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Översikt
Stångehuvud och är ett naturreservat och det innebär bl.a. att eldning bara får ske på anvisade
platser och att tältning är förbjudet inom området. Man får inte heller göra åverkan på
vegetation, stenhällar mm.
Uppskattat vore att man inte lämnar för mycket kritmärken efter sig då det är många som
vistas i området. Alltså borsta bort överflödig krita.
Den närmaste parkeringen ligger vid Gullmarsvallen och Pinnevik. På sommaren kostar det
några kronor att parkera här (fram till 18:00) men det är gratis övrig tid under året. På
sommaren finns det en öppen kiosk och toalett vid Pinneviksbadet.
Graniten är ganska grovkornig i vissa områden och ovana fingrar kan bli ganska ömma efter
ett tag. De flesta boulderproblemen är av sva- eller lodrät karaktär i svårighetsgraderna 5-6C.
Boulderproblemen är indelade i sju huvudområden (A-G). Utöver dessa finns ytterligare tre
områden (H-J) utspridda runt Lysekil.

.
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Gradering
Graderna kan kanske ibland upplevas som missvisande och kommer att i efterhand justeras
om många har en annan uppfattning. Nedan finns en liten tecken beskrivning.
ss = sittstart
hs = hängande start
* = fin
** = extra fin
*** = extra extra fin (klassiker)
Rekommenderade boulders:
4:
4+:
5:
5+:
6A/+:
6B/+:
6C/+:
7A:

.

Spiken
Stångsparris
Pappa tung, Japp där satt den.
Nautopp, Skumraket, Stångeareten, Äntligen hemma
Magneto
Märta
Ondskan, Infiníti
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A. Munkeviksdalen

Sydsidan
En vertikal vägg med många intressanta boulders. Ligger i skugga mest hela året förutom
sena sommarkvällar. Efter regn hänger fukten kvar här lite länge än andra ställen.
1. Lilla grisen

3+

2. Stora grisen

4

3. Svarta bandet *
4. Upplyft *
5. Lemon tree **
6. Öppet projekt
7. Upplyst **

6A
6A+
5
?
6A

8. Chips & Pommesfrites *6C

9. Öppet projekt
10. - - 11. Rampen

2

12. - - 13. Myggjägaren

6A
4

14. Tjocka sprickan.
15. - - - **

3+
5+

En mantelhylla i huvudhöjd längst till vänster på
klippan. Ligger till höger om nedstigningsklättringen.
Följ den högra kanten upp på den högre bulan. Utsteg
med dragning åt vänster.
Rakt upp i det svarta vattenbandet.
Rakt upp till, och förbi, det större jacket i klippan.
Den klockrena sprickan till höger om Upplyft.
En spricka som börjar en bit upp på väggen.
En högerlutande underclinghangel med en bitig
start.
Travers med startgrepp på diagonal hylla höger om
Storagrisen. Följ sedan sprickan åt höger och gör
samma utsteg som Upplyft.
Spricka med två insteg. Highball.
Spricka. Highball.
Den tydliga vänsterlutande rampen. Kan också
användas som en returväg.
Kort och tunn spricka.
Hyllsystem till en fin men kort utstegsspricka.
Behöver lite borstning.
En ca 15 cm vid spricka som lutar åt vänster.
En fin boulder som via lister når en liten högervänd
minidieder. Sedan ett utsteg åt vänster längs spricka.

Nordsidan
En solig vägg med många svaboulders. Den torkar snabbt och utmaningen här heter nog
Skumraket.

.
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16. Mjukstarten

2

17. Skumraket ***

6A+

18. Skumraket indirekt

?

19. Tunna sprickan

5

20. Svavariant

4+

21. Vänsterdiedret

2+

22. Rännan

2

23. Enslingen

4

Den allra första formationen från höger. Lätt
scrambling på stora runda formationer.
Startar med ett högt sidepullgrepp åt höger och går
vidare rakt upp till ett sloapigt utsteg.
Gör insteget på Tunna sprickan till vänster om
Skumraket, sedan via svasteg tillbaka in till
Skumrakets utsteg.
Den tunna raka spricklinjen som börjar en bit upp på
väggen och går hela vägen upp.
En elimination som går upp på svaplattan mellan
sprickorna på båda sidor.
Insteg med lister och hyllor sedan ett tydligt
vänstervänt svadieder till vänster om Svavariant.
Den lutande rännan som leder upp till en stor platt
häll.
Det ”vida” hörnet på väggen uppe på hällen.

