; efter vattenrännan istället travers drygt 5 m th och gör avslutningen på nästa led.
16. Den sista färden 7, 60 m
Joakim Olofsson -12
Start som tidigare men där fg led traverserar tv och in i första diedern, klättra istället vägg rakt upp mot höger och korsa
Tors färd.... Klättra sva och sprickor rakt upp och följ mot höger (ev stand). Kliv upp förbi taket på svaet ovan, knepigt,
i slutet sva och tunna sprickor mot vänster.
17. Orsak och verkan 6, 55 m
Joakim Olofsson -03
Knappt 10 m till höger. Spricka till hylla, fortsätt rakt upp högerlutande handspricka till svakrux, sprickor till hylla vid
taket. Mantla upp för formationen och sva till hylla. Vidare flackt sva till tydligt liggande flak. Stand i detta (0,5-0,75
Camelot). Vill man göra stand i hyllorna och småträden ovanför behöver man ytterligare 10 m rep.
18. Genvägen 5/5+, 60 m
Joakim Olofsson -03
Enklaste linjen i kombination av Orsak och verkan och Oppositionsleden. Start som Orsak och verkan, men vid
hyllan fortsätt Oppostionsleden. Ev stand i taket. Travers ca 5 m åt höger under taket till avslutning av Orsak och
verkan.
19. Oppositionsleden 6, 60m
Joakim Olofsson -03
Start i den lilla diedern knappt 10m th och upp till hyllan. Vidare upp dieder till taket.( Ev. stand)
Rakt upp tunna sprickor via opposition och friktion till lugnare klättring via sva till samma ”stand plats flak” som
Orsak...
20. Cygne Noir 8-R, 40m
Joakim Olofsson -05
Ca 10m th och en hylla upp. Tunn friktionsstart, mot tunt spricksystem som snart blir behagligt. När det åter brantar till
sig, säkra upp noggrant, mycket tunn friktion rakt upp till goda tag i tvärsprickan strax under taket. Drag vänster om
detta till spricka/liten dieder till toppen.
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21. Gorilla Ballet 8-/8R, 40m
Joakim Olofsson -05
Samma start men rakt upp vid taket, lättare med positivt apindex (beroende på klättrarens längd). Till superfint tak, via
tvärsprickan ovan, rakt upp.
22. Requiem for a dream 6+, 40m
Joakim Olofsson -04
Från samma hylla som Gorilla Ballet men några meter till höger. Rakt upp behaglig klättring via flak och sprickor tills
tunt höger steg mot vertikal spricka. Följ till taket och fortsätt tunna sprickor rakt upp på väggen ovanför.
23. Arkimedes konstant 7, 40m
Joakim Olofsson -05
Start som Requiem for a dream. Efter det tunna höger steget, säkra upp dig i vertikala sprickan, klättra ned och ut på
svaet tv. Gör några långa flytt till taket, tungt över via horisontell spricka vänster och rakt upp.
24. Ödes symfonien 6+, 40m
Adam Blomberg, Magnus Glans-05
Start som Striptease men i tvärsprickan nedanför första bb traversera ca 5m tv och klättra slutet av Requiem... (tror jag?
Ej hittat annat utsteg)
Så har vi Striptease/Topless, Höstsonaten, Bergkirsti Polska
25. Västkust Polska 6+, 35m
Joakim Olofsson -03
Start som Bergkirsti... men där den drar till vänster i handjam, kliv direkt ut höger via tunn spricka och rakt upp via
flak/horisontella sprickor. Delikat. Dragning höger,sva till avslut några meter höger om Höstsonatens utsteg.
26. Ronin 7-R, 40m
Joakim Olofsson -03
Ca 5m höger om Bergkirsti... Start från marken via sva till hylla (ofta blött) el ev traversera in från Bergkirsti. Drag
höger till stor horisontal spricka, vidare rakt upp tunt, lite höger till horisontal spricka,säkra upp, travers vänster tunt,
rakt upp flak och små sprickor, dragning höger i början. Från hylla lätt till toppen eller fira från ankaret th.
Yojimbo 7+ , 40m (bättre beskrivning)
Ska ritas in från marken, förlängd, men startsva ofta vått. Strax th om fg.
Klättras från marken i torrt tillstånd, mot spricka och vidare sva som tidigare beskrivits.
Sensei 5+, 30m
Joakim Olofsson -01
Starta som Bohusvals ,travers i horisontala sprickan drygt 5m åt vänster.
Vidare rakt upp avslutning i Yojimbo.
Ingen kommentar ang. övriga leder, men dumt placerat firningsankare!! Rakt över Yojimbo!
Detta borde aldrig få sättas över led. Inte utan att tillfråga ledmakare.
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Nordens Ark
Några nya leder rapporterade enl. tidigare tillägg av danskar, lite oklart hur dessa går? Är senare rapporterade led Bilar,
bajs och buller som någon dansk har gjort? Vg se tidigare Bohus tillägg. P för några bilar finns nu 200m in på den fd
privata grusvägen vid ängen. Vid Ekovandringsleden.
Justeringar:
Fjällugglan gradjustering 5 Gör direkt insteg el via rampen till gran längst mot vänster, upp kort dieder, så diagonalt
över väggen via lister,svårsäkrat och (+R) halvan via diagonala sprickor mot höger.Grad beroende på hur leden följs ,en
lättare variant går direkt till höger om 8m via Berguven vidare utsteget mot höger.
Amurleoparden gradjustering 6-R Klättras med samma direkt insteg,bouldrigt och blockigt ,ger 8-10m ytterligare
klättring. Utsteg rakt upp via tunna sprickor/sva.
Berguven 5+, kort crux,resten graden lättare.Görs nu oftast med direktinsteg, via sned liten spricka. +8m.
Järven (ändra text) Rakt upp strax th om där rampen går upp, följ spricklinje rakt upp o korsa fg led 2ggr till uteg rakt
upp.
Lodjuret (ändra text) samma start som fg. men dra sedan något höger och rakt upp svaplattan
Snöleoparden (6/)6+, de flesta undviker cruxet genom att klättra något th ovanför säkringen på cruxet, svårare (håller
6+) om man gör som vid första bestigningen, och följer bandet tv upp hela tiden! Eventuellt borde man ordna vettigt
firningsankare (till höger? Så man kommer ned på 60m enkelt?). Nu kan man komma ned fr slingor/karbin fr stora
tallen med 70m enkel till rampen .OBS! Var varsam med stängslet nedanför som satts upp av Nordens Ark. Var diskreta
pga känsliga sommarboende i närheten.
Gems (text)..korsa fg o klättra hela tiden 1-2 m tv om denna, fina horisontella kil läge.
Ny led längst bort tv på Stora Väggen
Manvargen 5, 45m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -15
Direkt insteg som Fjällugglan ,tv längs ramp till granen (ny stand)och upp kort dieder. Istället för diagonalt över
väggen som Fjällugglan klättra vägg rakt upp några meter till digonala sprickan upp mot höger som följes till tydlig
utstegspricka rakt upp, strax th om Amurleoparden utsteg.
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LYSEKIL
Lilla Skyggeberg
Förslag på namn till den lilla branta västvända väggen precis norr om Skyggeberget.
Förr kallad ”Pärleporten”

Hallinden
Stora väggen
1. Snuff 8, 15m
Joakim Olofsson -03
3m th om Quick step. Kort, tung, bouldrig spricka, till hylla och lättare formationer parallellt th om fg led.
2. Första Prillan 7+, 15m.
FFA Joakim Olofsson -03
Det fria direkt insteget till Prisemaster, klurig diagonal spricka.
3. Gustavus 6/6+, 60m
Joakim Olofsson -03
3m till höger om föregående. Via flaket (ca 5m tv om Prismaster), korsar denna och tar högra sprickan till hyllan,
första metern samma men vik sedan direkt ut på svaet th och klättra diedersystemet parallellt th om Pm. Passera ett tak,
följ diedret upp men vik åt vänster när det brantar till sig. Traversera några meter på lister och rakt upp diedersystem
strax th om Pm. Följ genom tak ca halvmetern th utsteg av Pm. Mycket fin egen och naturlig linje.
Variant 1. Efter första taket, traversera vänster till Pm (fegis varianten...6-)
Variant 2. Fortsätt ytterligare en bit upp i diedern och kliv sedan ut vänster och in i det lilla parallella diedersystemet
mellan G och Pm, följ rakt upp G utsteg.
4. Golden River 8-, 60m, 2bb.
Joakim Olofsson -03
Startar som Gustavus men fortsätter rakt upp där diedersystemet brantar till sig, via 2bb till avslutningssprickan.
5. Vägen 6+, 85m
Joakim Olofsson -10
Ca 10m th om Prisemaster , samma start som Rapé/Blåsningen men tag diedret th istället till hyllan. Stand 10m th vid
gran under brant dieder.
Klättra diedern till hylla och fortsätt det vänstra spricksystemet upp (ev stand i gammalt firningsankare), vidare upp lätt
överhängande stämdieder och följ fingersprickan tills den försvinner. Därefter lättare formationer rakt upp till stand i
tall.
6. Highway to Hell 7+R, 60m
Joakim Olofsson -10
Klättra första repl på fg. Eller via travers från hyll systemet från höger. Start ca 5m th om fg 2a repl start. Kort spricka
till hylla och sedan brant, något svårsäkrat till hyllan ovanför. Följ den högra av de två parallella spricksystemen, som
slutar i öppet dieder och tunt svårsäkrat spricksystem till hylla th om firningsankaret. Originalavslutning: Travers
vänster förbi ankaret, och kort gemensamt med fg, men vik direkt upp och något höger i brant flak, besvärligt etablera
sig i diedern ovan, men går sedan in i samma utsteg. (Variant: Traversera höger, inte förbi ankaret, utan tar sikte på den
lilla branta diedern upp en bit och th, hårdare crux, till lättare sprickor ovan, oborstat slut)
7. Sendero Luminoso 6, 95m
Joakim Olofsson,Sofia Zackrisson-10
Start 30m th om Rapé. Start från stenhög nedanför tydligt sprick- och dieder system till stora hyllsystemet ovanför, via
(ofta blöt) vänster travers. Alternativt från hyllsystemet från höger (om starten är blöt). Stand från hyllan, rakt upp vid
blocket. Följ spricklinje diagonalt mot vänster till stora hyllan. Därifrån rakt upp för formationer, sedan höger in i
dieder/sprick system till nästa hylla och travers drygt 5m tv och stand i firningsankaret. Fortsätt travers drygt 10m förbi
Vägen och så brant upp i vänstervänt dieder. Lättare rakt upp till toppen, tall.
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8. No Country for Old Men 7+, 50m
Joakim Olofsson -10
Start 10m vänster om Ettan, där enarna slutar. Upp formationer, sprickor till flak som i toppen traverseras diagonalt in
tv i Sendero... som följs till hyllsystemet och travers th , tills nedanför nästa tydliga diedersystem. Fortsätt upp förbi
tunn passage och diedret ovan som följs med dragning höger och avslutas med fingerspricka i toppen.
9. Blodsmeridianen 6, 65m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson-10
Första replängd som Ettan. Traversera hyllsystemet i sin helhet mot vänster till strax innan Rapé, upp flaket till toppen.
10. Bränd av solen 7+, 60m ,2bb
Joakim Olofsson -04
10m th om General. Vid liten tall, bouldrig start i överhäng mot den tunna linjen rakt upp till litet vänster vänt dieder.
Kliv åt höger, bb., rakt upp , kil-läge , till nästa bb. ,vidare längs tunna sprickor. Möjlig stand vid kant. Avsluta diedern
rakt upp.
11. Bergtagen 7+, 75m ,2bb
Joakim Olofsson -04
5m th. Strax vänster om en kant, balansera upp fötterna i sprickan th upp till hylla. Travers några meter vänster,
sprickor/formationer till hylla. Stand (samma som I andra hand). Ut tv klipp bb på fg. led, men ovan istället direkt
vänster i formationer. När man ser nästa bb.,drag åt höger och rakt upp, klipp denna. Hylla. Rakt upp , följ längs bågen
mot höger. Ev stand som fg. Härifrån vik tv om kanten mot hyllan. Tunt avslut, rakt upp längs sva-arete(7-) . Alternativt
någon av de två mer lätt säkrade sprickorna till vänster (6- el högra 6+). Bra led att använda dubbelrep.
12. Urga 8,A0R , 60m
Joakim Olofsson -04
Start som I andra hand, men från start hyllan, direkt upp längs kant och tunn dieder tills den slutar,
Korsa mot höger och fortsätt brant dieder formation/söm rakt upp (gjord med ett kort häng) tills blockhylla med möjlig
stand. Ut på svaet th och rakt upp, sva och formationer.
(En variant av denna friklättrades av engelsk man/oskar ”skägget”?,klättrade starten av I första hand och vidare utan
häng, 8+)
13. I första hand 6+, 60m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -04
Vid starten av I andra hand. Rakt upp,tunnt dieder tills det brantar till sig och Urga kommer in från vänster. Travers ca
5m vänster till standhylla (I andra hand). Rakt upp först brant och lite bredare spricka tills den tunnar av uppåt och blir
svaigare. Följ linjen rakt upp (fega ej ut till vänster) och håll hela tiden th om I andra hand, till toppen.
14. Odysseus 7+, 80m, 1bb.
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson (halva) -04
Ca 25 th. Lätt längs stort flak(med Cyklopen), orensat längs hyllor och tall, rakt bort till standhyllan på I andra hand.
Därefter som Urga i 10m men fortsätt istället formationen mot vänster och diagonalt upp längs hyllsystem tills i linje
ovanför General , fortsätt rakt upp sprickor till toppen.
15. Midgård 7+, 60m, 3bb
Joakim Olofsson -04
Rakt upp från flaket bb.,liten diederformation till hylla. Drag åt höger, följ flak rakt upp tills det slutar och drag vänster
(ballnut) ut mer vänster, sva bb., efter denna tillbaka mot höger och ev. hyllstand. (Variant: Rakt upp, lättare, gjord
efteråt). Rakt upp längs kant och vänster till bb. Och tillbaks höger och rakt upp mot det lilla mothänget,bb. Rakt upp.
16. Black Swan 6/6+,60m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -04
3 stycken varianter är gjorda på första hälften av leden,vänstra är lättast, men dom andra inte mycket svårare.
Variant Svanen,30m,6- ;okänd (Jensen?Höibakk?-02?) är en fin spricklinje tv som stoppar vid hyllan. Start, litet dieder
mot vänster och sprickor som följs mot höger och fortsätt till hylla.
Direkt start i diedret 2m th,rakt upp, vid första bestigning.
2m th Svandansen , spricka/flak som följs diagonalt uppåt och går in i Svanen.
10m th Döende Svanen från stora blocket. Följ flak/kant diagonalt mot vänster till Svanen.
Andra halvan: Ett litet dieder rakt upp och vidare sva mot litet tak/mothäng som passeras åt vänster och rakt upp.
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Sydväggen
Därefter ca 50m upp till de nästa 3 st lederna i gamla föraren; namnen gör dem inte rättvisa. Ganska fina. Harru
bråttom; 5- ,dieder.Vänlös; 4-,5m th, spricka. Värdelös; 3, 5m th, dieder/kamin. Strax th (4m) om dessa ligger en ca
15m hög vägg.
1. Snuslös 6-R, 15m.
Joakim Olofsson -04
Runt kanten en liten diagonal spricka vid liten gran. Upp små hyllor och lister mot höger, sedan vänster.
2. Skoningslös 6, 15m
Joakim Olofsson -04
3m till höger. Spricka till liten hylla, när sprickan tunnar ut drag höger och rakt upp sprickor. (alt vid liten hylla travers
4m och rakt upp, 5)
3. Snusmumrik 3+, 15m.
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -04
3m till höger. Försvagning rakt upp, block och avsluta i spricka.
4. Snusk 6-, 10m
Joakim Olofsson -04
Ca 5m till höger. Till vänster om tall. Från block upp till stora lister. Rakt upp till kant/hyllan ovan.

Östväggen
Ca 10-15m hög. Från högsta passet vid nedstigningen vid sydväggen.
Gå öst och ett tjugotal meter ned över sänkan och ytterligare 50m ned längs en rygg till väggen.
1. Fint som snus 5, 10m
Sofia Zachrisson -02
Dieder, orensat.
2. Kardus 6, 12m
Joakim Olofsson -02
Liten dieder till spricka. Grovrensad, fin om den fixas.
Troligen har någon toppat här tidigare.

