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Förord

Detta är tredje gången som jag är inblandad i att ge ut en isförare över mina ”hemtrakter”. De två tidigare  
försöken, 20 och 15 år sedan, strandade både på utomstående faktorer och min egen lathet. Därefter har  
isvintrarna ofta varit dåliga eller usla. Tveksamheten att sprida information till en stor krets, som raskt  
skulle hacka bort allt klätterbart, avhöll mig från att försöka igen.
Så kom då två riktiga vintrar på rad, 2009/2010 och 2010/2011, med utmärkta isförhållanden i södra  
Sverige. Inför varje isklätterutflykt inställde sig då en massa frågor om var det finns is, hur mycket och av  
vilken kvalité. Detta har fört med sig att en hel del information ligger ute på diverse sidor på nätet, vilket i 
sin tur medför att gamla ”hemligheter” sprids raskt i större kretsar. 

Alltså satte jag åter igen igång med att sammanställa en isförare. Under arbetets gång blev det uppenbart  
att det finns ganska många isar uppåt Höglandet och dess nordvästra delar, som jag dessutom saknade 
egen klättererfarenhet från. 
Detta, i kombination med mina goda erfarenheter av Höglandsklättrarnas utomordentliga Forum på nätet, 
gjorde att  jag tog kontakt med Johan Ragnarsson,  nestor,  aktivist  och en hel  del  av spindel  i  nätet  i  
klubben se’n dess bildande. 

Så håll till godo! Kom bara ihåg att här beskrivs endast hur ni hittar till de olika ställena. Ibland finns 
ytterligare information, t ex eventuella reservats- och skyddsbestämmelser. Men, vi har ingen fullständig 
kännedom om sådana förhållanden. Det är upp till varje enskild klättrare att ta vederbörlig hänsyn och 
ansvar för sitt eget beteende och sina egna handlingar.

Tommy Schultz

Ytterligare ord

Vi som bor här i skogarna vet att Tommy har gedigen kunskap om klippor och isar i närheten av Kisa och 
Vimmerby och bort mot våra trakter i de mer västra delarna. Men det är också därför som föraren haltar 
lite. Vi har inte samma erfarenhet och har inte letat reda på allt som finns att klättra på i de övriga delarna  
av området. Det nu alltså upp till oss andra att komplettera den geografiska snedfördelningen. Det finns 
mer isar och klippor att utforska och då framförallt i områden kring Tranås, Eksjö, Vetlanda, Nässjö och 
bort  mot  Jönköping.   Så  den  här  föraren  får  ses  som  en  första  preliminär  beskrivning  av  
isklättringsmöjligheterna  i  Södra  Östergötland  och  på  Småländska  Höglandet.   Informationen  för 
klipporna är olika omfattande. Vid vissa finns GPS-koordinater och vid vissa finns bara vägbeskrivningar.  
Vid vissa finns utförliga accesskommentarer och för en del är det mer knapphändigt. En del isar är endast 
av mycket lokal karaktär medan andra håller hög sydsvensk klass. Lite gott och blandat således. På sista 
sidan finns kontaktinformation. Hör av er om det är något som kunde göras annorlunda, vägbeskrivningar 
som är undermåliga,  GPS-koordinater  där  det saknas  eller  om nya klippor.  Aktuella  isförhållanden är 
också av intresse. Som sagt på sista sidan finns mer info om det.

De  olika  bergen  presenteras  i  tre  huvudsakliga  geografiska  områden;  Kisa  och  östra  Sommen, 
Vimmerbyområdet och Västra Sommen och Tranås dessutom finns några övriga berg som ligger mer  
isolerat. Inom varje område presenteras bergen i bokstavsordning.  
 
Föraren finns än så länge bara i stående A4 format. Fler möjligheter kommer framöver. 