På den grå svaväggen till vänster om Rännan finns åtminstone tre fina
scramblingboulders som sätter gummiskornas friktion på prov. Bra för uppvärmning och för
att få en känsla för underlaget.
24. Ett kliv

5

25. Mentalbarnens paradis 4
26. Svartsnigel

5

27. Höjdarsvat-höger *

3+

28. Höjdarsvat-vänster *

3+

29. Munktraversen

5

30. Svartmyrans väg

3

31. Svartmyran direkt

3

32. ---

6A

33. ”sprickan”
34. ”dubbelsprickan”

5
4

.

Upp via en stenformation intill väggen, ca 10-15
meter till vänster om Enslingen.
Högerlutande spricka med vertikalt insteg sedan sva.
Ca 8-10 meter till vänster om Ett kliv.
Vattenbandet ca 8-10 meter till vänster om
föregående boulder.
Ca 10 meter till vänster om Svartsnigel. Hög
svaboulder som följer en båge åt höger. Sedan upp på
en svahäll som leder upp till toppen. Lagom för ett
par gummiskor med bra friktion.
Samma start som ovan, sedan vänster på en svaramp.
Utsteg rakt upp i en spricka. Alt. ut till vänster.
Uppenbar hangelspricka som börjar ca 3 meter höger
om Svartmyrans väg och slutar vid Höjdarsvat. Ca 15
meter lång. Betydligt enklare om man går i sprickan.
Börjar i en bågformation, traversera sedan 2 meter
vänster och ut via nästa bågformade spricka.
Börjar med svaklättring under utsteget på
Svartmyrans väg sedan samma utsteg.
Till vänster om Svartmyrans. På en klippvägg ca 10
meter in från stigen. Startar vid vänsterkanten av
väggen. Små crimpgrepp upp till ett slopat utsteg.
Spricklinjen ca 4 meter till höger om föregående.
En dubbelspricka några meter höger om ”sprickan”
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B. Mosaikväggen
Från Munkeviksdalen går man upp en stentrappa åt vänster. Följer stigen ca 30-40 meter tills
man har väggen på sin vänstra sida. En grovkornig ca 4-5 meter hög klippa med mestadels
vertikala boulders. Klippan torkar snabbt efter regn och är ett bra ställe att starta klättringen
på. Inte minst pga. den långa straversen med mycket fotarbete.

Figur 1: Satellitbild

1. Funktor *

5+ hs

2. Merde
3. --4. --5. Sprickelin
6. Apracs *
7. Artes **

6B ss
?
?
4
2
3

8. Fingerfärs *

4

.

Hängande start från sloaphylla i huvudhöjd.
Spektakulär.
Sittstart med bra grepp för händerna vid kanten.
Uppe till vänster på hyllan.
Till höger på hyllan.
Något avig spricka längst till höger uppe på hyllan.
Lättaste vägen upp, till vänster om Artes.
Börjar inne i diedret. Ut vänster genom överhänget.
Följ juggarna upp åt höger. Jättetrevlig!
Den uppenbara sprickan till höger om Artes. En
spricka som biter ifrån. Välj en skonsam
klätterteknik..
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9. Dejlig Cruise *

10. Guldkanten

11. Dynon *
12. Mosaikgrodan
13. Diamantvägen *
14. Ninja *
15. Jam al Fakir *
16. Mantelmeck

17. Svabben Larsson
18. Marit Svålsten
19. Raptus
kant.
20. Blomstertalibanen

3+

Trevlig väggtur till höger om Fingerfärs. Insteg i
högt placerad horisontell spricka. Sedan upp i bågen
och utsteg åt vänster.
6a+ (ledgrad) Låg och ihållande hangel. Börjar till höger om
marksprickan och klättra vänster. Utsteg runt hörnet
vid Dynon.
5+ ss
Sittstart, dyna upp till toppen från den tydliga
instegslisten vid Guldkantens utsteg.
4 hs
Hängstart i bra grepp på västsidan av blocket norr om
Dynon.
3 hs
Hangla åt vänster längs den fina katen upp till bulan
på mitten. Utsteg höger om bulan upp på blocket.
5
Startar från en rund sten på marken. Hangla kanten åt
höger. Samma utsteg som Diamantvägen.
5
Den vertikala handsprickan på väggen som vätter åt
väster. 100% hand-, fot- och fingerjam.
5
Startar på en klipphylla. Insteg på en högt belägen
mantlingskant. Når man inte kanten så blir graden
säkert 5+.
6A
Till höger om Mantelmeck. Vertikal 1:a metern sedan
en crimplist och sva.
2
Precis till höger om föregående boulder. Ett vagt
arete med grepp och steg.
5+
Cirka 8 meter till höger om Marit Svålsten. En
vertikal boulder som går upp på höger sida om en
2-3

En spricka som ligger ca 5 meter till höger om
Raptus.

