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Hestrastenen är ett 
mytomspunnet och 
fantastiskt jätteblock som är 
väl värt ett besök. Blocket 
ligger exponerat utmed väg 
180 från Borås mot Alingsås 
(ca 2 km NV Borås). 
Anmarschen är obefintlig och 
landningarna goda. Det finns 
ett antal problem som håller 
mycket hög klass i sexa-
registret. Problemen är 
märkta med nummer. Alla 
problem toppas ut. 
 
De som stått för det mesta 
av utvecklingen är Johan 
Schollin, Henrik "salta" 
Jansson och Ulf Mälkki.  

 
Vägbeskrivning 
 
Från ena eller andra hållet på riksväg 40:    
   
Kör på riksväg 40 till borås, mitt i borås sväng av på väg 180 mot alingsås efter 
ca 2 km syns blocket på vänster sida av vägen, det går inte att missa, se karta 
nedan. Parkera i fickan utmed vägen på samma sida som blocket.  
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1. Elaka Trummor, 6B 
Sittstart längst in i hörnet/diedret. 
Drar sig åt vänster, slut när man 
står på hyllan över taket. 
 
2. Rabarber-tå, 6B 
Sittstart längst in i hörnet/diedret. 
Rakt upp.  
 
3. Brago, 7A 
Sittstart, rakt upp. Inga grepp/steg 
i sprickan eller på väggen direkt till 
vänster om hörnet. Juggarna snett 
upp till höger om slopern på Platta 
Rattar är också uteslutna. 
 
4. Platta Rattar, 6B+ 
Sittstart från undercling, via sloper 
rakt upp. 
 
5. Gorans, 5 
Sittstart, rakt upp. 
 
6. Natriumklorid, 6B+ 
Sittstart, snett upp åt höger. 
 
7. Atomic Punk, (projekt) 
Sittstart/hukstart, båda händerna 
på den tydliga listen. Rakt upp. 
 
8. No Smack, 6A+ 
Sittstart/hukstart. Startar i 
juggarna. Upp på slopers längs med 
aréten och toppa ut. Undvik alla jug 
till höger om aréten.  
 
X. Nedstigningsvägen L 
Det juggiga skravlet är lättaste 
vägen ner. Kanske ett kul problem 
för någon.  
 
9. Charlestone, 6B 
Sittstart/hukstart till vänster om 
sprickan och till höger om aréten. 
Rakt upp, undvik sprickan och 
grepp till höger om densamma helt. 
 
10. Monster Crack, 4 
Följ sprickan. 
 
11. Anders Rullning, 5 
Sittstart, rakt upp. 
 
12. Häl-iga Tider, 6C 
Sittstart, rakt upp.  

13. Pacemaker, (projekt) 
Startar på jugget längst ner. Undvik 
att gå in i Zabadang. 
 
14. Zabadang, 6A 
Stående start, rakt upp. 
 
15. Slick, 6B 
Stående start. Höger hand på bra 
grepp i basen på överhänget, 
vänster hand grepp på svaplattan. 
Slabben rakt upp. 
 
16. I´ll be back (original), 6C 
Stående start. Höger hand på bra 
grepp i basen på överhänget, 
vänster hand grepp på läppen. Inga 
grepp på svaplattan förutom de som 
finns på den rundade läppen. Via 
sloper catch upp till OK grepp med 
höger hand.  
 
I´ll be back, (projekt) 
Sittstart. Startar med båda 
händerna så långt ner man kan 
komma, vänster hand under den 
tunna listen, höger hand på samma 
”ramp”.  
 
17. Classic (original), 6C 
Stående start från den flata stenen, 
cheat stone är OK. Rakt upp, enda 
uteslutningen är greppet man 
catchar till på I´ll be back. 
 
Classic, (projekt) 
Sitt-/hukstart. Höger hand på bra 
grepp precis under basen på 
överhänget, vänster på samma 
”ramp”.  
 
18. Giraff, 5 
Stående start, rakt upp.  
 
19. Fysiologen, 6C+ 
Sittstart. Startar i två pockets så 
långt ner du kan komma med båda 
händerna. Rakt upp, undvik 
hyllan/aréten till höger. 
 
SuperFysiologen, 7A+ 
Sittstart. Startar som Elaka 
Trummor, sedan direkt till vänster 
under taket till starten på 
Fysiologen och avsluta med denna. 
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