
Välkommen att vandra vid Fristorps Gård! 

Fristorps Gård är en bra utgångspunkt för vandringar på den vackra sydsidan av Hunneberg. Från Fristorp kommer 
du lätt upp på berget genom att gå upp i någon av klevarna. (Klev = där man kliver upp på berget) Du kan välja en 
lättare klev eller en mer ansträngande. Väl uppe på berget kan du ansluta till de nya vandringslederna, med väl 
markerade stigar, grillplatser och vindskydd. Från Fristorp kan du också köpa med dig närproducerade produkter  i 
gårdsbutiken. Har vi inte ”öppet” ring gärna! Är vi hemma så kan vi öppna butiken. 
 

¤ Väljer du den lättaste blå-markerade stigen går du bakom/väster om ladugården och vidare bakom tre torp. Nu är du på den 
gamla kyrkstigen som går uppför en svag stigning genom en vacker lövskog  till Hårrums klev. Kleven går upp mot berget nära 
husen. Det finns två uppgångar i Hårrums klev. Följer du den östra kommer du rakt på gränsstenen. Nästan längst upp i kleven 
kan du se en av de gränsstenar som sattes upp i slutet av 1700-talet för att markera den kungliga kronoparken. Den västra 
klevvägen är något lättare att vandra på. Uppe på berget väntar en lättgången vacker stig österut nära bergskanten till Natur-
stigen runt den idylliska Fristorps Gransjö. Vid sjön finns en fin fika- och grillplats. Naturstigen är märkt med stora orange färg-
prickar på trädstammarna och orange band. (Blå stig från Fristorp till naturstigen är 1200 meter + 600 m till fikaplatsen vid sjön)  
 

¤ Väljer du den kortare, men lite tuffare orange-markerade stigen går du över gårdsplanen öster om ladugården och in på ängen. 
Du ser orange slingor och målade tecken. Sen följer du en liten bäck och går mellan al, ek och hassel. Där är det oftast lite blött, 
så du får se var det är torrast att gå. Du går sen upp i Fristorps Gårdsklev där du kan se hur räv/grävling har grävt lyor vid stenarna 
vid stigen. Uppe på berget är du mycket nära Trulsgårdsklev – gul stig. Sen möter du den blå stigen alldeles före Naturstigen som 
du kan följa upp till Fristorps Gransjö. (Orange stig från Fristorp till Naturstigen 700 m + 600 m till fikaplatsen vid sjön) 
 

¤ Är du inte rädd för lite strapatser går du den gul-markerade stigen, först en bit gemensamt med den orange, sedan till höger, 
mot nordost i den glesa lövskogen med sina stora ekar. Du går över två stenmurar + 1 taggtråd och kommer fram till Trulsgårds 
klev. Strax före finns en gränssten. Lite tuffare att gå upp i den kleven. Väl uppe på berget ansluter du till den orange stigen. Det 
kan finnas några betesdjur på sommaren efter taggtråden. (Gul stig till Trulsgårds klev 600 m + 200 m till Naturstigen + 600 m till 
fikaplatsen vid sjön)  Gula stigen har fler alternativ att fortsätta, se nedan. 
 

¤ Om du inte går upp i Trulsgårds klev kan du fortsätta österut ovanför stenmuren. Efter en liten bit kan du nedanför muren se 
ett ”stenmonument” från 1930-talets AK-arbeten för arbetslösa. Här staplade man upp sten för att användas vid vägbyggen, men 
dessa blev aldrig av. Ovanför finns resterna av en ugn, men det är okänt vad den använts till. Slaggen är svart och ligger ovanför 
ugnen, inte som vid andra kalkugnarna, där slaggen är röd och ligger nedanför. Om du vill titta närmare på sevärdheterna lämnar 
du den gula stigen vid Trulsgårds klev och följer gul/blå snitslar. 
 



¤ Du kan också fortsätta nedåt vid Trulsgårds klev – blå/gul märkning och komma ända fram till ”stenmonumentet” och 
kalkugnen. Sen kan du fortsätta österut till en liten äng, fin att fika vid. Här finns rikligt bestånd av hassel och gamla ekar. Här kan 
det finnas några få betesdjur under sommaren. Går du ned en bit på den stora ängen finner du resterna av en medeltida väg 
österut. Om du går den, kommer du förbi ett jakttorn och sedan till Fristorps klev – gul markerad, och upp på berget. 
 

¤ Går du utmed stenmuren på den gulmarkerade stigen österut kommer du också till Fristorps klev. Om du fortsätter längs 
stenmuren kommer du till Store klevs gamla klevväg. Här kan du gå ner till Adolf Rosts sevärda backstuga, som ligger längst ner i 
den nya kleven. (Gul stig till Storeklev 1300 m)   
 

¤ Uppe vid gamla klevvägen finns en bomstuga. Den var till för att bomvakter skulle kunna bevaka berget, så att ingen utan lov 
gick upp och tog virke eller lät sina kor gå upp på bete. Fortsätter du på den breda vägen vid Bomstugan, kommer du förbi den 
nya klevvägen och via Kvibacka till Ringvägen, som går runt Hunneberg. 
 

¤ Från Naturstigen, märkt med stora orange färgprickar och orange band på trädstammarna, kan du välja att gå över Ringvägen 
norrut på stigen till Igelsjön, som är en trevlig badsjö och där det finns grillplatser, vindskydd och ekotoalett. Därifrån kan du 
också fortsätta på leder norrut så långt du vill och orkar. (Se Halle- och Hunnebergs Utvecklings karta) 
 

¤ Du kan också nå Prästeklev och i förlängningen till Igelsjön, via en stig norrut längs med bergskanten. Den är märkt med blå 
plastband runt trädstammarna. (även gamla orange målade märken kan finnas kvar) 

 
Fråga oss gärna på Fristorps gård om dessa vandringar. Ring gärna. Vi vill gärna att de gamla stigarna används, så de inte växer 
igen. Tänk på att alltid ha med en tom påse att ta med skräp i. Tänk på att det kan vara eldningsförbud. Om du är osäker, kolla 
med brandförsvaret. 
 

Från Fristorp kan du också köpa med dig en välsmakande matsäck med närproducerade produkter eller handla i gårdbutiken. 
Beställ matsäck i förväg. Har vi inte ”öppet” ring gärna. Är vi hemma så kan vi öppna butiken. 
 

Fristorps gård, Fristorp 210, 46193 Västra Tunhem. Kontakt: fristorpsgard@gmail.com, 
Marianne Järpedal 0767-97 00 18, Tommy Christensson 0709-18 77 88. 
 

 
Fristorps Gårdsklev, en av de ”steniga” klevarna 
 

 
Rosts sevärda backstuga vid Storeklevs nya klevväg 

 
Uppe på berget finns lätta stigar i vacker gles lövskog 
 

 
I gårdsbutiken finner du mycket ”matnyttigt” 
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