Fortsätter man längs berget åt höger kommer man in i Sprickdalen. Där finns idag bara två
boulders men har potential för många fler.
bild
21. Barnkalas
22. - - -

5+
?

23. Rulla runt spela död

?

.

arêten/hörnet t v. Startgrepp på tydlig list.
utstegskrux. Startgrepp v. hand i undercling i
axelhöjd, h. hand på listen intill.
mantlings-utsteg på slope, startgrepp på hyllan som
löper snett upp åt höger.
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C. Munkevik
Ett område som ligger invid småbåtshamnen Munkevik. Området är i sin tur uppdelat i tre
mindre delar. Krumelurväggen,Stenenblocket och Övre väggen. Klipporna här ligger öppet i
terrängen och torkar snabbt efter regn.

C1. Krumelurväggen
En liten sydvänd vägg av renaste granit, full av skruvade linjer. Optimal friktion och oändligt
med bouldervarianter. En del av de mest uppenbara ges som förslag här nedan. Dessutom
finns här en sten med bl.a en boulder som det inte är så enkelt att lätta ifrån backen på.
1a. Grus

5+ ss

1b. Grus-höger

6A ss

2. ---

6B? ss

3. Tung röv *

6C ss

4. Lätt röv

6C? ss

5. Flugan

5+

.

Insteg: Stort grepp till vänster under stenens västra
överhäng. Sedan upp.
Samma insteg som föregående. Klättra höger under
toppen (eliminera vänsterkant och toppen) och sedan
upp.
Högra sidan av stenens västra, överhängande sida.
Sittstart, startar vid den vänstra delen av stenblockets
sydvägg.
Längst till höger innan den utskjutande klacken.. 2
moves till bra kant.
Precis till vänster om Gissmo. Startar vid början på
hangelrampen men drar åt vänster, till en vänstervänd
lodrät formation kant. Sedan rakt upp via denna.
Ett lättare utsteg kan göras till hyllan åt vänster.
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6. Gissmo

4

7. Dubbelbågen
8. ---

5
?

9. ---

?

xx

5

10. Clingen **

5

11. Grooven *

4

13. Rollo Tomasi

6B hs

14. Spr..
15. Nischias
16. Cirrus *

?
5
5+

17. Stratos *

5+/6A

18. Rampen

3-

19. Kanten
20. Spikens bror
21. Spikens syster

4
5
5

22. Spiken **

4

23. Malax

5

24. Indiantraversen

6A+

25. --26. Japp, där satt den!

5
5 ss

.

En hangel snett upp åt höger längs en stor ramp.
Lättaste bouldern på väggen.
Till höger om Gissmo. Upp längs två bågformationer.
Väggtur ca 2 meter till höger om Dubbelbågen.
Sloapigt utsteg.
Väggtur som drar vänster upp till skärningen mellan
de två utstegshöjderna.
Listramp upp vänster. Sedan hangel höger i den
breda tydliga horisontella sprickan. Utsteg upp.
Ligger ca 10 meter till höger om Gissmo. Rakt upp
via en tydlig undercling.
Till höger om Clingen. Fin listklättring upp i den
svaga vinkeln på väggen.
Litet överhängande block med en ”rock over” från
hängande start. Stenen ligger lite NNO om Magneto
Sprickan med en nisch på mitten. Ca 5 meter hög.
Följer den bågformade hangelkanten åt höger, utsteg
rakt upp från juggen ca 1 meter från utsegskanten.
Börjar på ett stenblock vid kanten på den stora
väggen. Om man är lång och når den höga listen blir
graden 5+. Dynar man dit blir den säkert en 6A.
Därefter lättaste vägen upp till samma jugg och
utsteg som Cirrus. Det markanta nå problemet vid
insteget kan undvikas om man klättrar in från kanten
på höger sida.
En liten klurig hyllkant att försöka bemästra. Klättras
till vänster om hörnet. Sedan lätt promenad upp för
rampen.
En kanthangel upp längs rampen till hyllan.
Till höger om Kanten. Insteg vid sloaphyllan.
Mellan Spikens bror och Spiken.Rakt upp på sloapiga
grepp. Ganska knivig om man inte är så lång.
Den fina sprickan till höger om Spikens bror. Fastna
inte med fingrarna i sprickan!
Precis till höger om Spiken. Sprickans kanter får inte
användas! En intressant och annorlunda klättring om
man bara använder undercling upp till utsteget.
Ca fyra meter till höger om Spiken börjar en
hangelspricka och som avslutas där en hylla tar vid.
Bra träning åt båda håll. Mycket utsträckt klättring
om man inte är lite extra lång.
Insteg: Ett tydligt undercling-grepp mitt på väggen.
Ett stort ganska platt stenblock NV om
Stenenblocket. Sittstart nere i hålet vid den vänstra
kanten av blocket. Runt grepp för båda händerna.
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C2.
Stort stenblock som ligger in till ledstången som leder upp på berget.
27. Svarta katten & jag