Högberget
Justering och tillägg: Berg som varit känd av flera bohusklättrare sedan slutet av 80-talet/början 90-talet, bl a har Johan
Svensson o Rickard Larsson hittat hit och samtidigt hittades det som sedan kom att kallas Granitgrottan.
Jag klättrade då upp en lätt led i mitten av ren nyfikenhet, något år senare visad och repeterad med John Williams.
Sedan dröjer det närmare 15 år innan den verkliga exploateringen sker med trädfällning, borstning, pengar till bonden
osv.
En kort tid en ”het” vägg som också ledde till onödigt bråk mellan klättrare.
I och med vissa inte accepterat fakta utan rapporterat felaktigt till nätförare och gbgförare tarvas en rättelse. Dock
korrekt i Svenssons tillägg. Berget har flera fina linjer men ej granit.
0. Tre idioter och en skeptiker 3+, 15m
Ida Fagerström, Johan Schilobolski, Johan Andreasson, Linnea Knutsson-14
15m tv om Tommy och Tiegern (som ligger 10m tv om Sideways),hänger en stor skiva vid väggen. Åla in bakom o
upp längs den, till stor tall på hylla. Fira av. Förstebestigarna gick vidare längs hylla, men hittade ingen bra väg upp utan
kaminklättrade ned och bredvid.
1. Sideways 6-, 35m
Joakim Olofsson -05
Starta ca 5m vänster om Tårer..., vid två mindre träd. Rakt upp ca 10m via horisontella små hyllor och lister till hylla.
Fortsättningen följer en diagonal linje uppåt vänster med intressant klättring till hyllan med småträden nära
toppen.Härifrån rakt upp. (Rensad i efterhand, ledd ground up, samma dag som Jantesprickan)
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2. Prestige 7, 27m
Joakim Olofsson -05
Som Sideways men där denna drar vänster efter ca 10m, fortsätter man rakt upp via lister och sprickor i slutet dragning
vänster, via ett stråk med ljus klippa. Intensiv och ihållande.
3. Jantesprickan 6, 25 m
Joakim Olofsson -05 (Säkrad av Sofia Zachrisson)
Leden strax vänster om och som korsar Eiriksgatan. Har två insteg, ett lättare, 6- th och originalet.
Pga ett lite blött lättare höger insteg (som senare kallades Yamamoto...), så gjordes leden i det vänstra insteget som är
aningen svårare. Något bouldrig start att etablera sig i den tunna sprickan till hyllan. Korsa rampen på E, och vidare
trevlig lättare jamklättring rakt upp. Förbi litet mothäng till toppen. Endast grovrensad vid bestigning, men finputsad
efteråt.
4. Rompe Rampen 5-, 40m
Joakim Olofsson -90(?)solo
Senare rapporterad som Olivia. Tänkt strunta i det, men rätt ska vara rätt.
Följ lätt svaramp och klättra kort spricka i slutet.

Hallindens Klack
Flera småväggar först besökta i början av 90talet(?) av mig, Johan Svensson, Rickard Larsson osv. Mig veterligen
gjordes inget då. Det gjordes några leder strax efter men pga ytterligare potential hemlighölls väggarna till föraren.
Delvis också pga potentiella accessproblem. Var diskreta.
Därefter har jag hört talas om folk varit i skogarna men ingen har rapporterat förrän Simon Thyr gjorde sin arete. Då tog
nog klättrandet fart igen.
Nedan skrivs om fyra olika väggar. Snytan, Hallindens Klack, Bjälkebräcka, Sandklev.
På väg ut mot Lysekil tag av höger mot Kungshamn och kör in som till Vettekullen, parkera ur vägen och gå. Istället tag
vägen in till höger förbi företaget Färdig Betong. Obs! Bomväg som låses varje eftermiddag, då vägen går till ett
stenbrott! Efter ytterligare några hundra meter går en liten skogsväg upp till vänster i skogen ovanför sandtaget. Följ
denna förbi provisorisk bom uppför backe och efter ett par hundra meter till finns ett litet torp, efter ca 500m totalt.

Snytan
Väggen en bit ovanför torpet i nordväst. Sydvänd.
1. Bam-Bam 6+, 8m
Joakim Olofsson -96
Långt tv på berget efter stora blocken, kliv upp till denna. Bouldrig arete.
2. Flintstone 6-, 15m
Joakim Olofsson, Jussi Remes -96
Nedanför th om fg. Börjar i blockgrottan, layback, travers vänster ut ur denna, upp dieder ovanför.
Tydligaste linjen en bit nedan th blev tyvärr aldrig gjord...tunn spricka till tydlig dieder. Nu ser den rensad ut och är
säkert gjord av andra.
3. Stone Wave 6, 25m
Joakim Olofsson, Jussi Remes -96
Strax th om diedern. Fin diagonal spricka upp mot höger, intensivast i slutet. Grovrensades bara, rensad av annan person
i efterhand.
4. Stone Flake 6-R, 30m
Joakim Olofsson, Jussi Remes -96
Ca 5m th. Till flak och sva diagonalt höger, under tall, upp vägg till höger.
5.Snytingen 5-, 10m
Joakim Olofsson -95
Liten ren vägg, mellan ovanstående och torpet. Svavägg, spricka, lister. Till träd.
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Bjälkebräcka
På samma sida av skogsvägen men innan torpet och strax efter stora backen planat ut. På vänstra (västra) sidan bakom
hygget syns ett berg. Då endast grovrensat, numer igenväxta leder.
Gå 100m över hygge och genom tät granskog.
Start strax th om första diedret. Från vänster:
1. Chicken Out 5, 16m
Joakim Olofsson -96
Spricka th om dieder till enbuskar. Ca 8m upp travers vänster till sprickor och rikligt med grepp.
2. Ground Up 6-, 20m
Joakim Olofsson -96
Samma insteg, fortsätt rakt upp, igenväxt dieder till litet tak, crux upp.
3. Grow Up 5, 20m
Joakim Olofsson -96
Nästa dieder th. Stora grepp rakt upp, sprickor på sva vägg ovanför.
4. Besvikelsen 3+, 15m
Joakim Olofsson -96
Strax innan nästa dieder ca 20m bort vid gammalt träd. Upp lätt mot vänster och rakt upp genom enbuske och flack
kamin.

Hallindens Klack
Ligger ovanför torpet på höger sida vägen ett par hundra meter från detta.

Nedre väggen
Ligger längs grusvägen ca 50m öster om denna och nedanför västväggen.
Ett markant överhäng/tak i början av väggen.
I dess högra kant finns:
Blocky 4+, 10m
Joakim Olofsson -14
Lättaste linjen längst till höger.

Västväggen
1-3.Åtminstone 3 st spricklinjer gjorda av någon ca 20-25m , ca 5 till 6-.
Scrambla in längs hyllsystemet drygt 50m från höger en bit upp till en tydlig arete ca 5m th om sista högra spricklinjen.
4. Super-areten ,7+, 15m
Topprep
Den superba areten till höger om sprickorna. Till hyllan. För fin för bb?
5. Gräsdiedret 4, 30m
Joakim Olofsson -14
Klättra ett flackt gräsigt dieder mot det stora taket, traversera höger och fortsätt lättaste bevuxna väg till toppen med
kort klätterpunkt. Variant: Travers tv istället till hylla och upp.
6. Bohusmys 6-, 10m
Joakim Olofsson -14
Från enhyllan mitt på Gräsdiedret. Den vänstra handsprickan.
7. Fistfight 6, 10m
Joakim Olofsson -14
Den högra handsprickan.

55

8. Deliverance 6+, 30m
Joakim Olofsson -14
Ca 15m till h om Gräsdiedret, upp lätta dieder/flak och formationer,lite oborstat till blocket i taket. Alternativt in fr
vänster eller enhyllan från höger. Till handsprickan som går diagonalt mot vänster ovanför, till några meter travers mot
vänster till fg slutspricka.
9. Rickards vänstring 4, 15m
Rickard Orsmalm-14
Instegs variant från vänster till fg led el alt till enhyllan tv. Starta på hyllan/toppen av sydväggen nedanför övre väggen,
traversera ut sprickor mot vänster, runt kant och under taket.
10. Bohus Rednecks 6-, 30m, 2bb.
Joakim Olofsson -14
Ca 15m th om Deliverance, arete th om taket ovan. Första del svaig, använd ej skivan th. Hylla. Brantare arete till hylla,
travers 5m th och spricka upp. Svaig direkt utstegsvariant graden svårare och ej värd xtra bb.
11. En skiva till kaffet 3+, 20m.
Joakim Olofsson -14
Strax th om arete. Spricka/litet dieder till skiva och spricka mot stora tallen.
12. Ologisk-logik (Upsidedown) 3+, 40m
Joakim Olofsson -14
Strax th, spraysa upp på blocket och ner på baksidan, dieder till hylla. Nytt dieder till hyllan/toppen sydväggen och
fortsätt sprickor till toppen.
Ca 20m th om fg finns en grov spricka i ett dieder med hylla på mitten , ytterligare ca 20m th går leden Glasskuken
som runt kanten övergår i de vänstra delarna av Sydväggen.
13. En Grov prilla 4, 20m
Joakim Olofsson -14
Följ en stor spricka i diedret med hylla på mitten.

Sydväggen
Vänstra delen av sydväggen har ett stort block/flak i början. På höger sida om detta tydlig dieder med bred spricka.
1. Glasskuken 4-, 12m
Ida Fagerström, Joakim DeBlanc, Johan Schilobolski-14
Start i spricka 5m tv om flaket/blocket.
De tre följande lederna klättras från utsteget på föregående led:
2.Det ensamma blocket 5, 15m
Joakim Olofsson -14
Starta bakom tall 5m tv om utsteget på fg. Kliv ut på svaet tv och bort till ett fint dieder med ett ensamt block på mitten.
Se till att ni inte gör sällskap ner med detta.
3.Wildboar (aka Petting) 6, 15m
Joakim Olofsson, Robin Wennberg, Richard Orsmalm -14
Några meter th. Det lilla fina diedret leder upp till höger om tall och ett flackare utsteg.
4. Lingonveckan 4-, 10m
Robin Wennberg, Richard Orsmalm-14
Några meter th. Lättare dieder till spricka.
5. Ett flak stark 7, 10m, 3bb?
Projekt (Johan Schilobolski)
Flakareten. Kul klättring.
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6. Chap o Klack 6, 10m
Joakim Olofsson -95
Från marken ca 5m th om Glasskuken, bakom kanten. Starta från fikahyllan.
Först svaigt sen lodrätt i bred spricka och dieder. Layback. Till topp av block.
7. Våffla mä körv 6-, 10m
Johan Schilobolski, Ida Fagerström, Joakim deBlanc-14
Strax till höger ovan litet tak, spricka mot litet diederavslut.
8. Ljungjävel , men va faan e den...5, 10m
Johan Schilobolski, Joakim deBlanc -14
Strax till höger om nästa dieder, formationer upp mot flaket i utsteget.
9. 100kg Granit 5+, 20m
Joakim Olofsson -14
Längst till höger i starten av fikahyllan. Upp bred diagonal spricka och sedan rakt upp längs den trubbiga areten, följ
flak kant och gör en travers tv längs den tunna skivan. Avslut i spricka vid flakutsteget på fg. Möjligt gå ut till höger
från toppen av flaket på areten och upp utsteget på nästa led (graden svårare).
10. Pappografi 5+,40m
Joakim Olofsson -14
Samma start men fortsätt längs sprickor horisontellt bort över sydväggen, efter hyllan kan man antingen göra
på ”mammografi viset” dvs åla horisontellt i offwidht sprickan,bra med stor cam,eller via ”pappografi viset” och sedan
fortsätta sprickan horisontellt till hyllan th. Därefter två korta diederformationer 10m rakt upp.
11. Amhults Befrielse Front (ABF) 6+, 20m
Joakim Olofsson -14
Start i litet dieder th om den trubbiga areten. Efter diedern diagonalt upp höger ett par meter längs mothäng/flak. Rakt
upp för en diskontinuerlig spricka till toppsvaet och firnings tallen.
12. Fullegubben 6, 25m
Joakim Olofsson -14
5m th spricka tv om tunn skiva och rakt upp tv om taket. Via horisontella sprickor ovanför till fingerspricka rakt upp
som drar mot höger till spike och litet avslutsdieder.
13. Matadåren 6-,20m
Joakim Olofsson -14
5m th. Upp lätta formationer till hylla nedanför dieder. Spraysa dieder och ut vänster på vägg innan taket och undvik
cruxdiedret på nästa led. Ute på väggen följ sprickor mot höger och upp längs kanten.
14. Tacones Lejanos 7-, 20m
Joakim Olofsson, Jussi Remes -96
3m th formationer och flak diagonalt upp mot vänster till hyllan nedanför tak och brant dieder till björk ovanför. Reach
problem i diedret, bökigt, höga klackar vore bra här.
15. Hillbilly Angst 7-/7, 25m, 1bb
Joakim Olofsson -14
1m th lätta stora formationer till hylla, fortsätt diedret rakt upp, 1bb. Till litet tak och sprickor /flak ovan.
16. Skriet i vildmarken 7-/7, 30m, 1bb
Joakim Olofsson -14
Samma start. I diedret (ett par meter nedan bb) travers ut höger knappt 10m i spricka och vägg rakt upp via bb, tunn
svaig klättring. Dubbelrep.
17. Viskning i ödemarken 6-,35m
Joakim Olofsson -14
Start som tidigare men fortsätt tidigare travers th ( ej upp vägg med bb), hela vägen och upp. Dubbelrep.
18. Mammografi och bruna byxor 5+, 30m
Ida Fagerström, Johan Schilobolski, Joakim Olofsson -14
Samma start till hylla nedanför dieder. Traversera i den grova horisontella sprickan 10m, stora säkringar,ålning medels
hasning eller alternativt sätt. Därefter rakt upp spricka till toppen. Bra med dubbelrep.
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Övre väggen
Nås från toppen eller gå runt sydväggen längs hyllan th och upp.
På vägen finns en kort dieder (5) bakom en th och ett par fina korta sprickor 4-6m (6- o 6).
Längs den övre väggens sydsida finns en mängd korta sprickor och mestadels lätta leder (drygt 10st) som är bouldrade,
max 10-15m. Inget namngivet men trevliga.
På ostsidan brantar det till, här finns en tydlig offwidth spricka ovan ett tak/grotta.
1. Armen i Vinkel 4, 15m
Joakim Olofsson -14
5m tv om grottan, upp hylla och höger upp steg i berget, så vänster flackt dieder till toppen. Möjligt traversera th mot
utsteget på nästa led.
2. NTK-leden( Naturligt Traumatisert Klatrare) 6+, 20m
Joakim Olofsson, Johan Schilobolski -14
Från mitten av grottan klättra upp till blocket i taket, vänster ut, offwidthen till och förbi taket ovanför. Se upp för att
gnugga övre flaket för hårt. Det kan sluta illa.
3. Idas Grotta 6?, 20m
Projekt (Ida Fagerström)
Från grottan åla upp genom taket inuti berget till avslut på NTK-leden.
4.???
Projekt.
5. Gympa skor 3, 10m
Joakim Olofsson -14
Trappstegs formation/spricka som för lätt till toppen.

Sandklev
Nästan högst upp i backen på väg till torpet, bakom tät gran ridå. Lättast gå in från vänster, högst upp och längs berget.
Ren och fin klippa. Sydvästvänd. Simon Thyr hittade klippan men det dröjde till 2008 när han fick tag i borrmaskin
förrän det blev en led. Samma sommar gjordes nedanstående leder av Joakim Olofsson.
1. Den onda förmannen 4+, 25m
Joakim Olofsson -08
Den första aretekanten. Där klippan ligger närmast vägen.
2. Sandklevsleden 4+, 30m
Joakim Olofsson -08
Start i dieder, alt. höger om arete, och fortsätt längs diedrar och areter.
3. Spårlös färdsel 7-, 20m
Joakim Olofsson -08
Start i diedern.Upp vänster i väggen, flak, sva och ihåligt flak till topp.
4. Kalhygge och Vindkraft 4, 20m
Joakim Olofsson -08
Diedern
5. Kärnkraft nej tack 5+, 25m
Joakim Olofsson -08
Start som förra.Travers till vänster mitt i diedern, upp Sandklevsleden.
6. Kul att jag kom 6+, 15m
Joakim Olofsson -08
Mindre dieder th på vägg, spricka till ankaret.
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7. Kul att du kom 7, 12m, 4bb.
Simon Thyr -08
Fin arete, följ bb.
8. Stentrappan 4/5,20m
Joakim Olofsson -08
Gå uppe på ”stentrappan”(flaket) med fötterna, eller på enklaste sätt.
9. Färdig betong utan fjong 5, 20m
Joakim Olofsson -08
Dieder och spricka.
10. Fight or Flight 7, 20m, 1bb
Joakim Olofsson -08
Följ sva hela tiden vänster om arete, upp mot häng, bb, upp.
11.Fight and Flight 7-,20m,1bb
Joakim Olofsson -08
Följ arete, klipp bb, gör spännande travers th hela vägen eller upp tv i slutet.
12. Svasticka 6-, 20m
Joakim Olofsson -08
Följ sva arete hela vägen, balansigt i slutet.
13. Balkong med utsikt 6+, 20m
Joakim Olofsson -08
Start som Svasticka,efter andra hyllan kliv ut på rampen till höger och följ till balkong,flak och upp.