Johan Ragnarsson
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Område 1 (Kisaområdet och östra Sommen)

Bergtäkt Rothult
Ungefär en halv kilometer norr om rastplatsen Rothult på väg 23/34, ett par hundra meter in på vägens 
västra sida finns en stor bergtäkt. Brytningen har senare år givit en svagt amfiformad vägg. I botten av den 
formationen brukar ett isfall bildas, 10-15 meter högt. Ovanför fallet ser det oftast ut att vara rasbrants-
liknande terräng.
Var observant  på att  förhållandena kan ändras mycket från säsong till  säsong!  Finns inga skyltar  om 
tillträdesförbud.

Björkfors
Ta vägen söderut, mot Tyllinge, från Björkfors. Parkera vid Valö, efter cirka en halv kilometer. Fortsätt till 
fots längs vägen i ytterligare 300 meter. Dolda av träden ligger ett halvdussin partier i bergssluttningen. 
Från knappt 10 meter långa, svaiga isar till den mäktigaste som är brant och nästan 20 meter. Något för 
var och en.

Dörraberget

Från  Kisa  ca  2  mil  längs  väg  134  mot  Österbymo/Eksjö.  Ta  norrut,  skylt  Svenningeby  och 
Ångbåtsbryggan. Kör i nordlig riktning i ca 1 mil, följ skyltning mot Ångbåtsbryggan hela tiden. Ta höger, 
skylt Fiskarehemmet, efter gården rakt fram i vägförgreningen och sedan svagt utför i ca 500 meter till ett 
litet grustag. Gå upp till vänster, ett litet torp syns till vänster. Strax efter passerandet av uthuslängan, ta 
stigen till höger. Följ den i ca 500 m ner mot Svanaviken, i sjön Sommen. Alternativt fortsätt ner mot sjön 
efter grustaget och parkera nere vid sjökanten. Ränsel på och gå ut på isen, Svanaviken fryser som väl är 
tidigt. Följ stranden åt vänster (norrut) i några hundra meter, till en början längs med fina klippor, till ni är 
framme vid det vertikalt frusna vattnet.
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När man kommer fram till sjön kan det finnas ont om plats. Fortsätt då ytterligare ett par hundra meter  
uppför en liten backe så kommer en vändyta som lätt kan ta fyra-fem bilar.
Man misssar inte Dörrabergets östvägg som stupar ner i sjön. Från vänster: En trappstegsformad is, kan 
nås via klippa/snö/is från sjöisen och ger då en full 60 meters repa. Stora isen, först ca 15 meter brant,  
därefter svaigt med små pucklar i 25 meter till. Ett parti som ligger där skogsmarken tar vid under väggen,  
drygt 15 meter, med klipputsteg i ytterligare nästan 10 meter. Längst till  höger en formation på ca 20 
meter, insteg antingen på stor tapp eller kort brant vägg.
Observera att hela bergväggen är naturreservat! Elda inte av annat än medhavda vedpinnar och då på isen  
och inte på land.

Greby
Från Horn, ta väg norrut mot Kisa. Efter ca 3 kilometer är man där. Isen på vägens högra sida, kanske en  
något onödig kommentar, ca 10 meter hög. Tillräckligt brett för att ge plats åt två replag samtidigt. Insteg  
från vägdiket. Töar bort fort på senvintern på grund av det öppna läget.

Gummetorpa
En dryg kilometer söder om Kisa ser man ett berg på andra sidan en liten sjö, d v s öster om vägen. Från 
sjöns sydände går man upp i slänten med lite dragning vänster, så kommer man upp till huvudväggen. Här  
bildas vanligen en mer eller mindre sammanbunden, brant isvägg, ca 15 meter hög och 25 meter bred.  

Ofta  kan  man  binda  ihop  denna 
nedre  vägg,  ett  flackt  sva  med 
klippa/snö/is  och  partier  på  den 
mindre  toppväggen.  Detta  ger 
replängder som är ca 40 meter. Till 
höger om huvudväggen (runda det 
stora  blocket  !)  finns  en  linje  av 
samma längd, men med endast en 
kort, brant start.