6B ss

28. Kuben

5+ ss

29. Vendetta

6C ss

30. Ondskan **

7A

Arêten på stenens östra sida. Sitt på liten sten mellan
två större stenar, tydliga startgrepp ovanför
huvudhöjd. Problemet är att ta sig rakt upp.
Sittstart tillhöger om den fyrkantiga stenen. Blocket
är helt klart ivägen.
Ca 2 m till höger om Ondskan.Två små listgrepp, en
lång catch till utstegskanten. Upp.
Tydligt instegsgrepp för höger hand inne under
överhänget. Vänsterhanden i spricka på samma höjd.
Kort men tung sekvens för att komma upp på bocket.

Lysekils stenblock nummer ett! Här ligger sex fina traverser i olika svårighetsgrader som alla
är att rekommendera.
31. Nautopp **

6A+

32. Infiniti **

7A

33. Pappa tung **

5+ ss

34. Stångsparris **

5 ss

35. Magneto ***

6B ss

36. Grodan *

4

Märta*

6C

Öppet projekt! (Marit)

>7A?

.

Startar med undercling under överhänget ståendes på
stenkanten. Hanglar sedan kanten upp till utsteget
höger om toppen.
Instegsgrepp: Tydlig kant ner till höger under
överhänget. Hangla upp till toppen och gör utsteget
till vänster.
Hanglar stenblockets sydsida. Börjar med en
sittstart en dryg meter in från den vänstra kanten
Utsteg i det breda kristallbandet högst upp.
Sittstart. Börjar till höger om sydosthörnet. Rundar
hörnet och samma utsteg som Pappa tung.
Samma start som föregående. Hanglar kanten åt
höger ca 3m, sedan upp.
Start ca 7 m höger om Magneto. Hangla vänster i den
horisontella sprickan. Utsteg upp på blocket. En bra
boulder att värma upp på. Skyddat från västanvinden.
Nere vid vattnet till höger om båthamnen. Lodrät
vägg med en vänsterlutande spricka/list.
Ca 2-3 m vänster om Märta. Flakkant för fötterna
sedan dragning åt vänster och upp.
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D. Lilla Munkevik
Söder om Munkevik ligger en mindre vik som kallas Lilla Munkevik. Denna har fått ge namn
till området som innefattar den lilla ”ö” av granit alldeles intill och klippväggarna strax
söder om.

Brödhyllan: Längst till vänster, några meter upp ligger en liten hylla med tre boulders och en
klurig travers att värma upp på.
1. Kneip *

6A

2. Formfranska *

5+

3. Barkis

4

4. Voffelgreppet *

3

5. Svapannkakan *

3+

6. Plätten

4

.

Klättra upp bredvid vänsterkanten. Balansig och tunn
klättring.
Insteg ganska mitt på väggen. Vid mantelhyllans
vänstra kant. Sedan rakt upp.
Den högra delen av väggen. Upp via mantlingshylla
och kant.
Ca 5 meter till höger om Formfranska. En boulder
invid vänstra kanten på väggen. Insteget blir lite
roligare med en handstackning i den horisontella
sprickan. Greppet ger en naturlig övergång till en
mantling. Tunt utsteg.
Sprickan till höger om Voffelgreppet. Följ sprickans
dragning åt vänster. Alt. utsteg höger.
Väggtur precis till höger om föregående boulder.
Upp på en smal horisontell list och sedan ett lite
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7. Äntligen hemma! ***

6A

8. - - -

?

9. Flygande paddan
10. Mantelsva

6A+
5

11. Mantelkungen

7A (+?)

12. Kroppskultur

6A+

13. Laybacksprickan

5

14. Rampen
xx.
15. Pinch

3
5
5

16. XXIII
17. Sloapcatchen

5
5+

18. Vita fläcken

?

19. Flummot

?