Sandklev, övre vägg
Denna vägg ligger ovanför Sandklev., eller nås via rännan öster och går ned bakom huvudklippan.
Från vänster:
1. Moss attack 5-, 7m
Joakim Olofsson -09
Spricka.
2, Kate Moss 5, 10m
Joakim Olofsson -09
Spricka.
3. Moss delux 6+, 18m
Joakim Olofsson -09
Spricka diagonalt höger till hylla och kort spricka till topps.
4. Do you moss me? 5+, 18m
Joakim Olofsson -09
Klättra diagonalt höger, följ formationer till höger om kant, spricka från hylla.
Drygt 50m ner i rännan finns en liten vägg:
5.Manbearpig 7+, 8m
Joakim Olofsson -09
Tunn, brant spricka.
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Brattönberget
Sydvägg, brant svavägg. Ligger bakom granplantage. Kör som till Furuberget,eller parkera innan bommen, fortsätt förbi
på dålig grusväg till vändplan, vägen fortsätter dock förbi. Väggen finns ca 50m bakom granplanteringen. Från vänster:
1. Chimera 6-,30m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -02
Start där block fallit bort. Rakt upp, svagt spricksystem, något svårsäkrat, till tak. Passeras på höger sida. Vidare rakt
upp, dragning åt vänster via flera horisontella/diagonala sprickor. Fin och mestadels välsäkrad.
2. Tune in, Turn on, Drop out 7+R, 30m
Joakim Olofsson -02
Mitt på väggen där den är som brantast. Svårt instegscrux några meter upp till skiva, drag vänster till en diagonalt tunn
högerlutande spricka,följ denna tills den tar slut.Rakt upp (crux) mot ett antal horisontella försvagningar till toppen.
Svårsäkrad,långt mellan säkringarna.
3. Bad Boy Bubby 6+, 30m
Joakim Olofsson -02
Väggklättring, rakt upp längs tv en svårsäkrad spricklinje. Där denna bildar ett mothäng 10m upp travers några meter
höger. Följ försvagningarna på plattan uppåt vänster. Rakt upp, formationer.
4. Apan Nilssons led 6-, 30m
Anders Nilsson, Joakim Olofsson -02
Lättaste linjen,dragning vänster och högre upp travers höger och rakt upp. Vägg/sprickor.
5. Den Röda Ekorren 6, 30m
Joakim Olofsson -02
Samma start som fg. Vägg rakt upp där den andra drar vänster, drag höger till ett par plattor, svårsäkrat, som leder till
toppsprickan.

Björkeberget
Sydväggen, vänstra partiet
Parkera som vanligt till Björkeberget. Fortsätt förbi huvudklippan, längs vägen mot Kungshamn ett par hundra meter
och efter en skarp högerkurva, gå upp i skogen ca 100m mot NO. Scrambla förbi en 10m vägg och ovan denna finns
Västra partiet. Nedstigning via hyllpartiet som delar väggen mot höger,lite scrambling.
Från vänster:
1. Näverluren 6, 12m.
Joakim Olofsson -08
Från hyllan 10m upp, kort dieder.
2. Björksaven stiger 7, 15m
Joakim Olofsson -08
2m th.Rakt upp för vattenband. Väggklättring till liten överlappning.
3. Sacramento Idiota 7-, 20m
Joakim Olofsson -08
6m th. Formationer. Väggklättring mot liten överlappning till spricka och vägg.
4. Svär kålrotseden! 7-, 25m
Joakim Olofsson -08
5m th. Följ dieder/båge mot höger, över tak och utsteg snett uppåt vänster, alt. nästa leds utsteg.
5. Old Man River 6+, 20m
Joakim Olofsson -04
6m th. Från blocken, spricka rakt upp mot litet tak, travers vänster ett par meter, genom tak, upp i spricka till hyllan.
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6. Kung Royne 8-, 20m
Joakim Olofsson -08
2m th.Från blockens högra kant, tunn klättring till litet tak, spricka rakt upp, väggklättring, spricka till hylla.
7. Baron Bosse 8-R, 30m
Joakim Olofsson -08
2m till höger. Upp via diagonala sprickor till mothänget och vägg rakt upp. Skyhooks kan användas.Efter enhyllan
fortsätt till toppen via flakformation rakt upp.(Kan klättras separat från ”nedstignings hyllan” som avslut efter annan led)
8. Lilla Fina Feta Vita Voffsingen 7+, 30m
Joakim Olofsson -08
3m th. Vid liten ek, formationer, tunn spricka upp sedan drag vänster och samma avslut. Flakformationen till toppen.
9.Ynf! 6-, 10m
Jonas Hellstrand, Joakim Olofsson -03
Ca 40m th., bortanför granen, ca 10m th, upp hylla, tallar. Fint liggande svaformation.

Huvudklippan, nedre väggen
Grift 6+, 15m
Joakim Olofsson -03
Intressant sprickformation till höger. om Laybacksprickan. Drag mot höger till lite bökigheter i mitten och via diedern
i toppen.

Stranderäng
Justering Örnen 5-/5 (?)
I ett försök att klättra och hitta Asgamen klättrades nedanstående, möjligen är första delen gemensam?
Smutsgamen 6, 40m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -95
En bit th om Stucken Gris. Start i smutsig, svårsäkrad kamin till hylla. Vegeterat. Traversera en bit th. Följ (delvis)
spricklinje. Lurigare än det ser ut.

Höjden Norr/Syd och Hedkasen
Bergen söder om Hallinden korsningen och öster om vägen mot Lysekil. Ta in vägen tv. mot Axtvetens stenbrott.
Parkera på lämplig plats och håll låg profil i närheten av husen. Bäst ta skogsvägen mot masten och följ denna tills
nedanför leden på Hedkasen och man nårHöjden Syd genom att gå upp på berget och sedan fira ned till lederna.Höjden
Norr, genom skogen till vänster om skogsvägen där denna börjar gå uppför. Vg. se skiss.

Höjden Norr
Skogstrollet 6, 38m
Joakim Olofsson -09
Upp den lilla diedern, travers höger under tak, dålig klippa, upp orensad dieder.

Hedekasen
Lavar under skon 5, 15m
Joakim Olofsson -09
Öppen flack dieder. Orensat. Något svårsäkrad.

Höjden Syd
1. Höjden av lätthet 4+, 10m
Joakim Olofsson -09
Syns tydligt på toppen av berget, ovanför huset. Flack svaarete. Osäkrad.

61

2. Tripp, Trapp, Trull 5, 15m
Joakim Olofsson -09
En nivå nedanför fg. led. Traversera förbi enarna tv och starta i liten dieder. Följ väggen längs flaken diagonalt th och
upp.
3. Eyecatcher 6-, 12m
Joakim Olofsson -09
Th om fg., syns tydligt från stora vägen. Fin spricka.

Hyllikeberg
Detta är namnet på berget som omfattar även den södra , ostväggen, även kallad Mörkrets hjärta.
Bör bytas till detta.

Häller
Walk the line , kreatör/borstare Joakim Olofsson (början nittiotalet) men lyckades ej fria.
Tröstpriset 7- 30m
Joakim Olofsson -93?
Dieder till travers under tak,crux, ofta blött, till lättare dieder och kort intensivt dieder i slutet.
(Klättrad onsight till sista ca 8m ,korta slut diedern(smutsigt),ingen andre man följde (Wendelin Zobel + en person till
säkrade) Borstades i efterhand. Övre dieder avslutning klättrades separat, strax efter, då starten var blöt kunde den ej
göras nedifrån.Mening bli gjort men ”glömdes bort”.Inrapporterad i annat namn trots vederbörande visste leden var
klättrad, visserligen inte i ett svep, men ska en led ha ett nytt namn för det?)
Följa nån/Upplurad 6, 10m
Anders Lundal, Eva Selin / Joakim Olofsson, Björn Holmgren-84
Tung direkt sprickavslutning på Den gamla klassikern. Båda replagen klättra den samma år oklart vem som var först?
(Björn lura upp mig denna efter ha gjort vanliga leden..tidigt på säsongen)
Mallorol
Påpekande. Starten klättrades ej i original som det står i föraren, dagens start kom senare? När Björn Holmgren (som
gjort leden) klättrade denna med mig på 80-talet gjorde vi alltid en tyngre start th. Upp några meter (6) så travers in mot
vänster några meter till den lättare sprick linjen. Eller så är detta en svårare instegsvariant gjord typ-84?
Canapé /Soffliggarna
Lars Thorén, Joakim Olofsson -92
Om nu Tröstpriset också ska heta Takarallah så... Båda reporna klättrade i ett svep utan stand (bild i gamla föraren).
Kanske har nån gjort det tidigare?
Nedstigningsleden 4 ,25m
Joakim Olofsson -90?
Bortglömd led, ligger innan Hällers högra nedstigningsled, bortanför Hoggfarmen.
Flack start i dieder, två olika utsteg, rakt upp eller höger.

Bropelaren
Redan från första klätterföraren har det nämnts att denna är klättrad tidigare av okänd både som kamin samt den främre
spricklinjen (The good old days). Oklart var detta kommer ifrån,men jag kommer ihåg första gång jag var där på 80talet så satt en pitong högt upp i sprickan på ovanstående, denna har sedermera fallit bort.
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Skuteberget
På väg mot Lysekil, tag av höger mot Brodalen. Vid kyrkan, tag väg mot Vrångebäck och hela vägen till
småbåtshamnen. Parkera. Gå tillbaks längs vägen och följ grusväg ett par hundra meter söder uppför berget. Fortsätt
stig i sänkan nedanför berget, var diskret förbi stugorna. Fortsätt förbi två små uthus, efter 50m vänster över
sumpmarken och gå upp ett hyllplan, längs bergskant som utgör Västväggen, efter ca 20m på hyllan finns första leden.
Vg. se skisser.

Västväggen
Lite ojämn och uppbruten vägg med hyllor och beväxtlighet.
1. Så länge skutan kan gå... 6-, 40m
Joakim Olofsson -13
Kort spricka (alt. th ), upp till ljung hyllorna. Dieder, strax th om ljusa block, följ under tak och travers ett par meter ut
på sva th. Upp och tillbaka vänster lättare över lister och följ dessa och säkra i horisontella sprickor på den röda väggen.
2. Cold Autumn Hike 4+, 40m
Joakim Olofsson, John Williams, Henrik Pärn-11
Ca 4m th, från hylla 1m upp (där också nästa markstartande led går,dieder). Eg. original start för leden. Kliv direkt upp
över kant tv och följ denna upp till hylla. Klättra kort vägg rakt ovanför, gå t.vä, längs hylla med stor kvartsfläck.
Klättra upp de ljusa blocken tv om diedern på föregående. Hylla, kort klättring, hylla. Bakom rönnträd, ny spricka till
toppen.
3. Fern & Moss it´s a Choss 3+, 15m
Joakim Olofsson -13
Kort spricka på toppväggen mellan de två tidigare lederna, fylld med gräs, mossa, ormbunkar.
4. Kvartsita 8-(6+/A0), 25m, 1bb
Joakim Olofsson -13
20m upp vid den stora kvartsfläcken. Klättra upp, bb. ,kort krux,följ lättare men delikat svavägg/arete ovanför till topps.
Säkra noggrant där det går.
5. Ormen korte 6+, 40m, 1bb
Joakim Olofsson -13
Från samma hylla som Cold.. följ tunn spricka diagonalt upp mot enhyllan. Liten vägg, rakt upp och därefter dra th. ,
bb. ,och upp till hylla. Klättra lite vänster och följ tak kant th och upp. Finast dra th och följ svaarete, lätt eller lättare
rakt upp dieder.
6. Ormen långe 7, 40m, 2bb
Joakim Olofsson -13
Ca 4m th. Börja vid grund tunn spricka till bb. ,enbuskage och ny vägg med bb., efter denna drag th.
över sva och korsa sedan mot vänster över föregående led, under tak men mot vänster, kliv upp och gör kort travers till
svaarete till topp.
7. Han med ringen i örat 6, 25m
Joakim Olofsson -13
Ca 4m th.Upp diagonal spricka/dieder mot vänster till hyllan. Följ sva väggen tv. om enbuskage upp mot litet mothäng
via horisontella sprickor till nästa mothäng och upp.
8. Sjöfartspelet 7-, 25m
Joakim Olofsson -13
Kamin/offwidth till fingerspricka och mothäng till enhylla. Vidare samma korta mothäng på sva väggen som fg. led.
9. Tro, hopp & kärlek 6, 25m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson-07
Ca 7m th. Börja strax tv om stora sprickan som klyver loss ett stort fristående block på hörnet.
Drag mot vänster till lilla hyllan 1m upp och svadieder, forts tunn spricka i ljusvägg rakt upp , därefter (alt. dra rakt upp
längs svaaarete), traversera på ljunghyllor mot vänster och fin handspricka till toppen.
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10. Ålefeskarns Vals 5+, 25m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
Följ offwidth mot vänster och kamin till toppen av det stora blocket. Kliv över och direkt upp sva areté, sikta på lilla
horisontella sprickan i toppen.
11. Slör i stäven 6+R, 25m
Joakim Olofsson -11
Svaarete, känsligt till topp av pinnakeln. Inga säkringar. Kliv över och klättra sva direkt till tak bakom och något th,
passera tak till jug på kanten och rakt upp. En fin avslutning, säkringsbar. Denna kan vara alternativt avslut till de andra
lederna.
12. Stick i Stäven 6-, 25m
Joakim Olofsson -07
Upp den breda sprickan som avgränsar pinnakeln mot höger och syd sidan av berget. Lite offwidth, kamin till kanten
och kliv över, sva till under tak som passeras, travers th och runda till toppen.
Inga leder närmsta 30m mot höger tills ett uppbrutet dieder med tall på toppen. Möjlig nedfirning härifrån, ca 30m,
lastslinga med karbin (-08).