Ca 100 meter norr om dessa turer 
finns en östgötsk couloir. Där kan 
det finnas 1-3 linjer, 10- 15 meter. 
Bild  Tom  Bjernerud  klättrar  i 
Gummetorpa.

Helikopterisen
Detta kryptiska namn kommer av 
att  en kompis  tipsade mig (T.  S.) 
om en is som han hade sett från en 
helikoptertur.  Jag kände redan till 
isen  sedan  flera  år  tillbaka.  Från 
Kisa,  ta  Ulrikavägen  i  ca  12 
kilometer.  I  en  nerförsbacke  där 
vägen böjer vänster, ta den mindre 
vägen  åt  höger.  Skylt  Sjöbo  eller 
Fagerhult. En förbudsskylt medför 
att  man  får  promenera  i  ca  3 
kilometer  riktning  Sjöbo,  d  v  s 
norrut.  Tre  avtag,  all  åt  vänster, 
ignoreras. Isen verkar bildas sällan, 
men om du/ni har tur så ger den 
ca 15 meter, över ett brant sva. 
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Klevaberget
Beläget längs vägen mellan Tidersrum och Ydrefors, ca 1 mil norr om Ydrefors, vid Skirsjöns östra strand.  
Ett nyckfullt ställe, de flesta vintrar blir det över huvud taget inte klätterbar is här. En gynnsam säsong,  
som 2010/2011, så är det ett av de bästa ställena i regionen och det finns många linjer att välja på. Ett 
halvdussin turer på mellan 15 och 35 meter gjordes nämnda säsong, från flacka till fullbranta.

Korpberget vid Hargsjön 
Ca 3 kilometer från Kisa längs Ulrikavägen. Uppe i Korpbergets östra brant bildas ibland en ”linje” som 
ser ut att innehålla lite klippa mitt på. Endast besiktigad från bilfönstret vid passage i krypfart.

Korpklev
Från södra änden av Kisa, ta väg mot Björkshult. Efter ca 1 kilometer ta av åt höger mot Korpklev. Följ  
vägen i ca 4 kilometer till byn, rulla igenom och släng en blick åt höger ett par hundra m efter sista huset.  
Korpklevs mäktiga östvända vägg tronar ovanför en riktig rasbrant. I den branta väggen finns ingen is, 
men i väggens vänsterkant, i skärningen mellan väggen och en svaig ramp bildas ibland en ca 25 meter 
lång formation, ”Gryningsrännan”.
Lätt tur på is med snäll lutning, riskerar att ”snöa bort” nederbördsrika vintrar. Väl värd att göra på grund 
av den mäktiga miljön och de natursköna omgivningarna.

Malexandervägen
Ta vägen mot Österbymo/Eksjö från Kisa. Efter ca 8 kilometer sväng höger in på Malexandervägen.  
Efter ca 6 kilometer, med sjön Örlången på vänster sida, dyker ett svaberg upp på höger hand. Längst ner  
har svaet sprängts bort för att ge plats åt vägen. Här hänger det som regel ner en isgardin vintertid. Drygt  
10 meter med plats för ett par replag i bredd. Trots det extremt vägnära läget ganska naturskönt.
Ytterligare längre västerut längs vägen hänger det isstripor i ett par bergskärningar, då på den skuggade  
vänstra sidan.

Mariabergets nordflank
Från rondellen i Rimforsa på väg 23/34, ta Ulrikavägen. Efter ca 3 kilometer på den i västlig riktning, ta av  
åt höger. Kör nedanför Mariabergets östvägg till dess slut. En vandringsled korsar vägen här, P-möjlighet.  
Omedelbart norr om vandringsleden ligger en låg klippvägg, 6-7 meter som mest. Här bildas normalt ett  
halvdussin partier. Anledningen att ta med stället är den goda vattenföringen över klippan, blir det bara 
rejält kallt så finns det is här, tjock huggvänlig is.