20. Flummigt

6B

21. Rovfågelimitatören
22. Kryssning

?
5+

nervigt utsteg.
Den högerlutande sprickan någon meter till höger
om Plätten. En fin klassiker!
En dryg meter till höger om föregående. En tunn linje
upp till grepp i sprickkrysset. Nåproblem.
Bitig väggtur strax till höger om föregående.
Vertikal spricka till vänsterkanten på en stor sloapig
mantlingshylla. Sedan en svaplatta till toppen.
En meter till höger om Mantelsva och en ljus
linje i klippan. Hoppstart till grym mantling.
Startar ca en halv meter till vänster om en spricka.
Hoppstart till en mantlingshylla med två nivåer.
Den tydliga sprickan på väggen. Rampen till höger
utesluten.
Till höger om Laybacksprickan.
En meter th om Rampen.
Två meter till höger om Rampen. Högerlutande
spricka, bitvis stängd.
Upp för de två på varandra runda bulorna.
Ca 12 meter höger om XXIII. Vid en rund sten på
marken. Halvlågt insteg på en sloap. Sedan är det
bara att gå för kanten!
Startgrepp vänster hand i sprickan, höger hand
valfritt.
utstegsboulder, startgrepp vänster hand på tydligt
grepp, höger hand på diffus slope längre upp t. h.
Arêten, utstegsboulder, startgrepp vänster hand på
tydligt grepp t. v. om arêten. Höger hand på slope t.
h. om arêten.
Utstegsboulder, startgrepp på den tydliga bulan.
På motstående sida finns en uthuggen hylla en bit
upp på klippan. Mitt på den vänstra hyllväggen går
en tunn, kort men fin boulder.

En längre traversvariant och bra uppvärmning är att börja till höger om den högra väggen. Där
finns ett svagt kryss över hela väggen. Insteg högra kryssbenet (~mark elimination). Vänster,
upp areten, hangla vänster in, brygga över till vänsterväggen (innerväggen eliminerad). Jam
ner till sva platta via litet steg, vänster ut till Kryssning och upp!
23. Trolltrappan

3+

24. Trollstigen
25. Trolling
26. Sva 1

3+
2
5

27. Sva 2
28. Sva 3
29. Pegmatitgången

5+
5
6A

.

Väster om Kryssning. Startar från ett stenblock sedan
upp på svastegen vidare längs sprickan upp till
toppen.
Den vänstra sprickan upp till toppen.
Den högra, tjockare sprickan.
Första från vänster på svaskölden. Små steg upp till
horisontell list.
Mitt på svaskölden. Allt tunnare och mindre.
Till höger på svaskölden. Små formationer att följa.
Ligger på motstående sida ca 5 meter lägre in i fåran.
Ett pegmatitband att följa.
12
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E. Stångehuvud
Längst ut på Stångehuvud finns sex små boulderområden. Nordsidan, Rännan, Kvartsväggen,
Stångehyllan, Svatraversen och Badväggen. Vid hård vind och grov sjö kan klipporna bli
blöta av saltvatten som stänker. Annars är det en liten idyll med sol och bad precis bakom
ryggen.(ny bild)

E1. Nordsidan
Här finns en outvecklad svavägg som behöver lite putsning.
1.--2. ---

.

4?
4+?

Upp i vänsterkanten av vattenbandet. Utsteg på hyllan till vänster.
Ca 3 m till höger om föregående. Vattenband upp till hyllan på
höger sida.

13

Lysekils boulderguide 2012:1
Marco Laasonen

E2. Isrännan
En smältvattenränna från istiden. Ligger ca 50 meter innanför
fyrhuset ute på Stångehuvud. Ingen skog bara ren granit.
Klippan har runda former och bjuder på en hel del
friktionsproblem. Torkar snabbt men kan också bli blöt av
saltvattenstänk när det stormar på havet.

1. Snedseglaren

5+

2. Hoppstarten

4+/6A

3. Tunnalinjen *

6A

4. Stenpaddan *

5

5. Triggo

6A

6. Finn fem steg

5+/6A?

.

Insteg längst ner på ”backen”. En känslig start följs
av några tyngre flytt innan det åter blir lättare igen.
Längst ut på högerkanten. Med en hoppstart från
motstående sida blir den ganska lätt. Ståendes vid
insteget blir det en helt annan utmaning! (säkert upp
emot 6A)
En meter till vänster om Hoppstarten finns en tunn
linje i klippan. En sloapad kant att komma upp på.
Insteg från en platt stenbummling.
Ca 2 meter till vänster om Tunnalinjen. Lite
överhängande boulder med insteg från en sten.
En vertikal spricka ca 2 meter till vänster om Sten.
Sprickan tunnar snabbt ut vid en tvärspricka.
Sittstartsprojekt?
1-2 meter till vänster om Triggo. Tunn, högt placerad
horisontell list som instegsgrepp.
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7. Akterseglaren

5/+?