Sydväggen
1. Skuterännan 4-/5-, 25m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
Klättra upp firningsrännan. Håll till höger på väggen efter det lilla taket för lättaste väg. Begrodd.
Lite svårare direkt upp diedern hela vägen.
2. John Long Silver 6, 25m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
Lätt arete direkt th om firnings diedern. Passera kvartsfläcken på vänster sida. Kort crux vid lilla taket.
3. Svartskägg 6+/7, 30m
Joakim Olofsson -08
Några meter nedanför. Upp liten arete, travers vänster ovanför och klättra mellan de två kvartsfläckarna. Crux strax
nedanför, tunt säkrat, lättast utsteg som fg. Klart besvärligare rakt upp.
4. Black Jack 7+, 30m, 1bb
Joakim Olofsson -08
Klättra upp väggen mot taket, strax tv om den tydliga flaklinjen, runda tak tv, bb. ,crux och följ vägg och flakklättring
rakt upp.
5. Davy Jones´s Locker 7-, 35m
Joakim Olofsson -07
Följ tydligt lätt flak till taket, offwidth hangel åt vänster, vägg med flak rakt upp, diagonalt ut höger ger lättare utsteg.
Strax nedanför vid bergspiedestal och tak ovan, går tre leder som binds samman vid taket, men varierar i övrigt.
6. Den gamle och havet 7, 40m
Joakim Olofsson -08
Klättra lätt upp för piedestalen, till tak, efterhand besvärligare genom taket. Följ lättaste lite oborstade vägen, diagonalt
vänster.
7. Klättrarens Kontrakt 7, 40m
Joakim Olofsson -08
Klättra tunna sprickan som leder upp strax th om piedestalen upp till taket. Travers några meter efter och rakt upp för
öppet, lite svaigt dieder. Fint avslut.
8. Mar Adentro 7, 40m
Joakim Olofsson -08
Klättra nästa tunna spricka mot fågelnästet, tunt, tekniskt. (Start eg tänkt som start till projektet rakt upp). Efter taket,
direkt upp för en superb fingerspricka, förbi litet tak. Delikatess.
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9. Godspeed the Black Emperor 8-, 45m
Joakim Olofsson -08
Drygt 10m nedanför. Aretelinjen! Start förbi tak, arete, till tunn crux spricka, sluttande hylla, vidare fin exponerad
klättring längs sprickor i vänster vägg och ut arete, dragning vänster.
10. BohusPiraten 7-, 45m
Joakim Olofsson -08
Den uppenbara diedern. I starten växer gärna en nyponbuske upp och skyddar leden. Följ diedern, balansigt till den
sluttande hyllan. Oväntad, välsäkrad och fin klättring diagonalt på väggen mot höger och upp flak och sprickor.
11. Pirate Bay 7+, 45m
Joakim Olofsson -08
Start som fg. Från den sluttande hyllan efter diedern, fortsätt diedern rakt upp. Överhängande men välsäkrat. Klart
tyngre.
Vid varje ledstart på den högra väggen finns ett litet röse.
12. Strandfynd 7-, 45m
Joakim Olofsson -08
Väggen strax th, röse. Sikta mot tydlig dieder en bit upp, moderat klättring. På svaet ovan drag vänster till nästa lilla
överhängande dieder. Roligare, svårare, välsäkrat. Efter drag vänster och slut dieder.
13. Trankogarens Pôjk 6, 40m
Joakim Olofsson -08
Röse. Väggklättring rakt upp mot minidieder strax th om fg till hyllan.Tunt säkrad, fin och delikat väggklättring till stor
hylla. Lätt fortsättning ovanför, flak, dieder för den som vill till toppen.
Från stora hyllan går det att gå ned mot höger med lite scrambling.
14. Trankokeriet 5+, 30m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
Strax th om röse. Lätt, trevlig led. Dieder. Tak. Lätt dieder till hylla. Fin väggklättring ovan, välsäkrat till stor hyllan.
15. Sill Salteriet 5+, 30m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
Röse. Rakt upp 2m th. Väggklättring höger om fg till hyllan. Samma fina utsteg.
”Förr jobba ja i sillsalteri men vad finge jag för detta...”
16. Makrellen spralla på rompen 5+, 25m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -07
Efter träd. Röse. Tydligt rektangulärt block ett par meter upp, rakt upp,drag höger till finare svautsteg till hylla. Ovan ,
fint kul utsteg på välsäkrad vägg.
17. Le Grand Voyage 6+,100m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -08
Strax th om fg startar en diagonal travers mot vänster med några definitiva crux på vägen. En liten resa på berget.
Initialt lätt till stora diedern, klättra upp lite och gör hangel tv och sen lätt över väggen förbi fågelboet, stand. Diagonalt
upp ovan piedestalen till taket på Davy Jones..., hangel och följ naturligt lättare stråk mot vänster under lilla taket på
John Long..., vidare in i firnings diedern. Bäst klättra upp här. Originalen fortsatte vidare över hyllor mot vänster och
obehaglig nedklättring därifrån.
På toppen av berget finns en fin boulder vägg, från några meter till allt högre och lättare mot höger sida. Drygt tiotal
problem och småleder. Ovanför firningsträdet i rännan ovanför finns ytterligare ett antal kortare problem. Möjligt gå
ned rakt bakåt över berget och mellan stugorna.
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Broberget
Västväggen
Berg som ej togs med i föraren -02 pga fågel som häckat här. Oklart hur det är nu?
Lite besvärligt ta sig dit. Lederna klättrades i sann äventyrsanda och är mestadels orensade eller endast grovrensade.
Bör för säkerhets skull ej klättras förrän i augusti, samma gäller senare tids bouldering. Gå över fälten på hänsynsfullt
sätt. Se www.crimp.se för bästa väg.
Från vänster, strax bakom Sarsaparill stenen börjar lederna. Ledda i mitten av 90-talet av JO (96/97?).
De flesta lederna behöver borst för att bli trevliga.
1.Völvans Spådom 6, 25m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -96
Från block fin spricka till nisch. Kant och spricka som flackar av mot vänster.
2. Rese Wrål 5, 30m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson -96
10m th om fg. Diagonal blockig linje i stor spricka.
3. Jätten i Brofjäll 7-, 40m
Joakim Olofsson -96
Ca 20m th. Start från block fastklämt mot vägg,travers th och följ tunn spricka diagonalt tv. I efterhand gjordes en
alternativ bättre start, 10m th från block och följ den diagonala sprickan upp vänster från start. Efter diagonala sprickan
vidgat sig, svingar man sig upp lite tv och så stor flakspricka till toppen. OBS! Lösa block, ej rensat.
4. Urd 7, 20m
Joakim Olofsson -97
Ca 10m th, andra sidan stor block ansamling. Spricka till kant av tak, mot höger, layback runt och stor spricka till
toppen av block. Går ej helt upp. Offra något och fira med, eller som vid 1:a bestigningen, arrangera ett statiskt rep från
toppen.
5. Verdandi 6-, 35m
Joakim Olofsson -97
Ca 20m th. Kamin till vida sprickor och ”krafs” till toppen. Ej rensad.
6. Skuld 7, 15m
Joakim Olofsson -97
Ca 20m th eller en bit strax innan väggen flackar av. Upp till bökig tak kamin. Offwidth trix till diedret och upp till
växtligheten.

Östväggen
Vägg strax till höger om vägen efter korsningen i Brodalen där man svänger av mot Slävik /Röe gård. Tyvärr är
klättring tills vidare förbjuden här pga att de närmsta boende ej önskar att vi klättrar här.
Väggen är lite sydvänd och ligger bakom den pampiga domareken.
Hittills är åtminstone sju linjer klättrade, ca 25m höga, grad 6-7 längs arete och dieder linjer.
Ingen vits namna lederna. Oklart vem som klättrat vad först.
Klättra EJ på denna vägg tills vidare!

Solbackenberget
Från väg 162 mot Lysekil sväng av vid Tempo in i Brodalen. Följ skyltning till Röe gård där man parkerar. Gå tillbaka
300m SO och in grusväg på vänster hand (norrut), efter knappt 200m ligger berget in på höger sida i skogen. Var diskret
pga närhet till boende. Det bör vara torrt väder vid klättring här pga att berget ej är borstat. Markägare önskar ingen
bultning. Stor bouldergrotta med omöjliga ?? takproblem. Finare om lederna blir uppborstade.
1.The stug route 5, 12m
Först ledd på vintern-09, JohnWilliams, JO, Eva Andersson
Vid stort block. En kort, lättare och bred sprickformation till tallhyllan.
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2. The Great Moss Travers 7-, 22m
Joakim Olofsson -12 (Sofia Zachrisson säkrat)
Ca 15m th. Branta stora grepp till tak och till ett kort kaminmove, fortsätt hangla mot vänster och därefter mindre brant
men mossigare.
Ca 10m th projekt.
Ca 50m th.I den högra kanten av Solbackegrottan.
3. Hell in Fern Alley 7+, 25m
Joakim Olofsson -12 (Sofia Zachrisson säkrat)
Bouldrig start till dieder med litet träd. Vidare branta sprickor och dieder tills man kan kliva tv och ut i grönskan mot
toppen.
4. Dream of Needles 6+, 30m
Joakim Olofsson -12 (Sofia Zachrisson säkrat)
Ca 10m th. Lätt dieder tills läskig travers höger under stort gul lavbevuxet tak, sedan lättare bevuxet dieder i slutet.
5. Sunhill Diehedral 6, 30m
Joakim Olofsson -12 (Sofia Zachrisson säkrat)
Ca 20m th. Dieder, när väggen brantar till sig, travers vänster och ut till samma gröna avslut som Dream of Needles.

Tjörneberget
Parkera vid Röe gård. Berget som ligger ca 200m norr om Röegård, längs berget går Kuststigen.

Sydväggen
Scrambla upp en hylla. Från vänster.
1. SmörOlle 4, 15m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander-07
Start i liten dieder, till nästa större som följs hela vägen, lite bösigt.
2. Morsans Rivjärn 5+, 15m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -07
Start som förra men klättra ut i sprickan på högerväggen.
3. Svärmorsdrömmen 6+/7-, 15m
Joakim Olofsson -07
Sprickan eller areten th till hyllan och fortsätt upp i den mindre högra diedern, drag sen diagonalt höger ut i slutet,
vägg/sprick klättring.
4. Svärmor 5+,15m
Joakim Olofsson, Kurt Wiklander -07
Den större diedern/sprickan th och från hyllan den större vänstra diedern. Vass.
5. Spraysa, Älskling! 6+, 10+10m
Joakim Olofsson -08
Ca 6m th. Besvärlig start i dieder till hylla och sväng upp till toppen via svaet.
6. Brukspatronen 6, 10+10m
Joakim Olofsson -08
På väggen strax th sprickor/flak till hyllan och via sva till toppen.
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Östväggen
I norra änden av berget ytterligare 150m bortanför.
1. ???????? 7-, 12m
Tobbe -11
5m till vänster stor ek. Fin och uppenbar spricka, aningen dåligt rensad. Se tidigare tillägg.

Boviksberget
Parkera vid Röe gård. Fortsätt gå mot småbåtshamnen V, ca 200m bort ligger liten vägg på höger sida mellan husen.
OBS! Med tanke på närheten av boende-håll låg profil.
1. Tandläkar Skräck 6, 15m
Joakim Olofsson -12
Väggformation som drar mot vänster till hylla och fortsätt lättare th om enen och upp. Lurigare än det ser ut.
2. Dr. Nakamats Dilemma 7+, 15m
Joakim Olofsson -12
Ca 10m till höger. Sikta mot den ”halva” jättegrytformationen, frenetiskt att etablera sig i denna, därefter kaminvila och
spricka rakt upp.
3. Gräsklippar Mannen 6, 25m
Joakim Olofsson -12
Starta i högerkant av berget i en jättelik gryta. Följ lätt klättring mot vänster en ramp/hyll formation. Intressant vid
passagen över ”halva” jättegrytan, klättra ned något och kliv över.

Flågberget
Tidigare sammanblandat med Galgeberget. Stort och vackert berg men tyvärr uppbrutet och vegeterat. Möjligt gå direkt
från Röe gård om man parkerar där, men förutsätter då att man kan gå över åkern. Detta ska man ej göra när det är sått
eller växer grödor. Annars parkera vid Galgeberget och gå tillbaks längs lilla Galgeberget och ytterligare ca 200m över
fälten till berget. Tag hänsyn till ev boskap. Obs- lederna är något äventyrliga pga den myckna växtligheten och är
klättrade oborstade/onsight. Borstade vore de klart bättre!
”Boulder stenarna” är dock borstade i efterhand. Dessa ligger under bergets norra ände, närmast Röe gård.
1. Flågbergstraversen 10m
Joakim Olofsson -14
Den lägre sydligare stenen.Travers längs den överhängande kanten i nord-sydlig riktning el tvärtom, max höjd 3m.
Möjligt träna catch-mantling längs hela kanten.
2. Flågbergskanten 6/6+, 10m
Joakim Olofsson -14
Den större nordligare stenen. Följ sydkanten/areten hela vägen.
3. Myssen 3+, 10m
Joakim Olofsson -14
Strax th om leden på kanten via småhyllor/lister.
4. Moss attacken 4+, 10m
Joakim Olofsson -14
Fina tunna sprickor upp för den mossiga sva väggen.
Fira ned, slingor (inga fasta). Ganska lätt bouldra ned på motsatt flackare arete.
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Västväggen
Längst bort mot de södra delarna, ca 100m th om blocken, kan man lätt ta sig upp till hyllan 20m upp via en lite otydlig
ramp från höger mot vänster. Till vägg med en del bevuxna spricklinjer. Initialt klättrades ett direkt insteg på 20m, men
denna är meningslös att klättra.
1. Eco 4+, 20m
Joakim Olofsson -14
Starta i den grövre rännan tv, rejält bevuxen. Alternativa insteg är två st diagonala linjer från höger mot vänster. Vänster
utsteg mer kaminl, eller th spricka.
2. Via Organica 5, 20m
Joakim Olofsson -14
Ca 10m th, nästa grova bevuxna spricklinje, vänster vid taket och drag vidare åt detta håll, möjligt variera utstegen.
3. Den gröna linjen 6-,15m
Joakim Olofsson -14
Strax till höger tunnare bevuxna sprickor rakt upp och mot tallen.
4. Vegetarianen 5, 25m
Joakim Olofsson -14
Spricka/dieder formation med start till höger längs kant, förbi tallen o följ arete till toppen.
5. Barrkanten 4, 30m
Joakim Olofsson -14
Från rampinsteget scrambling lättaste väg till hyllor ovan och till höger om Vegetarianen leder, ca10-15m upp.
Start tätt bakom tall,arete till hylla, nästa arete till hylla, till en sista arete och toppen.
6. Tranzbalanz 6+, 10m
Joakim Olofsson -14
Efter första aretedelen på Barrkanten börjar en tunn diagonal spricka till vänster, balansigt.
7. Vildmarkssprickan 6, 8m
Joakim Olofsson -14
Efter andra aretedelen på Barrkanten gå ned till höger börja i travers spricka och sen fin fingerspricka rakt upp.
8. Wildkidz 6, 15m
Joakim Olofsson -14
Fortsätt traversen hela vägen mot höger, max 6m över mark, lurig.
9. Utsiktsdiedret 5+, 15m
Joakim Olofsson -14
Från toppen av berget följ kant norrut till den otydliga arete/kant som skiljer väst och nordvägg.
(Ev. finns tall märkt med plastband ovanför). Fira ned till nedanför starten av det tydliga böjda diedret. Ligger i linje
rakt ovanför boulder blocken. Klättra den vegeterade diedern med ett mindre träd på mitten till den fina skålhyllan
ovanför. Scrambla till toppen.
10. Flågbergsprickan 6-,15m
Joakim Olofsson -14
Spricklinjen till höger, sva o hyllor.

Svaet
Ca 100m mellan Lilla Galgeberget och Flågberget ligger en liten svavägg längs ängen.
Scarface 7-/7, 12m
Joakim Olofsson -14
Upp längs tunn spricklinje i svaet.
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Galgeberget
Västväggen samt sydvända förlängningen av denna
1. Smuts 5-, 10m
Joakim Olofsson -04
Skitig kort dieder mellan Layback.. och Magnolia. Orensat.
2. Lilla hörnet 5-, 8m
Ola Knutsson, Fredrik Rapp-03
Th om Magnolia. Litet flackt vänstervänt dieder med buske på mitten.
3. Tillfället 5+,10m
Joakim Olofsson, John Williams m.fl. -02
Väggen med formationer strax till vänster om Ducati/Skyggediedret.
4. Ducati 6+, 10m
John Williams, Joakim Olofsson m fl.-02
Instegs varianten i bågsprickan till vänster om Skyggediedern och som avslutar i denna.