Sedan 2006 är Klevberget ett naturreservat vilket innebär att isklättring är tillåten på bergväggarna norr om 
den stig som leder in i reservatet vid infarten till Hallstad ängar.
Det är inte tillåtet att rensa leder eller att sätta upp fasta installationer.
I reservatet gäller generellt eldningsförbud med följande undantag i isklättringsområdet:
Inget brännbart material, dött eller levande, får plockas i reservatet, d.v.s. all ved, tändmaterial måste tas 
med av den som gör upp eld.
Endast trä och kol får eldas.
Eldning är endast tillåten under perioden november-mars.

Mjölsefall
Från Kisa, kör mot Ulrika i ca 13 kilometer. Ta vänster, skylt Mjölsefall. Efter cirka en kilometer dyker en 
gård  upp  på  höger  sida,  vid  tomtens  slut  kör  in  höger  (nästan  en  hårnålssväng).  Följ  vägen  förbi 
traktorskjulet, oftast är det plogat vidare, och ca 300 meter till. Lämpligt att ha med spade för att skotta  
upp P-plats på vägens höger-sida, om det nu är en välsignad snövinter. 
Här går en traktorstig in åt vänster, uppför en liten backe. Ta den! När backen planar ut, drygt 50 meter  
från P-platsen, går man in i skogen till höger, håller höjden i drygt 100 meter och därefter rakt upp för 
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slänten till  väggen.  Från knappt 10 till  som mest knappt  20 meter,  4-8 linjer  beroende på säsongens 
mäktighet. Längst till vänster kort, lätt parti som lämpar sig som uppstigning för att fixa topprep (om man 
är lagd åt det hållet). 

Svartgöl
Från riksväg 23/34 strax norr om Slätmon, ungefär mitt emellan Rimforsa och Kisa, ta avtagsväg åt väster,  
mitt emot avtag till Håkantorp. Följ vägen över järnvägen och sedan ca 4 kilometer i nordlig riktning till  
en bergtäkt/grusgrop. Hit brukar det vara snöröjt.  Fortsätt  den lilla skogsvägen, ibland plogad, vidare 
norrut i en knapp km. Svartgöl blir synlig till vänster. 
Stora isen befinner sig i bergväggen väster om gölen, ca 40 meter klättring. 15 meter till vänster om stora 
isen finns en trappstegsformad is, de två första stegen ger ca 15 meter klättring. På gölväggens nordsida 
bildas ofta en is som ger ca 20 m, ibland finns det ytterligare nå’t isparti på ca 10 meter till höger därom.

Ulrikavägens svais
Följ Ulrikavägen från Kisa i ca 9 kilometer. 3-400 meter innan vägen gör en skarp vänsterböj så ser man,  
snett in till höger, i sänkans östra sida, några svaiga klippartier.   (det gjorde man åtminstone för ett par år 
se’n, reservation för eventuellt uppvuxen granplantering). På ett av dessa bildas ibland en isstripa, ca 20 
meter lång. Begravs fort snöiga vintrar på grund av den måttliga lutningen.

Wystberget
I södra utkanten av Kisa, mittemot avtagsväg till 
Björkhult,  går  en  gammal  skogsväg  in  från 
riksväg  23/34   och  längs  kanten  av  ett  fält. 
Denna  väg/stig  går  under  Wystbergets  nästan 
kilometerlånga västra brant. Redan från start kan 
man se in mot ”Bidnerisen”, efter Daniel Bidner 
som förstabesteg den,  ca 15 meter.  Fortsätt  en 
kort  bit  på  stigen,  förbi  en  liten  bergrygg,  ett 
överisat  sva,  10-15  meter.  Lämpligt  för 
teknikövningar,  snöar  lätt  bort  nederbördsrika 
vintrar. Ytterligare söderut på stigen så dyker ett 
par  mindre  isbitar  upp  i  sidan,  kortare  än  10 
meter.

