
Ruter på Hammeren

Udvalgt af Peter Harremoës



Introduktion
Hammeren er et af de mest populære steder for klippeklatring på Bornholm. Området 
indeholder et antal forskellige klippevægge, hvoaf kun nogle er medtaget her. En 
mere komplet oversigt over ruter i området samt mere detaljerede oplysninger om de 
enkelte ruter kan findes på

www.rockclimbing.dk

Det er muligt at klatre i det nedlagte stenbrud ved Opalsøen, hvor bl.a. Plankebøffen, 
Bambi og Chip og Chap væggen ligger. Langs kysten findes en række områder, 
hvoraf Salewa-væggen og Lindesdal er de mest populære. På Ørnebjergkysten nord 
for Lindesdal findes en koncentration af gode boulderproblemer.

Forside: Morten Johansen på Den til Venstre for Hammercracket (foto: Michael 
Hjort).

http://www.rockclimbing.dk/


Plankebøffen
Hvis man går om Opalsøen med søen på højre hånd kommer Plankebøffen på venstre 
hånd. Den første overhængende, gule væg har været toprebet men ikke ført. De 
beskrevne ruter ligger på den næste, grålige væg.

1. Legenden 7- En af de bedste ruter i Hammerbruddet. Velsikret crux i toprisset. 
Abseil fra træet.
2. Deep, Down and Dirty 7+ Ruten, som følger den meget markante diedre fra bund 
til top, er en tour de force i traditionel klatring.



Bambi
Bambi er det navn som Skov- og Naturstyrelsen bruger om denne væg. Mange 
klatrere kalder den Hammercrackvæggen efter øens kendteste rute. Den del af 
væggen, som vender ud mod Opalsøen, har gået under navnet "Ny væg", men ruterne 
fortsætter rundt om hjørnet, og der er ingen naturlig måde at skelne mellem 
"Hammercrackvæggen" og "Ny væg", så her er de beskrevet som en væg.

1. Petit Voyage 4 Trapperuten

4. Den Uforglemmelige rejse 6+ Velsikret med friends i forskellige størrelser. 
Velsikret crux i topvæggen.

5. En Stjerne Fødes A2 Historisk rute med gamle slagbolte.

6. Zorro 6+ Vedvarende ridsklatring. Velsikret.

7. Til Venstre for Venstre 6- Ruten starter på en lille hylde og følger den tydelige 
diedre op. 

8. Den til venstre for Hammercracket  6 Jams, layback og små lister! Lækker, men 
udfordrende variant på midten. 

9. Hammercraket 6- Bornholms kendteste rute. Crux i top diedren. Velsikret. 



Chip og Chap Væggen

1. Chip 3 Let og velsikret klatring.

2. Chap 5- Fin og velsikret 
klatring, der kan afsluttes i 
forskellige varianter med lidt 
forskellig sværhedsgrad. 

3. Pluto 7- Cruxet er at etablere 
sig i diedren - herfra lettere til 
toppen. Kan sikres med små kiler. 

4. Fætter Guf 3 Udemærket 
begynderrute. 



Lindesdal
Fra Hammerhavn går man nord af kyststien. Efter 400 meter træder man igennem 
lågen til en dyreindhegning. Til venstre ligger Lindesdal, der nu er umulig at misse. 
Koordinater: N55.287389 E14.752514  

I Lindesdal havde en farlig lindorm ifølge et gammelt savn sit tilholdssted, hvilket 
har givet anledning til området. Lindesdal er en slugt fuld af alt fra lette og velsikrede 
ruter til, hvad der kan give selv den erfarne klatre sved på panden. Endvidere er der 
mulighed for at spænde slackline op over slugten. 

1. Prince 4+ 15 m En god rute med mange fine bevægelser.

2. Hartebeest 7- 18 m Varieret rute i god klippe, der ikke mindst i den øvre del 
kræver et par gode overarme. Dobbeltreb anbefales.

3. A.P.F.S.D.S. 7- 20 m. Stejl og vedvarende klatring på prima klippe. Ikkke helt let 
at sikre.

4. Slackline 5+ Starter i en tydelig diedre. Lidt sværere at sikre end den ser ud til.

5. Ted Bundy 5+ 18 m. Ruten starter i et par fingerrids midt i den opbrudte lodrette 
flade. Ruten kan sikres med lidt opfindsomhed.



6. Clairvoiyanten 5- 10 m. Starter med nogle markante trin.

7. Fordømte Søndenvind 4 9 m.. Lige op langs en tydelig ridslilnje efter en lidt 
sværere start.

8. Hurra for Søndenvinden 3 9.m. Den velsikrede rute følger en tydelig diedre.

9. GPS 4 8m. Kort diedre med lidt offwidth i bunden som sikres bedst med stor 
friend.



Salewa-væggen
Salewavæggen er en stejl og helt fast væg som byder på noget af Bornholms bedste 
klippeklatring. Følg Redningsstien fra Hammerhavn nordpå til Kælderhalsen (N55 
17,11.6 E14 45,08.7) . Kælderhalsen er et hul i klipperne, som kan minde om en 
kældernedgang. Umiddelbart inden Kælderhalsen du kommer til et åbent stykke med 
en stor fritliggende sten til venstre for stien. Her begynder du nedstigningen (II) til 
Salewavæggen (N55.28559 E14.75164).

2. Flydende Salewa 6- 30 m. En kvalitetsrute, der minder meget om sin nabo Tretten 
Rigtige. Trods ridsets beskedne bredde dukker der hele tiden gode greb og 
sikringsmuligheder op.

3. Tretten Rigtige 6 Vedvarende krævende rute, hvor man konstant er i ilden. 
Væggen snyder lidt, idet mange greb ikke er så gode, som de ser ud til. Start lidt til 
venstre for Diedren, og gå dernæst nærmest lodret op. sikres med wirekiler og 
friends. En af Bornholms bedste ruter.

4. Diedren 6-  Anstrengende velsikret rute. Første halvdel af ruten er sværest, og her 
kan man med fordel bruge bridging. Fra rampen og til toppen er der gode kuffertgreb.

5. Svinestregen 3 Sjov og velsikret rute med en udstigningskamin, der er noget 
sværere end resten af ruten.

6. Festival 7- 18 m. Ruten følger den tynde ca. 40 cm dybe diedre lige tv. for Illums 
Crack. Teknisk og lidt tyndt sikret i starten.

7. Illums Crack 7+ 15 m. Det tydelige fingerrids til højre for Svinestregen.
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