8. Fingerböjaren

5+

9. Glaciärspår

5/+?

10. Psyco *

5

11. Vattengraven

5

12. öppet projekt
13. Landkrabban

5?

14. Finn 5 fel

6A

15. Minken

4

16. --17. --18. Gröna hörnet

5?
5?
4

19. Illerstigen

5

Svaboulder. Följ det tydliga kvartsbandet upp. Den
uppmärksamme finner små grepp och steg men den
går att klättra på friktion.
Låg, crimpig tunn linje på motsatt sida än föregående
boulders.
Svaboulder. Startar mitt emellan de två lodräta
småsprickorna. Det finns ett litet grepp, hitta det och
dansa upp.
Ca 4 meter till höger om Fingerböjaren. Kort
svaboulder där insteget även kan göras dynamiskt.
(med en fot på väggen)
Väggklättring med vatten under. Ca 4 meter till
vänster om Triggo.
Utstegsboulder. Stå på det lilla stenblocket och gå
upp utan att använda sprickan/hörnet t. h.
Den rena väggen med vattenpölen under, insteg strax
t. v. om det lilla stenblocket. Startgrepp i den tydliga
horisontella sprickan. Långa sträck.
Startar ute på kanten där man når en horisontell
spricka. Följ den lite vänster och sedan upp.
Dyna till bra brevlåda en bit upp. Nåproblem.
Sikta på en pocket uppe i den horisontella sprickan.
Inne i nästa hörn åt vänster. Går inte att ta miste på.
Gröna väggar.. men fin när den är torr.
Sista uppenbara bouldern på den östra kanten. Med
bra känsla och tillit till friktionen blir bouldern en fin
upplevelse.

E3. Kvartsväggen
En grovkornig svagt överhängande SSV-vänd vägg som ligger väldigt nära vattenytan,
nedanför fyrhuset. Här klättrar man bara torrskodd vid lågvatten eller vid frånlandsvind.
Här finns framförallt en helt superb träningstravers, Kvartstraversen.
1. Kvartstraversen

5+**

2. --3. Storm

5+
6A

4. Vågad

3

5. ---

5+

.

Insteg till höger. Klättra upp till kanten, 3 meter upp.
Följ linjen åt vänster hela vägen ut till
sprickans/väggens slut. Traversera sedan tillbaka
längs den lägre linjen tillbaka till starten.
Ca 6+ ledgrad.
Vänsterkanten upp till Stångehyllan.
1.5 meter höger om föregående. Dyna eller klättra
statiskt upp till Stångehyllan.
Vid insteget på Kvartstraversen. Hangla höger
spricka upp till en hyllkant på vänstra väggen. Upp
på hyllan sedan svautsteg upp till fyrhuset.
Traversera från Vågad hela väggen åt höger.
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E4. Stångehyllan
Ligger lite nordväst om fyrhuset. Man klättrar ner till hyllan i dess norra kant. Väl värt ett
besök.
1. ---

*

6??

2.--*
3. Spricksurfaren **

6??
3+

4. Svasurfaren

5*

Lite till höger om ”stigen” ner till hyllan. Små grepp
och steg upp på en sloapad formation.
Till höger om föregående. Spricklinje att följa.
Den fina sprickan som böjer av åt höger närmare
utsteget. 4-5 meter hög.
Svainsteg ca 1.5 meter till höger om föregående
boulder. Mitt på väggen går den ihop med
Spricksurfaren.

E5. Svatraversen
En låg svavägg som är fin att traversera. Ett bra ställe att träna fotarbete på. Här kan man
göra många korta boulders på höjden också. På väggen till höger om Svatraversen finns fyra
boulders.
1. Svatraversen *

5

2. Mockasin
3.Skor av glas
4. Sommardyket

3
3+
4+

5. Velourkungen

5+

Traversera väggen på låg höjd. Trixigt och känsligt.
Bra träning för positionering och friktion. Längst till
vänster finns ett eliminationscrux, grad 5+. Där
kanten ovanför är utesluten.
Spricklinje åt vänster.
Den tydliga sprickan rakt upp.
Startar mitt på väggen. Upp till svahyllan från
vänster. Samma usteg som Velourkungen.
Spricklant upp till svahylla (vänster), svautsteg rakt
upp.