Ca  100  meter  längre  söderut  ligger  ”Öppna 
partiet”,  ca  20  meter,  syns  från  landsvägen, 
måttlig lutning. Ofta en blandning av is och snö, 
vilket  medför  att  det  kan  vara  svårt  med 
säkrandet.  Ungefär  50  meter  vidare  söderöver 
hittar  man  ”Per-Elof-isen”,  (Per-Elof  Lidström 
från  Stockholm  var  en  av  de  mest  aktiva 
sydsvenska is-klättrarna på 70- och 80-talen) ca 
15meter,  start  på  klippa/snö  och  en  brant 
avslutning uppför en isgardin.

Fortsätt söderut, runda den breda ryggen och följ 
skogskilen upp till foten av Wystrännan, (bilden) klassikern och huvudattraktionen! Ca 40 meter.
Ner igen, förbi bergryggen och upp i nästa inskärning. Längst upp i den, en knappt 10 meter hög isvägg. 
Följ inskärningens andra sida neråt till ”Pistolisen”, ca 35 meter. Börjar med ett snötäckt sva och höjer sig  
därefter i ett par brantare steg.
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Område 2 (Vimmerbyområdet)

Borgekulle
Från Vena, ta Kristdalavägen. Ca 300 meter efter att ha lämnat byn, ta av åt vänster i en högerkurva, mot 
Blaxhult. I Blaxhult, ca 3 kilometer från avtaget, följ skyltning mot ”Fornborgen”. Kullen som hyser 
borgen har i sin västsida ett antal små klippväggar, på det nedersta partiet brukar man kunna hitta 2-3 
linjer, 6-8 meter höga. Snäll landning, vid gott snödjup lämpliga ”boulderisar”.

Hängklevsbergen
Ta länsväg 129  från Silverdalen mot Mariannelund, efter ca 8 kilometer sväng in på liten väg åt höger, 
avtaget beläget i en svag vänsterböj på länsvägen. Parkera innan träbron (feb 2011 höll den på att falla 
sönder). Så fort man har gått över bron förstår man var berget befinner sig. Huvudväggen är starkt utsatt 
för senvintersol och ger sällan klättermöjlighet på is. I väggens högra del, fortfarande skuggad av fullvuxen 
granskog, finns större möjligheter. 2-4 olika linjer, som mest 15 meter höga.

Moreravinen
En mäktigt lång smal dalgång som på sin mest dramatiska del är en ravin med upp till 25 meter höga 
lodräta sidor. På ett ställe i ravinen finns ett nästan fristående klipptorn som höjer sig ca 15 meter över 
dess botten, More Kastell.
Att ta sig hit är verkligen en resa ”mitt ut i böleskogen” som ett lokalt uttryck låter. Lämpliga 
utgångspunkter är metropolerna Mörlunda, i Hultsfreds kommun, respektive Fågelfors, i Högsby 
kommun. Från dessa orter finns det skyltning, dock en ganska gles sådan, karta eller GPS rekommenderas.
Snörika vintrar kan de sista två kilometrarna in till Kastellet vara oplogade.
Parkering, med infotavla finns i Kastellets närhet, på ravinens norra sida. 
Vid Kastellet ett parti i ravinens södra sida, drygt 15 meter, vid gynnsamma förhållanden ett par parallella 
linjer. Ca en km uppströms, också på södra sidan, 6-8 meter bred isvägg. Ca 5 meter i vänsterkanten, 
ökande höjd åt höger, vid bra förhållanden ett ca 15 meter högt isfyllt hörn längst till höger.
Dessa isar klarar sig länge på sensäsongen på grund av det skyddade läget, väldigt lite sol och vind som 
kommer åt här nere. Ån som rinner i ravinens botten utgör ett extra spänningsmoment. Man måste ta sig 
över den för att komma åt isarna, det är inte så kul att trilla i strömmande vatten om det är 10-15 
minusgrader!
All växtlighet i ravinen och vid dess kanter är skyddad, vilket gör eventuellt brobyggande omöjligt. 
Normalt går det att hitta nå’n lämplig murken trädstam att andaktsfullt tassa över på.
Ett måste för naturromantikerna!