Sydväggen samt den västvända starten på denna.
1. Stora hörnet 6-, 35m
Joakim Olofsson -02
”Vuxen start” i det stora hörnet på den västvända delen som startar sydväggen på vänstra sidan.
Något lättare variant gjord tv om diedret och passerar även till vänster om cruxet, dvs det lilla taket som klättras rakt
upp, därefter stor beväxt kamin, går bra undvika grönsakerna och passera ett tak till i slutet.
2. Kantsömmen 6-, 10+15+25m
Joakim Olofsson -02
Liten diederformation tv om Gritareten, går upp till avlång svahylla.( Här har någon i efterhand placerat en pitong,
onödigt). Traversera till vänster på hyllan ända bort till Stora hörnet, fira ned el klättra upp ytterligare 25m (som vid 1a
best.)
3. Galgen
Justera; PeterAndersson,Mikael Jansson, Rickard Larsson
4. Kidz 5+, 20m
Joakim Olofsson -02
Variant upp till höger om Barnleken till samma hylla. Dieder/sprickor. Avsluta i Galgens dider.
5. Tvifvel 7-R,15m
Joakim Olofsson -04
Det tvivelaktiga utsteget ovan En 6a skåne. Dieder/vägg klättring, mot litet dieder tillh i slutet.
6. Parningslek 6+,35m
Joakim Olofsson -04
Start som Parlek men efter en hyllan drygt 10m upp,klättra offwidth bakom flaket. (På 90-talet gjordes variant (Joakim
Olofsson) härifrån, höger hangel till diedret på Parlek). Efter flaket, litet catch rakt upp på väggen mot den tunna
sprickan och rakt upp.
Ca 20m till höger på nästa platta som avbryts 10-15m upp av hylla med ekar.
7. Mot Södern 6, 35m
Joakim Olofsson -02
Vänstra spricklinjen, till hyllan. Avrundad arete rakt upp (eller start i dieder till vänster ,variant), rakt upp mot blocket.
Kliv över till väggen, rakt upp, sva-catch utsteg. (Utsteg åt vänster för fegisar).
8. Q.Robur 6/5+, 35m
Joakim Olofsson -02
4m till höger. Tunna fina sprickor till hyllan. Rakt upp vägg till spricka, delikat krimp (6) eller lättare från eken travers
åt vänster in i spricksystemet som forts rakt upp till vänster om eken. Ovan blocket, horisontella sprickor rakt upp , i
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slutet drag höger.
5m till höger ligger Ormbiten 6-, 35m!! Strax till höger om kanten ligger...
9. Ormens väg över hälleberget 5+, 35m
Joakim Olofsson -02
Start i dieder/kamin till hyllan, ( alt. start som Ormbiten) och från denna några meter rakt upp och sen ett kliv mot
höger och följ sen formationer rakt upp via lister och flak.
10. Huggormstango 5+, 35m
Joakim Olofsson -02
5 m till höger. Sprickor till hylla, rakt upp, kant och sedan höger och in i diedern. När den slutar, travers vänster, upp
tunnare och avigare diederformation. Horisontella sprickor till toppen.
11. Snake skin boots 5+, 35m
Joakim Olofsson -02
Start som Huggormstango, men från toppen av diedern klättra rakt upp. Väggklättring. Till topps via Uppkomsten.
12. Uppkomsten 5-, 35m
Joakim Olofsson,Wendelin Zobel, Sofa Zachrisson -00
5 m till höger. Börja upp längs stor flakformation, diagonalt vänster över sva. Mot diedern på Huggormstango, en bit
upp i diedern travers höger och upp, runda liten tall och lätt diagonalt upp mot vänster.
13. Vipera Berus 5+, 35m
Joakim Olofsson -02
Samma start som Uppkomsten. I toppen av flaken, sva rakt upp mot tunn spricka till svautsteget mot vänster (lättare
om man går av hyllan till höger).
14. Black Snake Moan 7+, 30m, 1bb
Joakim Olofsson -02
5 m till höger. Upp för flakkanten några meter till vänster om Kaskelotens återuppstigning. Väggen ovan diagonalt
mot vänster och sva i lodlinjen till bb ovanför. Långa sträck i horisontella sprickor. Hangla över smala hyllan mot höger
för att sedan resa sig och klippa bb. Svår friktions/väggklättring rakt upp mot liten diagonal spricka. (Fega ej ut till
vänster om bb!)
15. Snakes on the rock 6+, 30m
Joakim Olofsson -02
Samma start men från flakkant rakt upp för sva (kilsäkring mitt på). Leden följer sedan 1-2 m hela tiden till vänster om
Kaskelotens återuppstigning. Långa sträckningar i horisontella sprickor tills tunnare utsteg upp mot vänster.
16. Kaskelotens återuppstigning 4+
Maria Palm, Krister Stoltz-98
3 m till höger om Snakes on the rock. Klassiska lätta leden på sydsidan, tidigare kallad Återkomsten.
17. Snake dancer 7-, 30m
Joakim Olofsson -11
3 m till höger. Upp sva till höger mot diagonal spricka, förbi tallen (vänster om). Gå några meter till höger på hyllan,
vägg rakt upp (säkra i liten diagonal spricka till höger om leden). Krimpigt upp till flakkant mot höger och rakt upp.
18. Knottbiten 5-, 25m
Joakim Olofsson, Per Jörneberg -02
3 m till höger. Rakt upp lätta sprickor och formationer till block och hylla. Vägg rakt upp och sedan kliv mot höger och
upp till höger om tunna sprickorna.
19. Fästingbiten 5, 25m
Joakim Olofsson, Per Jörneberg -02
2 m till höger. Svasteg och grunda sprickor rakt upp. Vidare småväggar till hylla. Korsa Knottbiten och klättra mot
tunna vänstra sprickan rakt upp istället.
Rakt ovanför dessa finns en firningshärva med karbin, från enbuskar. Behöver ev bytas till firningsankare?
Varianter och småleder till höger härom är solade/klättrade men ingen riktig led att rapportera.
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Rågårdsdal
Parkera nere vid småbåtshamnen! Var diskreta pga närhet till hus.
Väggen nyrensades på värsta ogräset -13, efter genomklättring av samtliga linjer-12. Lättast ned stig till vänster på
berget.Möjligt också scrambla ned direkt från enhyllan på höger kanten.Bara på några år har denna klippa blivit väldigt
populär. Lite längre bort till höger om vägen kan man följa stig ut mot fin utsikt och fika område ovanför stora väggen
på Ulorna.
Från vänster.
1. Blyger 4, 16m
Joakim Olofsson -12
Klättra diagonal spricka åt höger. Kliv upp innan det blir tak och följ nästa diagonala spricka ovanför som följes.
2. Pigger 4
7m till höger, stor tall. Svavägg till diedret ovanför.
3a.Toker och Trötter-variant start 5-, (+8m)
Joakim Olofsson -04
4m till höger. Upp till flakblocket några meter upp och traversera upp mot höger
3.Toker och Trötter 4+
3m till höger, bakom stor björk. Spricka.
4a/4. The Fairest of them all 6, 16m.
Joakim Olofsson -08
1m till höger. Stor björk.Följ flera tunna diagonala sprickor upp höger. Efter ca 6m rakt upp förbi två flakformationer,
därefter något höger och sedan vänster och rakt upp, svaigt.
Variant in från Toker... till höger i spricka till originalet. Graden lättare.
5. Knåte Knurt och Svennelin 4-, 20m
Joakim Olofsson -12
Vid samma insteg som The Fairest of them all. Fortsätt det större sprick systemet diagonalt höger och upp förbi en och
rakt upp.
6. Rosenrot 5-, 18m
Joakim Olofsson -12
8m till höger bakom björk. Spricka rakt upp och förbi flera diagonala sprickor, rakt upp till hyllan med en liten rönn.
7. Mirror, Mirror... 6+,18m
Joakim Olofsson -12
1m till höger. Flera tunna grunda sprickor på svavägg rakt upp och sen drag höger mot nästa leds båge. Fortsätt väggen
rakt upp lättare på fina grepp. Håll ett par meter till vänster om nästa led.
8a/8. Toker och Glader/Trötter vaknar till (variant rakt upp) 5-/5+, 22/18m.
4m till höger bakom stor björk. Starta med mantel på sva till hylla. Variant rakt upp istället för till vänster i båge, ger ca
4m variant av leden.
9. The Huntsman 6+, 22m.
Joakim Olofsson -12
1-2m till höger, bakom liten ek. Start antingen vänster eller höger om liten ek och följer grunt spricksystem mot höger.
Start via horisontella sprickor ca 10m sedan travers åt vänster 4m och sträckning uppåt mot diagonal spricka och rakt
upp.
10. Doc and Dopey 6, 18m.
Joakim Olofsson -02
3m till höger. Upp till horisontell spricka och följ sedan avbrutna tunnare spricklinjen rakt upp hela vägen till toppen
ungefär ett par meter till vänster om Drömmar...
11. Alvissmal 5+, 22m.
Joakim Olofsson -04
Ca 2m th, 1m till höger om björk. Samma insteg som Drömmar... men drag genast mot vänster och följ den fina bågen
hela vägen, ca 6m travers och korsa The Huntsman och Doc and Dopey, tag sedan nästa diagonala mot höger några
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meter meter och rakt upp. Svårare variant ett par meter innan bågen slutar och rakt upp hela vägen.
12. Drömmar om Snövit 4, 18m.
Variant som ibland klättras ,följer sprickan till vänster i båge , istället för rakt upp,och tillbaks på mitten.
13. Den Syndige Dvärgen 7+R, 19m.
Joakim Olofsson -03
1m till höger bakom stora björken. Start i grunda sprickor, första säkring ca 8m upp, efter crux! Möjligen kan man fuska
och lägga säkring en bit upp i Drömmar... som förplacerat? Där sprickan blir djupare drar den mot höger och fortsätter
samma linje rakt upp (Alternativt ”gräs sprickan” till höger.) betydligt lättare (5+) och efterhand grundare breda
diagonala sprickor.
14. Kjempesvada 7, 18m.
Erik Finne Oppegård-08
2m th. Upp mot två tunna parallella sprickor, fortsätt rakt upp i lättare fin spricka ( som egentligen är variant till nästa
led, original gick med travers 3m till vänster och upp ”gräs sprickan”).
15. Till de utpsykade... 5, 18m.
1m till höger. Spricklinje rakt upp mot nisch.
16. Rosenvägen 5+, 18m
Joakim Olofsson -04
1m till höger. Upp längs , diagonalt mot vänster gående, ”blixtformation” och följ spricklinjen ovan rakt upp och avsluta
i fin spricka som drar mot vänster och Till de utpsykade... avslut.
17. Det röda äpplet 6/5+, 18m
Joakim Olofsson -12
1-2m till höger vid liten ek. Start till vänster om ek svårare, lättare till höger och kliv vänster strax efter. Fortsätt rakt
upp sprickor och förbi minitallen på höger sida, mot nisch innan utsteget.
18. Vit som snö 5+, 18m.
Joakim Olofsson -12
1m till höger om höger insteg på Det röda äpplet, eller 2m till höger om liten ek. Sprick system rakt upp, i övre delen
mellan de små tallarna och mot nästa leds utsteg.
19. Smirnoff Ice 5, 17m.
Bjarne Baek, Thomas Pedersen-02
2m till höger vid rönnträdet. Spricka upp mot det lilla taket, lite vegeterat, vidare förbi lilla tallen på höger sida och rakt
upp.
20. Läppar röda som rosor 5+, 17m.
Joakim Olofsson -12
1m till höger. Rakt upp via horisontella och tunnare sprickor, rakt upp.
21. Prosit och Spader 5-, 17m.
Jörgen Gahne, Ulrica Gahne-12
Strax till höger.Större sprick system några meter upp tag ett steg åt höger och följ spricka med dragning svagt åt vänster.
Följande leder slutar på enhyllan ett par meter nedanför topp platån.
22. Grumpy, Sneezer and Bashful 5/5+, 15m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson, Tor Olofsson -11
2m till höger. Spricka med avig start till höger om stora gräsrännan/kamin. Följ hela vägen till toppen utan att använda
kamin i slutet.
23.Mosshorans hämnd 3+,15m
Joakim Olofsson -11
2m till höger, bakom stora björken och rönnen. Den stora gräsbevuxna formationen till kamin i slutet.
24. Just dig,dig,dig... 6-/5-, 15m
Joakim Olofsson -12
2m till höger. Bouldrig start till lättare spricka. Klart lättare om nästa leds insteg används.
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25. Hej hå, Hej hå... 5+, 15m
Joakim Olofsson -12
1m till höger, ca 3m upp metallögla/stag.Två parallella sprickor högre upp. Initialt använd högra och kliv sedan över
mot vänster och rakt upp, i slutet lätt arete. Använd ej nästa leds spricka /arete...
26.Glader 4-/3+, 15m
Joakim Olofsson -12
2m till höger. Följ sva arete, till vänster om kamin hela vägen, lättare om kaminen används. Till enhylla på toppen.

Skräcketorpsberget
Från vägen mot Lysekil, tag vänster i Brodalen mot Sämstad/Ingalsröd, kör ca 1,2 km och tag höger mot Sämstad i ca
500 m. P vid vägen på bästa sätt. Klippan är ca 100m upp och på vänster (norra) sidan av vägen. För närvarande
kalhygge framför.

Sydväggen
Vänstra delen är uppbruten med tre oborstade lätta linjer. Upp en bit till höger ligger en mindre vägg med renare linjer.
1. Stubben 5, 12m
Joakim Olofsson -12
Den vänstra linjen från stubben, en grov blockig spricka, en bit upp tag ett steg th och följ upp till tallen. Ganska ren.
2. Talltitan 4, 15m.
Joakim Olofsson -12
Spricklinjen som går strax till höger om stora tallen en bit upp, hyllig. Slutar över svaet.
3. Kotten 3, 20m
Joakim Olofsson -12
Mossig linje som går till vänster om flaket, bland små träd och genom en enbuske till toppen.
Efter ett litet mellanrum kommer det lägre renare klippartiet till höger.
4. Kantflaket 5, 6m.
Joakim Olofsson -12
På den rundade aretekanten ta ett flak och förbi björken.
5. Sprickrampen 5+, 8m.
Joakim Olofsson -12
Tydlig diagonal spricka uppåt vänster.
6. Skräckeväggen 6, 12m.
Joakim Olofsson -12
Samma start men fortsätt väggen rakt upp tills den flackar av och man når lite sprickor.
7. Skräckesprickan 6-, 12m.
Joakim Olofsson -12
Strax till höger den tydliga sprickan som blir offwidth men flackar samtidigt av.
Bortanför Sydväggens vänstra kant finns nästa tydliga vägg.

Västväggen
Från vänster.
1. Skräcketaket 7, 10m.
Joakim Olofsson -12
Tydliga sprickan med rektangulära taket. Flarrig i starten.
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2. Skräckebullen 7-, 10m.
Joakim Olofsson -12
Strax till höger spricklinje till bullen ovan med dubbelspricka.
3. Skitiga sprickan 6-,10m.
Joakim Olofsson -12
Ca 10m till höger. Spricka som går lätt diagonalt upp till vänster, förbi litet träd till höger och upp bland mossa och träd.

Svaneberget
Övriga etablerade leder är på Sydsidan av berget. En bortglömd/orapporterad led om man fortsätter några hundra meter
förbi och runt till den västra sidan.

Västväggen
Under de stora flacka svahällarna .
1. Hangel och hångel 5, 15/40m.
Joakim Olofsson -95
Tydlig hangelspricka upp mot gräs och litet träd. Fira av eller som vid förstabestigningen fortsätt över de flacka men lite
laviga svaplattorna ytterligare tills man kan gå av.

Halsberget
Nordvästvägg. Några hundra meter söder om Svaneberget. P där. Gå söder ut längs vägen tills stora elskåpet. Över
ängen till kostaketet och följ väggen inåt. Berget var en väl bevarad hemlighet hos några BKKare som fann det på
början av 90-talet. Då samt några år senare klättrades lite turer. Nyligen har andra klättrare funnit det på nytt. Dock ej
sett något rapporterat.
Lederna är säkerligen rejält mossiga efter massa år.
På första väggen är leden en distinkt spricka.
1. It´s the throat 6+, 15m.
Joakim Olofsson -96
Spricka till nisch och stort block. Dåligt rensad från början.
2. Suffocation Chimney 5, 15m
Joakim Olofsson -96
Ca 70m till höger. Mossig start till kamin.
3. Laidback 5+,10m.
Joakim Olofsson -96
Ca 40m till höger. Flak.
4. Southern Comfort 7+,15m.
Joakim Olofsson -96
Ca 20m till höger. Start under mindre tak mot avrundad kant,crux. Spricka till nästa lilla tak och ovan sva till höger
under större rektangulärt tak som passeras till höger.
5. Halsa dom där hemma 6, 30m.
Joakim Olofsson -96
Ca 5m till höger. Dieder till tak och travers några meter till höger och förbi kant, vidare ca 10m till spricka och nisch,
och ovan travers tillbaka vänster 5m och upp.
Ca 20m till höger finns några crème de la crème-linjer i de övre svårighetsgraderna som aldrig gjordes då och det var
anledningen till att berget inte rapporterades. Ofta fuktiga.
Ca 30m till höger bakom stora block:
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6. Halsa hem! 6+, 20m.
Joakim Olofsson -96
Stort flak upp och travers höger längs med och sista biten osäkrade svakliv till en liten hylla vid kanten, vid första best.
fanns ett rep upphängt från toppen för firning, ev kan man i framtiden sätta ett ankare?
Efter detta finns vacker men kompakt klippa.
Nästa område, ca 50m th, utvecklades först på berget av BKKare( RL,WZ,MJ?),oklart vem som var först på vilken av
följande.Om klättrade ca -96 av JO.
7.??????????? 6-/6, 15m
BKK-93?
Offwidth start i laybackhörn som snart blir lättare.
8.??????????? 6-, 15m.
BKK-93?
Runt kanten ca 10m till höger. Dieder, litet bökigt utsteg till enbuskar.
9.??????????? 6-/6, 25m.
BKK-93?
3m till höger. Fin spricka.

Tuntorpklippan
Det finns en svaklippa ca 50m innan och på vänster hand de tidigare beskrivna och fotograferade lederna.
1.John B Good 4
John Williams, Joakim Olofsson -07
Drag uppåt vänster, sva till spricka i vänster kant.
2. You are my Sunshine 5+
Joakim Olofsson, John Williams-07
Formationer till tunnare spricka som drar höger.
3. Slabbemaja 5+
Joakim Olofsson, John Williams -07
Ca 4m till höger, vid stor stubbe. Sva och horisontella sprickor rakt upp för sva.
Resten av siffrorna refererar till senaste tillägget.
5. Topprepan 6R
Joakim Olofsson -07
Dåligt med säkringar.
8a. Fem myror är fler än fyra elefanter 5Joakim Olofsson -07
Spricka till dieder strax till höger om Topprepan.
8b. Zatoichi 8R
Joakim Olofsson -07
Den fantastiskt fina areten, till höger om Fem myror är fler än fyra elefanter. Första halvan solo till säkring i
tvärspricka, till (vid första bestigningen) nedhängd statisk repögla ca mitt på övre delen av areten, i höjd med ”greppet”.
Ska ej bb. !
8c. Blindfold 7
Joakim Olofsson -07
Variant insteg till Zatoichi, spricka strax till höger och travers in åt vänster.
14. Karaktärstestet 7+R
Joakim Olofsson -07
Arete strax till höger om Blindfold, ett par svåra svakliv.
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Staleberget
På väg ut väg 162 mot Lysekil, mellan Brastad och Lyse. Tag vänster mot Torgestad. Kör ca 1,3 km och efter kurvorna i
uppförsbacken, tag grusväg in th mot Hamre N /Stale, fortsätt 300m, P vid den stora vägfickan på vänster hand (denna
var dock stängd vår -15, och i så fall,diskret och ej i vägen för de boende). På andra sidan denna ligger det mest högra
partiet (E-F) av berget. Väggarna har namnats från vänster A-F.