E6. Badväggen , Vågstenen, Lilla Badklippan och Svaplattorna.
Badväggen är en liten vägg med svalutning. Belägen ca 100 meter söder om fyrhuset ute på
Stångehuvud. Ett populärt badställe för turisterna på sommaren. Badväggen är en fin vägg
som erbjuder många lättare svaboulders.

.
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1. Badhörnet
2. Badtraversen

3+
5

Det vänstervända diedret.
Startar i en jugg längst till vänster. Gradvis svårare ju
längre åt höger man kommer. Avslutas med överhäng
och utsteg upp på svaplattan!

Vågstenen är en sten som med lite fantasi ser ut som en brytande våg. Den ligger ca 50 meter
öster om Badväggen, vid ett metallräcke.
2. Vågen

5 hs

Hängande start i ”vågkammen”. Sedan att ta sig upp i
god stil ;-).

Lilla Badklippan är en lite brantare, snudd på vertikal klippa med bl.a. två sprickbågar att
följa.
3. Desperatic
4. Ostbågen
5. Regnbågen

5+
5
5

6. Mormors morgongymn. 6B+

Längst till vänster på Lilla Badklippan. Liten dyno.
Den vänstra av de två sprickbågarna. Tunn på slutet.
Den högra av de två sprickbågarna. Även denna tunn
på slutet.
En teknisk och känslig vägg som avslutas med ett
svautsteg.

F. Kramkisteviken
Området ligger i en vik full av runda stenar, innanför ön Kramkistan. Väggarna är ganska
höga med brant svalutning. Få boulders är gjorda.
1. Flygande holländaren

5

2. - - -

5

.

En lite annorlunda boulder. Ligger bredvid
stentrappan som leder till Kramkisteviken från
Stångeholmsunds båthamn. Springande hoppstart till
kanten vid järnräcket.
Vass spricka på motsatt sida om Flygande
holländaren.
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G. Stångetoppen
De flesta problemen ligger i ett sydvänt stenbrottsområde högst upp på berget. Graniten är
helt ren med superb
friktion.

1. Smygehuk

5

2. Dubbelmoral

5

3. ---

5

4. Trift

5

5. Borrhålet

3

6. Karies
7. Diedret (scrambl)
8. Stångeareten(vä)

3
3
5+

9. Stångeareten(hö) ***

6A

10. Hörnan
11. Öppet projekt
12. Utsikten **

4
5

13. Micro *

6A+

14. Öppet projekt
15. Satsang

6C

.

Lite överhängande hyllklättring på goda grepp.
Avslutas med ett smygehuk-utsteg.
Intressant, lite längre klättring upp ur en spricka.
Rakt upp till hörnet som skiljer väggens lägre del
från den högre. Uteslut motstående vägg.
En lodrät jamspricka som ligger ca 10 meter väster
om Trift, invid ett stort stenblock.
En sprick/båge formation som tunnar ut upp mot
toppen. Ligger precis till höger om en tunnare
diagonal linje.
På sprängblocket bredvid Trift. Trevlig och fin liten
boulder upp via ett perfekt placerat borrhål.
Till höger om Borrhålet. Också trevlig och fin.
Diedret. Smulig sten.
Klättra areten på vänstersidan. Sedan samma utsteg
som den högra varianten eller upp i sprickan (proj).
Tunn vägg/areteklättring upp till brottkanten.
Traversera sedan höger och upp i nästa spricka. Ett
direktutsteg rakt upp är också möjligt..
Dieder, 4 meter höger om Stångeareten.
Hög väggtur till höger om Hörnan.
Areten, fin småkänslig klättring längs kanten. En
variant kan vara att inte hålla om areten.
Startar mitt på väggen med två små sidepullgrepp.
Känslig och fin.
En kraftigt överhängande arete.
En arete med en hyllkant på vänster sida och en
borrhålsränna genom hela hörnet.
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16. Stångesprånget
xx. öppet projekt
17. Hajfenan
18. Stenbitaren

?
5
6A

19. Stenhuggarens sista spår, 4

20. Hugin

4

21. Munin

3

.