Oxstupet
Mycket lätt att hitta. Längs riksväg 23/34, ungefär halvvägs mellan Hultsfred och Storebro. Berget ligger 
50 meter från vägen och skogen framför höggs ner för ett par år sedan. Bra ställe om man gillar att bli 
uppmärksammad. Man får väl låtsas att trafikbruset är dånet från konstanta laviner.
Förhållandena ger sig vid studie genom bilfönstren. Normalt får man till ett par turer på 10-15 meter. Om 
man fortsätter på klippa ända upp till bergets ”topp” så blir de 20-25 meter.

Snokebo
Oavsett varifrån man kommer, ta yttre ringen i Vimmerby (jodå, det är en mycket stor stad). I en rondell, 
ta av mot Snokebo. Kör ca 1 mil i nordlig riktning. Vid Snokebo gör vägen två 90-gradersböjar, i den 
andra kör man bara rakt fram, d v s vidare norrut. Följ denna lilla grusväg några hundra meter, tills den 
böjer kraftigt vänster. Skylt ”Djursdalarundan” pekar norrut, lämplig att parkera här.
Gå sedan leden/vägen norrut, efter ett par hundra meter ta stigen in åt höger, skylt ”Hytt-Jons kammare”. 
Växtligheten här är närmast djungelartad (2009), vilket gör det svårt att upptäcka det mäktiga 
Snokebomassivet, men om man lämnar stigen efter ca 100 meter och söker sig snett upp åt höger så är 
inte risken att man missar det så stor.
Brukar vara bäst i vänsterkanten av berget, ca 10meter högt. 
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Trollevägga
I östra utkanten av Mariannelund, följ väg norrut, skylt Kåremåla, i ca 2 kilometer. Liten skylt märkt 
Trollegata visar in åt höger. Följ väg/stig in i sänkan i ca en halv kilometer, så dyker väggen upp till 
vänster.
Stora isen är en kombination av två stripor med ca 65 graders lutning. Vid gynnsamma förhållanden är 
dessa sammanbundna med tunn isbark, men vanligen är det några spännande meter klippa emellan. Den 
mäktigaste stripan är ca 30 meter och slutar vid en horisontal spricka, den andra stripan kommer uppifrån 
berget och sträcker sig 10-15 meter neråt. 
Brantare is hittar man på huvudväggens nordflank. Fortsätt bara längs väggen och vik av åt vänster. Ett 20 
meter högt parti, där den klassiska linjen går upp i en inskärning i klippan och uppför vänstersidan av ett 
rundat klipphörn. Tyvärr kan man stiga av leden på en avsats mellan dessa två delar. Ibland kan man även 
få till klättring i väggen till höger om denna linje.
Om man, från insteget på föregående linje fortsätter mot norr och tar lite höjd så kommer man upp under 
en liten svaig platta som brukar ha 1-3 isstripor med måttlig lutning.

Östra Årena
Ca 7 kilometer från Målilla, på norra sidan av väg 127 mot Vetlanda. Följ kanten av en åker in till 
bergbranten. Ca 300 meter promenad från lämpligt placerad P-ficka.
Ger som mest ca 10 meter långa turer i måttlig lutning, möjligt att få till nå’n brant linje också. Ganska 
brett, kan hysa 2-3 replag samtidigt. Idealiskt ”prova på” och nybörjarställe.