A-väggen
Startar ett par hundra meter bort längs grusvägen mot väster och in otydlig stig längs berget längst bort mot vänster. Gå
ej över närliggande tomt! På denna vägg måste ljudnivån hållas nere och var diskreta pga närheten till boende. Sydvästvästvänd.
Från vänster:
1. Hönan Agda 5+, 25m
Joakim Olofsson -10
Dieder till hylla och flakkant rakt upp.
2. Tuppen Kurt 6, 25m.
Joakim Olofsson -10
Spricka två meter till höger.,orensad, samma utsteg.
3. Arizona Dream 7-, 25m, 1bb.
Joakim Olofsson -10
10m till höger. Stämklättring på sva i öppet ”dieder/urgröpning” till bb, travers vänster till sprick- och flakformation.
4. Xhosa 6+, 25m, 1bb.
Joakim Olofsson -10
Från samma plats drag mot höger och längs det stora fria flakets vänstersida, kant klättring eller lite offwidth. Från topp
av block, rakt upp sva till bb, drag vänster, grund spricka och lättare ovan.
5. Mugwumps 5-, 30m
Joakim Olofsson -10
10m till höger. Dieder. Följ höger kant av stora flaket/blocket. Arete eller offwidth. Från toppen av block, spricka
diagonalt höger. Från kanten strax innan stora hyllan, kliv rakt upp överlappning och flackt sva ovan.
6. Interzone 5+,35m
Joakim Olofsson -10
Till höger om diedret, vid kanten, följ spricka diagonalt mot höger, upp överlappning, till dieder formation på kanten,
ovan följ arete upp.
7. Swedish Disco Lovers 6+, 30m, 1bb.
Joakim Olofsson -10
Knappt 10m till höger. Upp och diagonalt längs spricka mot vänster och rakt upp bb, vidare rakt upp överlappning till
hylla och flackare sva rakt upp. Run out.
(Isklättrad, mkt tunn is,WI6-, JO/JW-10! Dvs före sommarklättringen)
8. Less Xenophobes, more Strobes 7-, 30m, 1bb.
Joakim Olofsson -10
Strax till höger, upp på hyllan och vid första tunna sprickan, diagonalt vänster och klipp bb, rakt upp och kliv höger där
vägg brantar till, runda kant mot vänster och upp till diedret och arete ovan (Interzone avslut).
9. Don´t hate, Gyrate 6+, 35m, 2bb.
Joakim Olofsson -10
Samma start, fortsätt hyllan mot höger och följ formation diagonalt höger bb, lite höger och kliv upp på sva mot vänster
bb, drag vänster mot flaken och rakt upp.
10. No Pasarán! 7+, 30m, 3bb.
Joakim Olofsson -10
5m till höger. Spricka genom kort vägg till hylla, formationer på vägg och bb på vänster hand (gemensam med Less...),
drag upp till höger och bb, ytterligare bb på svavägg ovan. Följ arete i slutet.
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11. Svarta Änkan 6-, 40m
Joakim Olofsson -10
Drygt 5m till hylla, hylla några meter upp med liten björk. Starta i lilla diedern. Spricka till stora hyllan med små träd.
Följ dieder formation mot vänster tills den tar slut och rakt upp och mot höger. Lätt till toppen. Alternativt efter ca 10m i
diedern rakt upp tidigare.
12. Human Centipedes 5, 40m
Joakim Olofsson -10
Ca 10-15m till höger. Följ diederformation mot vänster, träd i starten, upp till stora gräs/träd hyllan. Rakt upp till nästa
diagonala spricka åt vänster, kliv upp med fötter och följ vidare mot vänster och sva i slutet.
De nästa fem lederna slutar på samma hylla. Scrambla upp till toppen från denna och gå ned eller traversera bort höger
mot stora nedfirnings-eken.
13. Safari Lager 6-/6+
Joakim Olofsson -10
Strax th. Upp och traversera till höger i horisontell spricka tills ny fingerspricka diagonalt mot vänster och upp. Två
utsteg till vänster lättare via kanter och öppet dieder eller svårare kort spricka till höger. Till hyllan.
14. Vad Värmlandspöjkar vill ha! (aka. Braxenaladåben/HPulern) 6-, 30m
Henrik Pärn, Joakim Olofsson, Kurt Wiklander-10
Ca 10m till höger. Följ diagonal spricka mot vänster, efter ca 10m kliv upp ett par meter och följ nästa spricka diagonalt
vänster. Under tak, kliv mot höger till hacket i taket och vidare i sprickan ovan mot vänster och upp till hyllan.
15. The Mission 7-, 30m
Joakim Olofsson -10
Några meter till höger. Spricka till triangulär nisch, diagonalt vänster ca 10m och rakt upp tunt och sen travers mot
höger via kvartskrimp tills goda grepp i horisontell spricka. Rakt upp tunn fingerspricka till hyllan.
16. Tusker 6, 30m
Joakim Olofsson -10
2m till höger. Fingerspricka rakt upp och sedan vänster mot litet tak, där höger ,via flak och vänster upp flakspricka till
hyllan.
17. Tystnadens Överlägsenhet 6+, 30m
Joakim Olofsson -10
5m till höger och ner. Upp höger sida av arete via flak och kliv ut åt vänster till fingerspricka, upp till hylla. Drag mot
vänster upp lättare klättring och sprickor till högerkant av hyllan.
18. Rosévinskaminen 5+, 40m
Joakim Olofsson,Eva Andersson-10
Strax till höger. Kamin bakom ek eller aretekanten th (oborstat) via sprickor. Efter kamin, hylla och följ höger kant av
ränna, sprickor till hylla. Följ fin spricka på vänster kant av övre väggen.
19. Hebbershålsapokryferna 5+,45m
Joakim Olofsson -09
Flakkanter till hylla. Lätt spricka till hylla under taket. Bredare spricka rakt upp till enar och firningsträdet. Bred spricka
bakom i övre väggen, till toppen.
20. Fäbodjäntan 6, 45m
Joakim Olofsson -09
Drygt 10m till höger. Tydlig spricka diagonalt mot vänster, vid slutet höger och rakt upp mot överhäng, travers vänster
till firningsträd. Start i breda sprickan som Hebbershålsapokryferna men efter några meter, diagonal klättring vänster i
tunn spricka.
Falu-atrapp; alternativ start 5m till vänster. Kort spricka till hylla och vidare höger (eller vänster till endera led).
21. Blondin i fara 6-, 45m
Joakim Olofsson,Eva Andersson-10
Via avrundad svaarete strax till höger till rampen som följs mot vänster och in i föregående led som följs till
firningsträdet. Flacka diedern till höger, några meter sedan tunn spricka upp mot vänster till Hebb.. avslut.
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22. Ukuhlolwa Kwezintombi (Jungfru testet) 5+, 50m
Joakim Olofsson,Eva Andersson-10
Ca 5 m till höger vid ek.Lätt spricka i sva förbi överlappning, upp till nästa. Klättra vänster upp till stor ramp. Efter
några meter spricka th till hylla.Handjam rakt upp till mothäng. Travers vänster några meter, bökigt. Därefter direkt upp
svakanten till toppen.
23. Riyad-us Salihen (MartyrBrigaden) 7-, 45m
Joakim Olofsson, Eva Andersson -10
Samma start. Ej ut på ramp, fortsätt dieder rakt upp, drag vänster vid tak till samma spricka som Ukuhlolwa
Kwezintombi men traversera istället några meter höger till liten spricka och tillbaka vänster. Därefter tunn klättring via
småkilar rakt upp, dragning höger till goda grepp och mer höger tills diagonal spricka vänster till toppen.
24. Lönskaläge 7-, 50m
Joakim Olofsson,Eva Andersson -10
Samma halvvägs som Riyad-us Salihen men vid ”lilla sprickan” fortsätt traversera helt ut till kanten mot höger (drygt
10m), så rakt upp, följ tunna sprickor diagonalt vänster. Dubbel rep!
25.Sinnenas Rike 7-, 60m
Joakim Olofsson -10
Samma start som Lönskaläge men i toppen av diedret, ca 15m upp, traversera spricka horisontellt höger till hylla
(möjlig stand). Höger upp kant och besvärlig upp till bb, travers höger bb, hylla och bb, på kant till höger liten spricka
och ovan följ mot vänster och sen rakt upp, i slutet lätt sva.
26. Buzkashi 8, 50m
Joakim Olofsson -10
Några meter till höger. Sva till tak, genom mot vänster. Väl etablerad ovan, kliv åt höger till exponerad tunn spricka till
hylla. Kant rakt upp till jug och bb, mycket besvärligt balansera upp, tunn spricka rakt upp,svaigt. Gå vänster om brant
vägg, efter några meter klättra rakt upp. Resten lätt.

B-väggen
Solig sydvägg men med en del skuggande träd. Ligger längs grusvägen. Efter en brant slät vägg startar första leden.
Från vänster:
27. Armpit Gangbang 6+, 40m
Joakim Olofsson -10
Följ den breda sprickan, bökigt förbi block, in i och ur överhängande dieder. Därefter lätt till träd, (stand) och vidare lätt
till topp.
28. An Unexpected Journey 5+ (6-/8), 40(-60)m
Joakim Olofsson, Sofia Zachrisson-10
3m till höger ,kort spricka till blocket sen vänster till hyllan så valfritt upp led 25/26 eller som första gången travers runt
kant och ut vänster över västväggen och här valfritt utsteg. Välj äventyret och valet avgör längd och svårighet.
29.Äldreomsorgen i Övre Kågedalen 6, 40m
Joakim Olofsson -10
5 m till höger. Kant och vägg mot höger sida av taket. Kliv vänster in i liten takkamin, spricka vänster upp till utsteget
och stand i träd.
30. Vanmaktens Limbo 8-, 30m
Joakim Olofsson -10 7+A0 FF Joakim Olofsson -11
Samma start. Efter kamin och spricka kliv istället höger ut på vägg, tunn spricka till toppen. Småkilar.
31. Misantropisk Humanism 7-, 30m
Joakim Olofsson -11
Samma start men vid taket klättra höger. Upp och sedan travers, liten hylla, vidare tunn spricka, dragning höger och upp
vid enen.
32. Shavechunk Redemption 7-, 25m
Joakim Olofsson -11
5 m till höger. Vid blocken. Följ fingerspricka diagonalt till höger. Sedan rakt upp för dieder till Misantropisk
Humanism avslut vid spricka/en.
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33. Apselut Spunk! 6+, 30m
Joakim Olofsson -11
Strax till höger. Följ ramp åt höger 5 m. Därefter upp vänster och följ fingersprickan upp diagonalt åt höger, layback,
sedan vänster mot spricka vidare upp till lätt utsteg.
34. Poor boy´s game 5-, 30m
Joakim Olofsson -11
Start som Apselut Spunk!, men följ rampen hela vägen mot höger. Kliv sedan vänster och upp för sprickformation rakt
upp.
35. Venus i päls 7-, 25m
Joakim Olofsson -09
Ca 10 m till höger. Upp för V-formation och upp för flak till höger, tunn spricka till svatopp och valfritt lätt utsteg.
36. Piggley Wink´s Äventyr 6, 30m
Joakim Olofsson -10
5 m till höger nedanför vid ek. Rakt upp, brant, goda grepp, spricka som följs hela vägen mot höger till utsteg på nästa
led runt hörnet.

C-väggen
Vänstra delen är öppen vid vägen, sedan oborstad gräsig/uppbruten del och sedan finare i skuggan av granskogen.
Östvägg, skuggig, kan vara blöt lite längre. På denna vägg har Marcus Sandersnäs mfl förmodligen klättrat med start
runt 2006-2007 (?). Några linjer på väggen som troligen är gjorda av andra är ej namngivna.
Från vänster:
37. Liket lever 5-/M5-, 25m
Joakim Olofsson , John Williams vintern -10. Johan Andreasson, Johan Schilobolski -11
Från vänster kant följ sprickor upp till svautsteg.
38. Pigg och störd 6, 25m
Joakim Olofsson -11
Samma start men sedan direkt diagonalt upp 5 m åt höger till tunt spricksystem. Vidare svautsteg.
39. Kökkenmödding 5/M5, 25m
Joakim Olofsson , John Williams vintern -10.
10 m till höger. Gräs-lig tur mest lämpad för vinterklättring. Följ gräsfyllda sprickor via småträd, dragning vänster till
enbuske. Alt utsteg (5+): Ca 10 m upp travers höger och upp diederspricka.
40. The better angels of our nature 5+/M5+, 25m
Joakim Olofsson, John Williams-10
Samma start men följ gräsfyllt spricksystem diagonalt upp till höger mot stor en. Ok som vinterled.
41. Öronmask 4, 22m
Joakim Olofsson -13
Några meter till höger. Upp stort flak/spricka till hylla (alternativ ett par m till höger, sprickor), vidare diagonal spricka
upp mot höger.
42. Glad såsom fågeln 4+, 22m
Joakim Olofsson -13
2 m till höger. Spricka till hylla och vidare höger, dieder.
43. Fläskkvartetten 4+/M4+, 22m
Joakim Olofsson, John Williams-10
5 m till höger. Uppenbar försvagning. Diagonalt upp höger. Stora sprickor och formationer. Oborstat, mossigt. Första
bestigning vintertid.
44. Brun demokrati 5, 22m
Joakim Olofsson -13
2 m till höger. Diagonala dubbelsprickor, hylla, fortsätt diagonal spricka. Orensat.
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45. Osynliga partiet 5+, 25m
Joakim Olofsson -13
1 m till höger. Diagonal spricka, tunnare till hylla, vidare diagonalt höger under tak. Orensat.
46. Arga Radikaler 5-, 22m
Joakim Olofsson -09
Ca 10 m till höger. Start i linje med där hyllan 5 m upp slutar. Spricka till hyllans högerkant. Dieder. Oborstad.
47. Broder Reaktionär 6-, 22m
Joakim Olofsson -09
Samma start men ej upp hylla, utan diagonalt upp höger, via dubbla handjamssprickor. Hylla och upp. Oborstad.
48. Snarf 6-, 25m
Joakim Olofsson -09
Samma start men direkt diagonalt upp höger, över vägg till nästa spricklinje.
49. ? 6-, 20m
Marcus Sandersnäs -06/07?/ Joakim Olofsson -09
3 m till höger. Sva till tunn spricka några m upp, fortsätt till toppen.
50. Samma sak?? 6/WI 5+, 20m
Marcus Sandersnäs -06/07?/ Joakim Olofsson -09/vinter Joakim Olofsson -10
2 m till höger. Flakformation i start, vägg, diagonalt höger till spricksystem. Ca 10m upp traversera höger några meter
och rakt upp för sprickor.
51. Hunger games 7-, 20m
Joakim Olofsson -09
Ca 3 m till höger. I överhängande vägg, spricka diagonalt höger till hylla. Lättare rakt upp, dragning vänster och utsteg
som Samma sak.
52. Ubaste 5-, 22m
Joakim Olofsson -09
Ca 2 m till höger. Start i stor diagonal formation mot höger, efter ca 10 m upp till vänster istället, hylla. Följ sedan litet
dieder upp mot höger.
53. Dronten 4+, 25m
Joakim Olofsson -09
Följ stora diagonala formationer upp höger hela vägen.
54. Gaunar Jos 5, 22m
Joakim Olofsson -09
3 m till höger. Nästa stora uppbrutna spricksystem. Upp till höger om näsan. Kliv upp vänster och härifrån vänster upp
via tunn spricka.
55. Hebbershålet 4, 23m
Joakim Olofsson -09
Samma start men 3 m upp. Travers ca 3 m till höger och spricksystem rakt upp.
55 variant: Den vidrige 6, 20m
Joakim Olofsson -09
2 m till höger genom litet tak. Instegsvariant till sprickan ovan.
56. Zaniya 6+/WI 6-, 20m
Joakim Olofsson -09/vinter Joakim Olofsson -10
Ca 5 m till höger. Aretekant till vänster om dieder. Vidare sprickor rakt upp.
57. ?? 5+, 20m
Marcus Sandersnäs?/ Joakim Olofsson -09
1 m till höger. Dieder till tak och följ sprickor rakt upp.
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58. ?? 6, 20m
Marcus Sandersnäs?/JO-09
4 m th. Start i spricka eller över litet mothäng till höger. Upp för litet tak. Spricka till hylla och dieder.
59. Straight Jacket 8-, 20m
Joakim Olofsson -09
4 m till höger. Rakt upp till brant dieder och överhängande spricka till hyllan och liten vägg.
60. ?? 7-/7, 20m
Anders Spång-07? / Joakim Olofsson -09
5 m till höger. Överhängande sprickformation. Ovanligt grepprik med lister och juggar. Rakt upp mot v-överhäng, följ
spricka mot vänster.
61. Cirkus Cirkör 8-, 28m
Joakim Olofsson -09
Samma start men halvvägs upp travers ut höger, ca 6 m, hylla. Förbi brant vägg till vänster. Upp diagonalt. Bökigt.
Sprick/diederformation.
62. Kognitiv plåga 6-, 30m
Joakim Olofsson -10
3 m till höger. Vägg mot upp-och nervänt v till hylla. Vidare vänster och upp och sedan diagonalt upp höger i dieder.
Sprickor.