Springstart med hopp upp till en sloapig hylla. Sedan
upp till toppen.
Hopp upp till en sloapig list. Sedan rakt upp.
Längst ut till höger. Överhängande kanthangel.
På baksidan av Stångetoppen. Fortsätt ca 12 meter
höger från Hajfenan. En tunn skarp spricka med två
markanta grepp vid insteget.
Cirka 15 meter höger om Stenbitaren. En spricklinje
med en inte så tydlig rostbrun färgrand tvärs över och
en uthuggen ränna uppe vi utsteget.
På en liten stenknalle nordost om Hajfenan. Klättra
upp med grepp och steg i ett vänsterlutande
pegmatitband.
Till höger om Hugin. Låg högerlutande spricka,
vidare längs en svakant upp till toppen.
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Hästevik – Jättegrytorna
• Professorn, ograderad, sprickan längst t.v. på väggen. Delikat layback om man
föredrar det.
• Doktor Död, ograderad, höga sprickan t.v. om ”Jättegrytan”.
• Jättegrytan, ograderad, den stora sprickan mitt på väggen.
• Flöjten, ograderad, sprickan med tvärsprickan på mitten, t.h. om ”Jättegrytan”.
• Smeden, ograderad, den böjda sprickan.
• Silverskeden, ograderad, halvsprickan som går upp från den horisontella sprickan
t.h. om den böjda sprickan.
• Arêten, häftig arête som tyvärr inte är möjlig att klättra. Det växer nämligen ett fint
träd framför. Det är förbjudet att göra åverkan på vegetationen i naturreservatet.
Hästevik – Kvarnviken
• Idiot direkt, ograderad, mitt på väggen, följ den lodräta sprickan upp.
• Strandfynd vänster, ograderad, startgrepp på vertikal list för höger hand, undercling
i den nedre horisontella sprickan för vänster hand. Utsteg på vänster sida om toppen.
Fin uppvärmning!
• Strandfynd höger, ograderad, startgrepp i hög undercling för vänster hand samt
lägre och större undercling för höger hand. Utsteg på höger sida om toppen. Fin
uppvärmning!
• Projekt
• Projekt
• Silvermåsen, ogaderad Sprickan t v.
• Flaskpost, ograderad Sprickan t h. Startgrepp på den tydliga hyllan, utsteg något t.h.
• Projekt, startgrepp t v i horisontella sprickan (två stora, tydliga grepp) sedan rakt upp
via grepp på slopen.
• l’Imbecille, 6A+, startgrepp mitt på väggen i tvärsprickan, sedan upp via två openhand-grepp på slopen.
• Travers till ”Flaskpost”, startar t h om ”L’e Imbecille”
• Travers till ”L’e Imbecille”, startar vid ”Flaskpost”

.
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H. Stenallén
Till vänster om Pinnevik finns en grusgång kantad av stenblock. Berget intill har ett gammalt
stenbrott med tre boulders.
1.

6A

2. En solig listdans

5

3.

5

.

Andra borrkärnan från vänster. Ett flytt upp till
toppen. Längdberoende boulder.
Ca 5 m till höger om föregående boulder.
Väggklättring på fina lister.
Överhängande travers på fristående vägg ”framför
till vänster ” om huvudväggen. Klättra från höger in
till mitten och upp.
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I. Norrahamnen
På vänster sida av vägen ut till Galleberget och Rinkenäs finns en sprängd klippvägg med
bl.a. en uppenbar arete ganska mitt på väggen.
1. Öppet proj.
2. Areten (vänster)
3 Areten (höger)

?
6A
6B

4---

5?

Tre juggar på ett överhängande väggparti.
Klättra på aretens vänstra sida, upp till hylla.
Klättra på aretens högra sida. Svårare om man inte är
så lång.
På den vänstra halvan av sista väggskölden innan
huset. Ganska hög.

J. Kronbergsskolan
En liten klippa belägen inne i bebyggd miljö uppe vid Gullmarsgymnasiet. Stenen är en
brottyta från utvecklandet av gångbanan som ligger framför klippan. Den är ganska porös i
sin karaktär och smulas på sina håll lätt sönder. Erbjuder korta intressanta boulders med
plant grusunderlag vid instegen.

1. Face off *

5

2. Pimpim
3. Full pull

6A
6A

4. Vinna *
5. Försvinna

4
6A+

Undergången

5 ss

.

Väggklättring som startar med ett bra högergrepp.
Drar sedan lite vänster upp över kanten.
Högt belägen sidepulljugg vid insteget, sedan upp.
Isteg ca 1,5 meter till höger om Pimpim. Känslig
klättring från undercling via en sidepull vänster upp
till kanten.
En uppenbar väg upp via små hyllor.
Till höger om Vinna. Rakt upp vid den lilla
listformationen högt upp.
Ca 10 meter till höger om Försvinna. Sittstart
under ett markant överhäng. (Lysekils lägsta
boulder? ca 1 meter :-)
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