Område 3 (Västra Sommen och Tranås)

Askeryds Stenbrott
Väg 32 går mellan Eksjö och Tranås i korsningen vid Bredestads kyrka (knappt 19 km från norra infarten 
till Eksjö och ca 24 km till Tranås södra infart) tag mot Askeryd. Fortsätt rakt igenom Askeryd, och istället 
för att köra vänster upp mot Bordsjö och Skallaberg fortsätt rakt fram. 
Från den korsningen är det lite drygt två kilometer till en gård och direkt efter ladugården går en väg in till 
vänster skyltat med Sjöamålen. Ta in där och följ den vägen ner till Lägerns strand och vidare längs 
stranden till det kommer en avtagsväg till höger med en informationstavla om det numer nedlagda 
stenbrottet, knappt 4 kilometer från gården. Parkera där. 
Ca Femtio meter efter skylten/bommen leta dig ner till vänster och fram till det nedre stentaget. Längst in 
i det hittar ni flera isar och uppe på en hylla till höger ytterligare tre korta isar.
GPS koordinater till parkeringen N 57° 48' 50", E 15° 3' 48"

Fiskevik
En mindre klippa där det jutöver tradklättring också har bedrivits en del is- och mixklättring.
Klippan är c:a 15 meter hög, 100 meter lång, ligger östvänd, bra förhållande för is således. 
Bergsbranten vid Fiskevik är klassad som Nyckelbiotop, vilket innebär att en mängd störningskänsliga 
arter i både växt, djur och bakterieriket har sitt viste här.
Vi har tillåtelse att klättra från "Ve och Fasa" och norrut, d.v.s höger.
Till vänster om dessa leder skall ingen klättring ske.
Vid rensning av leder skall försiktighet iakttagas, och träd och mossor om möjligt skonas. 
Bultning är ej tillåtet.
GPS: Till parkering (vid vägkorsning):
N 58° 6.709', E 15° 1.017'
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Stalpet
Ligger vid utfarten till 
Tranås från Aneby. 
Två distinkta fall runt 
femton meters höjd En fin 
mixad tur går att göra (ej 
ledd än) i diedret ett par 
meter till höger om det 
vänstra fallet. 
Turistinformation säger att 
Stalpet är södra Sveriges 
högsta vattenfall och att 
det är tjugo meter högt 
vilket nog är lite 
optimistiskt. Starkt 
rinnande vatten och 
försiktighet skall iakttagas 
vid klättring på det vänstra 
fallet då det där skapas en 

issköld med rinnande vatten bakom. Utsteget görs bäst med försiktighet och till höger då det oftast bara är 
en papperstunn ishinna mitt på. Det högra fallet är mer ofarligt även om det rinner vatten även där men 
mer på utsidan.
Kul klättring i varje fall och ibland är det elbelyst.
GPS koordinater till Stalpet N 57° 50' 60", E 14° 49' 26" 

Djävulsstupan (Hyltan)
Strax norr om Ramfall ganska precis mitt i mellan Österbymo och Tranås längs väg 131 tar man österut 
för att komma till Torpön. På Torpön finns en massa block och mer eller mindre stora väggar. Bland 
annat finns här en trettio meter hög issäker klippa, Djävulsstupan, som bildar Satansdalens västra gräns.   
Djävulsstupans stora vägg har två 30 meters isar. De har dock aldrig varit ledbara. Lite för tunna på alltför 
långa sträckor. Den högra av isarna innehåller ett svårsäkrat mixat parti. Det är bud på att bulta det mixade 
partiet på det högra fallet slabben ovanför. Det skulle ge en mycket trevlig trettio meters WI 3(4-) M5(6). 
Utöver det finns säkert en fem – tio mindre och ännu så länge outforskade isar av varierande tjocklek.
Det finns bra träd på toppen och för att ta sig dit är det enklast att gå hundra meter till vänster och sen 
scrambla upp via lite hyllor till toppen. Stegjärn och någon yxa är bra att ha med.
 