C-väggen/ravinen
I C-väggens högra del bildas en ravin som kan användas vid upp- och nerstigning från berget.
63. Nattugglan 4, 20m
Joakim Olofsson -12
Ca 10 m till höger vid ek. Travers 2 m, under litet häng och sedan rakt upp. Sprickor/småhyllor i väggen till höger om
diedern. Ej rensad.
64. Nami no Tou 6-, 25m
Joakim Olofsson, Eva Andersson -09
Samma start vid ek. Tunt i början till högerlutande spricksystem med litet mothäng ovan som slutar, kliv då vänster.
Spricka rakt upp istället.
Variant: Direktavslut-fortsätt diagonalt till höger och avsluta via nästa led (6, 25m, Joakim Olofsson -09).
65. Que sera sera... 6+, 20m
Joakim Olofsson -09
5m till höger. Tunna sprickor rakt upp vid eken.
66. Umuligheten av å leve 7-, 12m
Joakim Olofsson -09
5m till höger. Listklättring på vägg till hylla, vänster till spricka. Osäkrad nedre del.

D-väggen
Från ravinens högerkant till och med de överhängande väggarna med det maffiga diedret, ovanför gölen och
boulderblocket. Stort fint block vid vägkanten med ca 5 problem , arete och sprickor.
67. Pintxos 6, 20m
Joakim Olofsson -09
Ca 5m upp från ravinens höger kant. Spricka, diederformation till sva-arete till toppen.
68. Omerta 5+, 25m
Joakim Olofsson -09
Följ aretekant till hylla och kliv vänster upp till sva-arete.
69. Manbearpig 7-, 15m
Joakim Olofsson -09
Väggen till höger om aretekanten. Följ väggen hela tiden 1-2m till höger om areten.
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70. ??????????? 7, 15m
Spång/Sandersnäs-07?, Joakim Olofsson -09
Samma start men följ tunn diagonal spricka till höger. Klurigt.
Ca 20-30m till höger, bortanför gölen under en magnifik överhängande dieder.
71. Time takes a cigarette 7+, 35m
Joakim Olofsson -09
Start i diedern men ca 5m upp följ sva diagonalt vänster till kanten, ca 10m, säkra. Kliv runt tv exponerat, upp till flak,
säkra. Besvärligt etablera sig. Därefter diagonalt vänster, fina sprickor till hylla och upp.
72. ???????????? 7+?, 30m
Henrik Sjökvist-07/08?
Klättra diedern. Avslut över taksprickan. Tungt.
73. ????? 8/8+, 25m
Henrik Sjökvist?, annan?, ( Joakim Olofsson -12 ,topprep)
3m till höger. Tunn spricka som leder upp till avslut genom litet tak som föregående.

E-väggen
Sydostvägg. Till höger om diedern. Mestadels branta väggar med mindre överhäng och lite uppbruten vägg som
begränsas till höger av nya stora taköverhäng. Bakom gölen fortsätt upp blockterräng ca 10m th om föregåendeg.
74. Christmas Critters 6, 40m
Joakim Olofsson -09
Ca 5m till höger om kanten. Upp för block i försvagning till sva och drag vänster upp mot tunn spricka. Följ brottkanten
nedanför den överhängande väggen och traversera upp höger till enbuske och valfritt utsteg, upp eller ut diagonalt till
höger.
75. Grande Finale 7-, 25m
Joakim Olofsson -09
Ca 5m till höger och ett block upp. Travers mot vänster. Upp dieder till hylla. Överhängande spricka till utstegsjug.
76. Smutsiga fingrar 5+, 30m
Joakim Olofsson -09
Samma startpunkt. Lite ojämn och oborstad. Större sprickformation via hyllor rakt upp. Träd. Brant utsteg.
77. Farlig Frihet 5+, 30m
Joakim Olofsson -09
Samma start. Strax efter kliv höger in i dieder, följ sedan flak rakt upp och gå tv nedanför diederöverhänget och följ
sprickor till vänster mot toppen.
78. Morianerna 7+/A0, 30m
Joakim Olofsson -09
5m till höger. Start brant mot flak som hänger ut. Upp smådiedrar till rektangulär chockstone. Tunt upp hänget ovan, ett
par häng i tunna placeringar.
79. Här kommer Bärsärkarna 7-, 30m
Joakim Olofsson -09
3m till höger. Dieder till tak, höger ut till sten, rakt upp i dieder och kliv över kant tv in i nästa dieder.Tunn spricka rakt
upp till överhängande bredare spricka.
80. Sound of Näverlur 7, 30m
Joakim Olofsson -09
Ca 2m till höger. Rakt upp första tak via liten spricka till hylla och över nästa lilla tak till sva. Drag vänster till dieder
och sen höger ut exponerat flak. Kliv höger genom överhäng och sprickor till toppen.
81. Rötmånad 7, 30m
Joakim Olofsson -09
Direkt till höger i dieder, rakt upp mot markant tak. Klättra tak, med spektakulära positioner upp mot höger i fina jam.
Sen rakt upp sprickor.
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F-väggen
Börjar med stora taköverhäng ca 10m upp. Några linjer, ej realiserade. Framför väggdel ligger ett block med några
lättare boulder och sprickor. Härifrån är det ca 30m till grusvägen och P-fickan.

Lyse
Området strax öster om samhället har ett flertal nya berg.

Borreberget
Var ytterst diskret pga det närliggande huset i norra delen av berget! Väg 162 mot Lysekil, ca 1,7km efter avfart
Torgestad. Bakom huset på vänster sida (öster om vägen), i höjd med skylt Lyse befinner sig denna norra del av berget.
Tag vänster nästa diskreta avfart, över järnvägen, parkera vid arbetsskjulen, ur vägen. Rakt i öst, bakom, ligger den
södra delen av berget.

Södra
Från vänster:
1. Monas hemliga sexdrömmar 7-, 20m.
Joakim Olofsson -10
Rakt bakom parkering. Stora runda formationer rakt upp mot arete sedan till vänster (fd bladbult är borttagen), knepigt.
2. Kaufmania 4+, 15m.
Joakim Olofsson -10
Till höger om arete, lätt sva med sprickor, drag vänster (”Charles” variant) till arete eller drag höger på vägg i spricka
(”Lloyd”).
3. Rabid Grannis 3+,15m.
Joakim Olofsson -10
Offwidth. Bök förbi enar.
4. Troma 6+, 10m.
Joakim Olofsson -10
10m till höger. Brant handspricka.

Norra
Använd högsta diskretion bakom huset, ca 100m vänster, norr om ovanstående.
Från vänster:
1. The Toxic Avenger 7, 20m.
Joakim Olofsson -10
Branta stora grepp. Spricka till vänster om uppenbara diedern. Lite smutsigt i slutet.
2. Surf Nazis must die 6+, 20m.
Joakim Olofsson -10
Den utsökta diedern.
3. Redneck Zombie Killers 7-, 20m.
Joakim Olofsson -10
15m till höger. Sprickor. Knepigare än det ser ut.
4. Böllder 6+, 8m.
Joakim Olofsson -10
5m till höger. Bouldrigt till hylla, lätt ut höger.
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Övre väggen
Liten vägg rakt ovanför diedern.
Från vänster:
1. Hungover 6+,10m.
Joakim Olofsson -10
Upp block mot tydlig fin överhängande dieder.
2. Lillfingret 6+, 8m.
Joakim Olofsson -10
Ca 15m till höger. Fingerspricka.

Fjällaberget
Västväggen
I Lyse tag vänster mot Alsbäck/Gullmarsskogen. Försök parkera ur vägen på vänster sida vid infarten till
ålderdomshemmet/Nordväst (båttillverkaren). Gå över vägen. Under berget ligger ruinerna av en gammal brandstation.
Gå rakt in mitt emot avtagsvägen.
Med start från vänster:
1. Hur många bultar finns det i Ölandsbron 5+, 45m
Joakim Olofsson -07
Följ rännan 5 m och upp hyllan till vänster, arete och sedan travers höger under en, till hylla. Upp i väggen som bildar
kaminens vänstersida till dieder och höger upp. Något skitig.
2. Sudden i ett kylskåp 4+, 45m
Joakim Olofsson -07
Gå in 10 m i rännan till stora block som hindrar vägen. Högervariant lättast, de andra två betydligt svårare (ca 7-). Upp
till stora hyllan, vidare via små kamin”opptak”. I slutet via flak i kamin.
3. Kåtast i Kungshamn 6-, 40m
Joakim Olofsson -07
Aretekant till höger om kamin. Hylla och spricka till arete alternativt strax till höger om arete via flak. Fortsätt arete till
stora hyllan. Därefter bred spricka vid rönn. Efter 10 m, klättra vänster om kant längs spricka i kaminens högersida.
Skitig i slutet.
4. Boomschackalack 4+, 45m
Joakim Olofsson -07
10 m till höger om Kåtast i Kungshamn. Lättast upp via stora block. Håll vänster och sedan genom grotta och upp på
stora hyllan. Alternativt håll höger om block (offwidth 6-). Efter hyllan besvärlig vägg rakt under diedern ovan,
traversera höger och följ de fina trappformade flaken, brant avslut till enhylla.
5. Bad Boy Rune 6, 15m
Joakim Olofsson -07
Från stora hyllan 5 m från kanten, förbi litet tak och upp vägg och spricka, fint mot tallen ovan.
6. Rude Boy Stig 6, 15m
Joakim Olofsson -07
Från stora hyllan, klättra det lilla stämdiedret ovan till vänster om flaktrappan. Osäkrat i slutet.
7. Ingen genväg till den perfekta leden 7, 20m
Joakim Olofsson -07
Från marknivå 2 m till höger om den lätta blockkaminen. Upp bouldrigt, tak via spricka, dieder och hylla till höger över
nästa tak till sva via mantel. Lättare efter till stora hyllan.
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8. Nilecity 105,6 5, 40m
Joakim Olofsson -07
Nästa breda linje ca 6 m till höger om fg, vid block. Förbi klämblock, alternativt klättra in från höger, vidare lättare
kamin och slutligen fin bred sprickavslutning.
9. Weiron i ottan 5+/6-, 20m
Joakim Olofsson -07
10 m th. Vägg/dieder. Osäkrad men lätt start. Mer ihållande om man håller sig strikt till dieder till höger upp till arete.
Klart lättare om man håller sig åt vänster. Möjligt fira av i järnbalk till höger eller från öglor på enhyllan ovan.
10. Farbro Barbro 6-, 20m
Joakim Olofsson -07
Några meter till höger. Dieder, ofta blött. Lite kruxigt i start, bökig lösning, följ sprickor i vänstervägg och upp mot
järnbalken.
Korta leder på svahällen drygt 5 m till höger:
11. Maja & Aceton 4, 7m
Joakim Olofsson -07
Till vänster om tunn vänsterspricka, via strukturer på sva.
12. Markus i mixern 4-, 10m
Joakim Olofsson -07
Mellan de två sprickorna via spricka till struktur.
13. Lisen & motorsågen 4, 8m
Joakim Olofsson -07
Sprickan till höger.

Sydväggen
Till detta väggparti är det bättre att parkera nedanför Fjälla/Lyse ”skidbacke” (strax bakom Lyse varmförzinkning).
Väggen finns i skogen till vänster om den gamla slalombacken.
Från vänster, med början ca 30 m till vänster och nedanför kaminen.
1. Slalåm 6-, 30m
Joakim Olofsson -08
Start runt hörnet och upp några m till hylla. Rakt upp för knottrig svavägg, renaste stråket, osäkrat till hylla. Kort
spricka till toppen.
2. Fjällasprickan 6, 15m
Joakim Olofsson -08
20 m till höger om fg. Fin fingerspricka, sedan förbi hyllor till toppen. Variant startar till höger på kanten.
3. Dä ä bar å åk 5+, 20 m
Joakim Olofsson -08
Upp till vänster om stora blocket. Bridgea diedern till hyllorna ovan.
4. Rumpnissen 4+, 20m
Joakim Olofsson -08
Kaminklättra inne/yttersida om block. Kamin, höger till hylla och upp bred spricka till enarna.
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Lyseberget
Parkering som vid föregående vägg.

Lilla Väggen
Högst upp i slalombacken. Från vänster, med början ca 15 m till vänster om bänken.
1. Dajmkrysset 5-, 8m
Joakim Olofsson -08
Ljus slabb med kvartsband i ett ”kryss”. Rakt upp.
2. Pojkar vill/Killar kan 7+, 7m
Joakim Olofsson -08
Tydlig spricka ovanför bänken. Svårt boulderflytt mitt på. Lättare till höger diagonalt mot kant.

Huvudväggen
Nordvästvänd vägg. Från vänster tag sikte på den tydliga ljusa väggen med taköverhäng strax till vänster om brantaste
partiet.
1. Jumbo 6+, 40m
Joakim Olofsson -08
Starta i kaminen, strax till vänster om den branta väggen. Offwidth till diederformationer till toppen.
2. Projekt
Okänd.
Nästa linje strax till höger i vänsterkant av tak finns ett tungt svårsäkrat projekt.
3. Big tasty 8
Erik Heyman-07?
Linjen genom stora taket.
4. Max de Luxe 6+, 50m (35+15)
Joakim Olofsson -08
Start vid Big tasty men travers höger till diedern på nästa led och fortsatt travers till höger under tak och korsa nästa led,
fortsätt travers höger tills man kan klättra spricka rakt upp. Klättra den till toppen.
5. Big King XXL 6+, 30+15m
Joakim Olofsson -08
5 m till höger. Kant till diedret och gå till vänster under tak, flakspricka till breda sprickor/offwidth till stora hyllan.
Fortsätt till toppen via lätt kamin (3+), eller mer direkt via sprickor i den vänstra väggen.
6. Supersize me 6+, 30m
Joakim Olofsson -08
5 m till höger. Spricka till tak och travers höger, upp sprickan som tidigare led, lättare till toppen.
7. Supersize me too 6+, 30m
Joakim Olofsson -08
Alternativt insteg strax till höger med bred spricka i diederformation och samma utsteg som Supersize me.
8. Wrap it up 5-, 35m
Joakim Olofsson -08
5 m till höger och nedanför. Upp för blocken eller gå in från höger. Spricka på kanten till lätt dieder och sprickor.
9. Kidzmenyn 4, 25m
Joakim Olofsson -08
Lätt linje en bit upp till höger. Ojämn, men den lättaste leden till toppen. Till höger om handspricka diffust mellan
gräs/ljunghyllor rakt upp.
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10. McFusk & Co 5+, 25m
Joakim Olofsson -08
Start ca 4 m till höger i kamin/offwidth. Smutsig.
11. McNuggets 6+, 7m
Joakim Olofsson -08
Kort led belägen ovanför Big Tasty. Kort dieder, fin.

Skalberget
Berget med tidigare endast en led; This ain´t no party. En mängd fina boulders på stora block nedanför men ej så
vanligt med repklättring. Möjligen kan någon led nedan vara delvis gjord tidigare?, dock inget rapporterat. Stör ej ev.
häckande fågel. Möjligt gå ned på båda sidor av berget.
Från vänster, med start ca 10 m till höger om ”nedstigningsvägen”:
1. Skalman 5, 15m
Joakim Olofsson -06
Bakom björkar. Dieder till flak, spricka till toppen.
2. Naturligt äventyr 6+, 35m
Joakim Olofsson -06
Runt kant ca 2 m till höger. Flak på högra diederväggen, vidare dieder, längs taket mot höger och exponerat till nästa
flackare och lite smutsigare dieder. Passera litet träd.
3. Starter 4+, 10m
Joakim Olofsson -02
10 m till höger bakom stor rönn. Spricka. Från topp av block fortsätt nästa led mot toppen eller scrambla ned.
4. Oouäh 6R, 20m
Joakim Olofsson -02
Ca 10 m till höger under stort rektangulärt tak. Start ovanför de stora blocken 10 m ovanför backen, kort dieder mot
svatravers under taket mot vänster. Runout, korsa Naturligt Äventyr i diedern och horisontella sprickor ut vänster.
This ain´t no party
Start ca 20 m till höger, den prominenta diedern. Numera rensad på bladbult och andra gamla reliker.
5. Outcast 8-, 12m
Joakim Olofsson -06
15 m till höger. Stäm/kamindieder. Taket passerades ej utan böka ut till stora trädet. Stand eller fira ned. Obs-fågelbo i
starten, klättra ej på berget under försommaren!
6. Wild thing 7-/7, 15m
Joakim Olofsson -06
8 m till höger. Överhängande fin flakspricka till hylla. Lägg repet runt flak topp och fira ned. Tung. Behöver utrustas
med firningsslinga.
7. Zen 6-, 40m
Joakim Olofsson -06
Fortsätt hangla mot höger till kamin och upp för pinnakel. Alternativt insteg i någon av två fina sprickor till höger 4 och
7 m bort. Från pinnakel kliv över, travers vänster, dieder och ut mot vänster. Mycket exponerat på kant. Sikta rakt upp
mot slutsprickan. Alternativt kan man klättra rakt upp från pinnakeln-lättare.
8. Bergets inre 4+, 40m
Joakim Olofsson -02
Hangla lätt bort mot höger som tidigare men klättra bara igenom i kamin, ej upp för pinnakeln. Förbi ytterligare en
pinnakel och lättaste vägen, hyllor och enar mot höger. Upp vegeterat i slutet.
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9. Slabbgryta till Roffe 5+/6, 40m
Joakim Olofsson -02
20 m till höger, vid nästa flacka dieder. Antingen offwidthinsteg ett par meter till vänster, eller upp lättare för kamin,
förbi liten pinnakel, kliv upp mot vänster och sikta mot överhängande flak till höger om dieder. Kort ansträngande
passage upp till nästa kaprifolhylla. Bra stand. Vidare lätt klättring i kaprifoldieder och flackt till toppen (+10m).
10. Herr Kantarell 3, 30m
Joakim Olofsson -02
Stor, flack, lätt dieder, till björkar.

Brappersberget
Västväggen
Den något ogästvänligare mörkare väggen av Brappersberget.
Från vänster:
1. The book of the dead 6-, 40m
Joakim Olofsson -02
Diedersystem som slingrar sig uppåt höger på väggens vänsterkant. Brant start som ofta är våt. ”Alpinkänsla”.
2. Ash 6, 10+25m
Joakim Olofsson -02
Instegsvariant till The book of the dead. Klurigt insteg till spricka. Vidare upp höger i diederformation som The book
of the dead.
3. Evil Dead 5+, 25+15m
Joakim Olofsson -02
Tydlig undercling kant ungefär mitt på väggen som följs diagonalt åt vänster till hyllan mitt på The book of the dead,
som följs till toppen. Oftast våt i starten.
4. Army of Darkness 6, 35m
Joakim Olofsson -02
Starta som Evil Dead, halvvägs upp kliv ut 1 m höger, följ skiva/spricka till stora hyllan. Vidare vänsterkant av stor
skiva till ny hylla, dragning vänster rakt upp, vägg till hylla och diagonalt vänstergående spricka upp till toppen.
5. Braindead 6, 35m
Joakim Olofsson -02
Avslutningsvariant från stora hyllan på fg led. Följ högerkant på skivan, kliv höger och diagonalt uppåt höger längs
mothäng, ej trivialt, till liten diederformation. Pusta ut innan den osäkrade väggklättringen upp mot björken.
6. Bad taste 7+, 35m
Joakim Olofsson -04
Samma start som Evil Dead, men tag den tunna sprickan upp mot hyllan och väggklättring ovan mot slutspricka.
Amerikanskt fyrverkeri 6+
7. Imperiet 8-, 35m
Joakim Olofsson -06
Väggen strax till höger om Amerikanskt fyrverkeri. Flak, svapartier i delvis överhängande vägg, besvärliga
mantlingar och smearing. Vägg, drag mot vänster i slutet/alt ut Gengångaren. Ledd med ”öglor” på statiskt rep.
Gengångaren 7
Sorg A2
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Sydväggen
Föreslår några undantag från regeln att inte ta in fler linjer. Några uppenbara linjer bör kompletteras för ordning skull.
Ett tidigare alternativ och rapporterat insteg till Kyrkråttan (som jag minns) har många gånger klättrats med utsteg rakt
upp på väggen istället.
Ärkeängeln 4, 30m
Tydlig linje som rapporterad flera gånger men som säkert blev klättrad i mitten av 80-talet. Oklart vem som var först.
Start i sprickan 4m till vänster om Kyrkråttan, från marken och rakt upp via sprickan och på hyllan travers 3m till
vänster. och rakt upp mot liten tall och spricka till toppen.
Kyrkråttan 4-,30m
Förtjänar liten uppgradering..
I övrigt lite korta replängder? 5,6,7,8 närmare 35m 9,10,11 nära 30m
Mellan Big Ben och Requiem klättras numer ofta topprep pga det jxxxa ankaret!
Oklart vem som lett först men bra rita in led.
Bered en väg för Herran 5+R, 25m
Joakim Olofsson -02(?)
5m th om Big Ben,vid sten.Väggen rakt upp mot ankaret. Första säkring mycket högt upp, varför den oftast klättras på
topprep. Tag sikte mot vänster kant av flaköverhänget.
Bortanför Bjällran finns en kortare vägg som rätt ofta klättras. Dom tydligaste linjerna bör namnas... De uppenbara har
klättrats igenom på-90talet av mig mfl,och ånyo samtliga linjer för gradering -14. De svårsäkrade, och de mot höger nr
6-12 är säkerligen ledda för första gången, vem som varit först på de korta välsäkrade till vänster är svårare att säga.
1. Klockan klämtar för dig 3,15m
Okänd
5m till höger om Bjällran, precis där man kommer upp på hyllan.Välsäkrade formationer rakt upp.
2. Nedklättringsleden 2, 15m
Okänd
Från hyllan ovanför och till vänster om Bjällran. Direkt till vänster på hyllan upp lättaste vägen på sva väggen.
Används ofta som nedstigning.
3. Kyrkbänken 2+, 13m
Okänd
2m till höger lätt väggklättring förbi några flak/små mothäng.
4. Första Tradden 3-,13m
Okänd
3m till höger förbi ”näsan” och följ liten diederkant.
5. Psalm 316 5, 13m
Okänd
1m till höger. Spricka genom litet tak.
6. Korset 5+R, 11m
Okänd
1m till höger. Vägg mot flak kanten högre upp.
7. Lilla Katekesen 6-R, 11m
Okänd
Svart klippstråk. Vägg till lätt överhängande parti, flackare ovan.
8. Schartaus Väckelse 6-, 11m
Okänd
2m till höger. Nästa svarta klippstråk. Klättra rakt upp till vänster om hålet några meter upp och rakt upp.
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9. Svavelosande vägen 5+, 11m
Okänd
1m till höger. Klättra th om hålet till flak och spricka.
10. Predikoturen 5, 11m
Okänd
2m till höger. Flak och vägg antingen snett upp vänster eller höger.
11. Våran prost, rund som en ost 4+,12m
Okänd
2m till höger. Flak och vägg klättring,lite dragning höger i starten och rakt upp.
12. På kanten 5-, 8m
Okänd
2m till höger. Följ kanten hela vägen till hylla och scrambla till toppen.
Efter kanten viker väggen av och blir smutsigare och i boulder höjd.

Brappersberget, Lilla väggen
Västvväggen
Norra delen är något högre väggpartier 15-20m max som ligger drygt 50m norr om de etablerade/rapporterade lederna.
Följ stig från vindskyddet.
Från vänster.
1. Stealth 7+, 12m
Joakim Olofsson -04
Tydlig vacker dieder med tunn söm i botten. Svårsäkrat avslut.
2. Kort och gott 6, 12m
Joakim Olofsson -02
Ca 10m till höger runt kant. Kort svårare insteg till lätt flak.
3. BIG 6, 12m
Joakim Olofsson -02
Ca 4m till höger. Dieder med bred start som smalnar av efterhand.
4. Underbara väggen 7-, 10+10m
Joakim Olofsson -04
Ca 4m till höger. Spricka på överhängande vägg, goda juggar till kant, lätt dieder till toppen.
5. Startproblem 6-/6, 20m
Joakim Olofsson -02
Ca 5m till höger. Sprickor mot vänster till lätt dieder. Alternativt något svårare insteg ett par meter till höger.
6. Pannlimpa 5-, 20m
Essen, Kövamees-92
Runt kanten och ca 10m till höger. Start i dieder till tak och ljunghyllan ovan. Lättare vägg, vänster om den vita
kvartsfläcken.
Ca 20m th finns en 3a led som är rapporterad...
Det ca 40m långa området efter och till höger om Pannlimpa är starkt uppbrutet men kan erbjuda klättring av
boulderkaraktär.
Bakom nästa kant:
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Sydväggen
Det finns några bb som borde plockas bort här...på Dim-up och Stay-up.
I tillägget/förföraren finns en lätt led rapporterad som Tre Duvor ett 3+ dieder som ligger drygt 10m th om För svårt...,
denna klättrades med BKK kurs i början av 90-talet.
Tre Tuvor , 3+,15m
BKK-kurs -91?
Flackt dieder ca 10m th om För svårt för Rune.

Badhusberget/Trollhålet
Bakom nybyggena i Norra hamnen, Lysekil finns en sprängd amfieteater, Trollhålet, nu parkering. Ovanför ligger
bostadsområdet Badhusberget. Följ Bansviksgatan till berget.
Från toppen av berget har man en fantastisk utsikt över Norra hamnen, Gamla stan, Kornö och havet.
1. Trollhåls Slabben 7, 12m
Joakim Olofsson -07
Tydlig slab i vänstra delen av Trollhålet. Brantare och svårare än man kan tro. Först rakt upp diagonalt mot vänster och
formationer rakt upp (ev kan en bb sättas).
2. Gordons Gyllene Arete 5+, 30m, 2bb
Joakim Olofsson -07
Den tydliga aretelinjen. Mitt i stenbrottet. I början är areten lite bullig, en bb. Till hylla och följ skarpare och flackare
arete ovan via ytterligare en bb.
3. Hettys Hemliga Elegans 6, 30m
Joakim Olofsson -07
Ca 10m till höger. Starta under tak/dieder formation upp diagonalt vänster, svårt svamove till hylla.
Vidare en kort skarp dieder och sprickorna i väggen ovan, ihållande, något ut mot areten till vänster i slutet.
4. Alices Aristokratiska utsteg 7, 12m
Joakim Olofsson -14
Från stora hyllan en våning upp, scrambla dit eller fira ned. Antingen start i dieder eller längs lätt arete tills tydlig tunn
sprickformation i väggen, utstegs crux.
5. Leifs Luftiga Snedsteg (Gamla Stan) 7-, 15m
Joakim Olofsson -12
Ca 50m th bortom nästa kant, utanför stenbrottet. Flak och sprickformationer med start från Banviksgatan. Brant och
lätt i starten, knepigt utsteg.

Stångehuvud
Fint boulderområde i naturskyddsområdet längst ut på udden i väst. Här finns även några korta leder och highballs.
Drygt ett tjugotal problem gjorda i mitten av 80-talet av Joakim Olofsson, säkerligen har efterföljande klättrare lagt till
ytterligare problem. Mr Ekehed bodde ju här ett tag...

Kronberget
Nedre väggen
Västvänd vägg vid Lilla Långeviks badplats. Något uppbruten vägg med lite otydliga och korta linjer. Väggen togs ej
med i förra förarupplagan. Pga förnyat (men ovälkommet) intresse för området görs här en beskrivning av de längre
lederna. Dock är i princip allt klättrat i området både upp och ner som boulder under de tre år jag bodde i Lysekil.
Nedanstående leder är klättrade
Från vänster.
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1. Livbojen 2+, 10m
Joakim Olofsson -84/85
Strax bakom vänstra stentrappan. Den uppbrutna diagonala linjen över hyllor och lister på lättaste vis mot höger.
2. Simborgaren 5, 10m
Joakim Olofsson -84/85
5m th. Från stenar snett upp vänster över sva och flak rakt upp.
3. Crawl 5, 10m
Joakim Olofsson -84/85
Samma start men drag till höger. Upp mot dieder och vidare flak och lister.
4. Magistern 6-, 10m
Joakim Olofsson -84/85
4m till höger. Sva mot tak och vänster travers två meter,små tak mot vänster och upp flak.
5. Fridykaren 6, 10m
Joakim Olofsson -84/85
1m till höger. Oppositions klättring över två tak och sedan lätt.
6. Badkrukan 3+, 10m
3m till höger. Svaig vägg mot flackt dieder.
7. Simläraren 3, 12m
Joakim Olofsson -84/85
4m till höger. Sva med sprickor mot flack arete.
8. Magplasket 3-, 12m
Joakim Olofsson -84/85
1m till höger. Sprickor i diedret bredvid.
9. Cronos 6+,15m
Joakim Olofsson -02
5m till höger. Ramp/hyll system i brant vägg mot höger och svinga upp mot vänster i spricka och följ svavägg upp
(alternativt något svårare variant mot höger vid cruxet).
10. Kronbergskaminen 3, 12m
Joakim Olofsson -84/85
10m till höger. Kamin och spricka.
Mellan nedre och övre väggen finns kortare boulderväggar längs hela gångstigens norra sida.
Det mesta är bouldrat.
Högst upp vid p-platsen och vägen är några korta leder solats och namnats.
1. A step to the left 4+,10m
Joakim Olofsson -84/85
Rakt upp mot formation/dieder och ut diagonalt vänster i diagonal spricka.
2. Kronbergsnäsan 4+, 10m
Joakim Olofsson -84/85
2m till höger. Strax tv om träd. Upp formation/dieder och tv om tak.
3. Sprickler 4+,10m
Joakim Olofsson -84/85
1m till höger. Spricka bakom träd (övervuxen nu) och sva i slutet.
4. Shorty 3, 6m
Joakim Olofsson -84/85
4m till höger. Kort spricka till hylla.(Boulder).
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Valboröset
Två smärre väggpartier norr om den rapporterade väggen var ej tänkt tas med i förare men med tanke på nytt intresse
för leder i Lysekil så dokumenteras dessa nu. Dessa är lite otydliga i linjeföring, korta och ej så ihållande. Första leden
ca 50m nedanför, mot reningsverket, jmf väggen i föraren.
Drygt 10m till höger om det största inristade skeppet.
1. Just(a) Rampen 2,10m
Joakim Olofsson -84/85
Ramp mot vänster.
2. Sven Hårds Spricka 4, 10m
Joakim Olofsson -84/85
1m till höger. Spricka i vägg, rakt upp.
3. Drömmar om Amerika 5, 10m
3m till höger. Lister till hylla och fortsätt längs spricka.
4. Stenhuggarminnen 5,10m
Joakim Olofsson -84/85
3m till höger lister till hylla, säkra i spricka, röd vägg rakt upp.
5. Havsörnen 6, 10m
Joakim Olofsson -84/85
2m till höger. Lister och vägg upp mot flaket ovan.
6. Träskulpturen 2, 10m
Joakim Olofsson -84/85
Ramp mot vänster, förbi träd, eller start rakt upp till träd.
7. Hepburns tak 6-, 10m
Joakim Olofsson -84/85
Samma start, rakt upp, tak, genom detta och rakt upp.
8. Cape Cod 4, 10m
Joakim Olofsson -84/85
3m till höger. Vid blocket, drag diagonalt vänster, spricka till Hepburns tak. Utsteg.
9. Florida utsteget 4+, 10m
Joakim Olofsson -84/85
Samma start. Klättra rakt upp, vägg mot smalt dieder.
10. Cymric 4+,10m
Joakim Olofsson -84/85
Mellan blocken, ”gubbar” och ”skepp” och vägg rakt upp, lister.
11. Postångarleden 3, 10m
Joakim Olofsson -84/85
Samma start men efter halva, upp diedret till höger.
12. Zeeland 2+, 10m
Joakim Olofsson -84/85
5m th tv om ”Zeeland”, upp formation.
13. Running Horse 3, 10m
Joakim Olofsson -84/85
7m till höger. Uppsprucken avrundad arete till höger om Zeeland.
14. Blottaren 2+,10m
Joakim Olofsson -84/85
3m till höger. Kort flakdieder , ca 5m till vänster om ”Blottaren”.
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Mot höger är väggen ännu mer uppsprucken, kortare och otydlig. Här har dock bouldrats runt.
Ca 20m till höger startar ”gamla” väggen.
Indian runner 7-, 12m
Joakim Olofsson -05
Följ arete mellan Alpinismus och Släta diedern , gott säkrad via tunn spricka.
Eyes wide open 8-, 10m
Joakim Olofsson -05
Mellan Släta diedern och Toffelhjälten, ett par svåra osäkra flytt på den släta areten, innan säkring och sista crux till
toppen.
Good Old Graffiti 7-, 10m
Joakim Olofsson -05
Strax till höger, mellan klotterinitialerna, till list mot höger, när man står på denna mot höger (nära Toffelhjälten) tag
spricka diagonalt mot vänster och upp. Kul list/sprick klättring.
Lukta på den och känn på den 8-, 12m
Joakim Olofsson -06
Mellan Toffelhjälten och Vänster Y:et.
(50års jubileum sedan OS-guldet i Melbourne -56, till minne av Leif Wikström)
Den uppenbara linjen. Kräver lång period med torka innan. Delikat och ihållande. Diagonal spricklinje upp mot vänster.
En led som krävde mycket jobb...
Mellan Höger Y:et och Sträckbänken har två toppreps leder gjorts, rapporterade,namnade ca 5+/6Finns ej med i tillägg.
One Catch 6+, 7m
Joakim Olofsson -84
Mellan Hävaren och Solo. Bortglömd i förra föraren...Tunn söm, via jam och en kort catch. Fin.
Vidare har det klättrats/bouldrats längre bort mot höger, men inget värt att namnas.
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