 
Tag som sagt österut mot Torpön på väg 131. Efter ungefär 5 km går en väg till höger, skyltat med 
”Utsiktsplats”. Följ den i ca 2 kilopmeter till en avtagsväg till höger, skyltat med ”Vindskydd” (N 57° 
59.589', E 15° 10.584'). Med lite tur är det plogat ner till vindskydden annars parkera ur vägen här, spade 
är ett bra hjälpmedel för det vid snöiga vintrar. Promenera eller kör knappt 600 meter till där vägen delar 
sig. Ni har då passerat ett vindskydd på vänster sida. Tag den högra vägen i ytterligare 500 meter till ni ser 
väggen genom träden till höger. Gå inte av för tidigt utan fortsätt nästan ända ner till vändplatsen. Leta er 
fram genom det lite sanka området utan att stiga ner i den lilla bäcken.
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Övriga Berg 
Gränna
Liten  ort  vid  Vätterns  östra  strand  mest  känt  för  polkagrisar  och  polarforskaren  André.  Vintern 
2010/2011 bildades två feta isar inne i Gränna, den ena rakt nedanför klocktornet på berget, den andra 
bakom Grännamuseet, den senare var den största. 
Lite alpina inslag, något mix, men för det mesta fet tjock is, hyfsat brant på sina ställen uppskattningsvis 
20-25 meter långa. 
Några mindre isar fanns också emellan dessa två. 

Den riktigt långa isen finns i Uppgränna några kilometer norr om Gränna, och går hela vägen upp till  
Brahehus, cirka 100 meter i behaglig lutning med ett brantare avslut. 

Hörnebo skiffergruva
Hörnebo 
Mitt i mellan Vetlanda och Sävsjö söder om Landsbro finns ett gammalt nedlagt dagbrott. Längst in i 
dagbrottet finner man då och då och gärna sent på säsongen ett brant isfall på ca 15 – 20 meter. 
Hörnebo Skiffergruva nämns som ett av Sveriges vackraste dagbrott. Här bröts skiffer, som framförallt  
användes till taktäckning, under mitten av 1800-talet. Under sommaren brukar det hållas konserter nere i 
gruvan. 
Från Vetlanda väg 127 mot Värnamo, sväng mot Landsbro. I Landsbro sväng mot Ramkvilla,  i Årset 
sväng mot Asa. Följ skyltar mot Ramkvilla. Dagbrottet ligger längs vägen.

Efterord av JR

Jag är egentligen både ny och gammal i gamet när det gäller is. Mina första ishugg gjorde jag för länge 
sedan (i mitten av 90-talet) med en sprallig Göran Kropp som guide. Vintern 2009-2010 hyrde jag och 
lånade yxor och insåg att det var nog dags att köpa egna prylar. På hösten 2010 köpte jag nya skor, 
stegjärn och yxor väl medveten om att jag nog inte skulle få mycket användning av dem för två sådana 
vintrar på raken lär ju aldrig hända. Jag är glad att jag hade fel. När nu Tommy Schultz hörde av sig och 
funderade på om det inte var möjligt att ge ut en gemensam isförare och att det vore kul innan vintern 
kom igång ordentligt så nappade jag direkt. Väl medveten om att tre sådan här vintrar på raken det lär ju 
aldrig hända – jag hoppas jag har fel. Det här är ett utkast hopsatt på rätt kort tid. Det här är version 
Januari 2012. Det kommer att komma flera. 

Förstasides foto: Tom Bjernerud på brant is i Mjölsefall.

För mer information: 
http://tunaberg.wordpress.com/
http://hoglandsklattrarna.se/
http://hk.forum24.se/

På forumet finns också en tråd för aktuella isförhållanden, hjälp till att hålla den levande.

På Facebook finns också två grupper
Klättring i Östergötland - https://www.facebook.com/groups/klattringostergotland/
Klättring på Småländska höglandet - https://www.facebook.com/groups/193381807417871/

Aktuella förare i bokformat som också till viss del ger mer information är framför allt Fredrik Schlyters 
Klättring I Östergötland från 2011 utgiven på Calazo Förlag. Berg avhandlade här som också finns med i 
boken är: Mariaberget, Svartgöl, Korpklev, Dörraberget, Djävulsstupan (Hyltan) och Trollevägga.  
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