
Klatring ved Røstad og 
Vårbækken





Røstadvæggen
Røstadvæggen starter nede på stranden og fortsætter op i skoven, hvor den danner 
den ene side af en slugt. For at undgå erosion er det bedst at abseile ned fra ruterne.

1. Where are you, Smidt? 4+ 16 m (Annette Vilen og Stefan Jacobsen, 28/4 2013) 

Fin og velsikret rute på ydersiden af tårnet ud mod vandet.

2. Fred til Klatrerne 4+ (Mikkel Ketil Hansen og Martin Nissen, 6/1 1995) 

Dejlig rute, godt sikret.

3. Stille slår Østersøens bølger mod Røstad strand 6+ 16 m (Stefan Jacobsen, 
28/4-2013) 

Ruten starter i en kamin (løs) og tager det venstre rids videre op. Toppen af ruten 
fører direkte gennem et tydeligt overhæng.

4. Mussolini 5+ 16 m (Henrik Bruun og Peter Harremoës, okt. 2012) 

Starter i en kamin som desværre er ret løs. Efter et lille overhæng fortsætter ruten op 
ad det højre af 2 rids. Toppen er noget løs.

5. Gutjam 6- 15 m (Christiane Hupe og Peter Harremoës, 12/6 2013)  

Ruten starter gennem et lille overhæng tv. for Bad Tequila. Herefter følger ruten et 
markant rids til toppen.

6. Bad Tequila 5+ 15 m (Laust Højmark, maj 2012)  

Markant diedre th. for Mussolini. Desværre noget løs flere steder.

7. To mand frem for en Enke 5 14 m (Stefan Jacobsen, Søren Smidt og Annette 
Vilen, 25/4 2013) 

Ruten følger ridsene på kanten tv. for Skorstensfejeren. Velsikret.

8. Ej sikken leg 5+ 14 m (Søren Smidt, Stefan Jacobsen og Annette Vilen, 25/5 2013)

Ruten starter lige th. for ”To mand frem...” og går op gennem en tydelig diedre.

9. Tykke og Tynde gik sig en tur 5 14 m (Stefan Jacobsen, Søren Smidt og Annette 
Vilen, 25/4 2013)

Op gennem klemkaminen inde bag Skorstensfejeren. BMI under 25 anbefales.

10. Skorstensfejeren 4+ 14 m (Peter Harremoës og Henrik Bruun, okt. 2012) 

Ruten starter i en tydelig kamin som halvvejs oppe ad ruten har en stor klemblok. 
Man klatrer uden om klemblokken og fortsætter med kaminklatring ovenover 
klemblokken. Ruten ender med stejl men let ridsklatring.



Mindgamekløften
Akubra-klippen og Texas Yeti-klippen afgrænser Mindgamekløften. En sidesti til 
kyststien går lige hen over Texas Yeti-klippen. Man kan gå ned gennem 
Mindgamekløften, men for at undgå erosion er det bedre at abseile ned over klippen 
fra et af træerne.

Akubra-klippen

1. Akubra 5-(5) 8 m (Martin Nissen og Mikkel Ketil Hansen, 6/1 1996). 

Ruten følger et velsikret rids med mange gode greb og trin. Ruten har en del 
vegetation.

2. Der er ingen Bånd, der binder mig 5- 8 m (Peter Harremoës solo, juli 2013) 
Ruten starter med et markant jamrids bag en flage og fortsætter i et rids lige op.

3. Mr. Hyde 5 9 m (Laust Højmark, 7/6 2013).

Følger et tyndt rids op til en overhængende diedre. Denne omgås tv., hvor der dukker 
store greb op. En variant direkte gennem dedren er noget sværere (ca. 6 grad). Vær 
opmærksom på flere løse sten.

4. Redemption 3+ 9 m (Thorbjørn Stenholm, 7/6 2013).

Velsikret.



Texas Yeti-klippen

1. Cryptic Gymnastic 4 
(Martin Nissen og Mikkel 
Ketil Hansen, 6/1 1996).
Kort men markant rids helt til 
venstre på klippen.
2. Трубочист 3+ (Alexandra 
Ovchenkova Petrovna, Peter  
Harremoës og Anders 
Andersen, juli 2013)

Beskidt kamin. Starten sikres 
med stor friend.

3. Varm Kakao med 
Skumfiduser 5 (Anders 
Andersen, Peter Harremoës 
og Alexandra Ovchenkova 
Petrovna, juli 2013).

Klassisk kamin klatring. Medbring store friends.

4. Si le sæur vous en dit 6- 9 m (Martin Nissen og Mikkel Ketil Hansen, 30/5 1996). 
Følger ridset op. Fin og ren rute. Klatres lige på og hårdt. Fed god fodteknik bliver 
den ikke så tung.

5. Rodeokalv 5- (Anders Andersen, Alexandre Ovchenko Petrovna og Peter 
Harremoës. Juli 2013). Starten er offwidth og toppen er kaminklatring. Starten sikret 
med store friends og toppen kan sikres i væggen. Siden førstebestigningen er nogle 
blookke renset ud, hvilket øjensynligt har gjort ruten lettere.

6. Texas Yeti 6- 10 m (Martin Nissen og Mikkel Ketil Hansen med 1 unkt A0, 6/1 
1995. Frit: Jonathan Dahl Jørgensen, 7/6 2013).

Ruten følger et rids på vandsiden af den store fritstående flage,

7. Bagvejen 5+ (Anders Andersen, Alexandra 
Ovchenkova Petrovna og Peter Harremoës. Juli 2013). 
Ruten ligger rundt om hjørnet th. for Texas Yeti. Den 
følger en kamin med en klemblok i toppen.



Frøsnappervæggen
Denne væg befinder sig lige modsat 
Pølsehornet.

Frøsnapperen 5+ (Peter Harremoës 
og Henrik Bruun, okt. 2012).

Ruten ligger bag en lille fritstående 
klippe og linjen bliver først tydelig, når 
man står under den. Starten er let, men 
herefter kommer en kort offwidth 
passage for så at blive lettere til toppen.

Tangovæggen
Tangovæggen ligger bag det fritstående tårn.

1. Pølsehornet 4 10 m (Peter Harremoës og Henrik Bruun, okt. 2012)

Ruten ligger rundt om hjørnet lig tv. for Insekt Tango. Ruten følger en lille men 
tydelig diedre. Starten er let hvorefter de fleste greb og trin pluselig forsvinder.

2. Insekt Tango 5- 10 m (Martin Nissen og Mikkel Ketil Hansen, 6/1 1996).

Flot bredt rids. Velsikret. Halvvejs oppe er det muligt at følge et rids direkte op ad 
væggen i stedet for at følge flagen th. Denne variant er af samme sværhedsgrad som 
originalen.



Bailytårnet
Dette fritstående tårn står lige ud for Tangovæggen. Der er muligheder for at lave 
ruter hele vejen rundt om tårnet. Man kommer lettest ned fra tårnet ved at den ene 
klatrer bliver firet ned fra en standplads på toppen og den anden abseiler ned på den 
modsatte side af tårnet med den første som modvægt. 

1. Bergheil 5- 10 m (Peter Harremoës. Christiane Hupe og Karsten Kurz, 12/6 
2013).

Ruten starter i en overhængende laybackflage på landsiden af tårnet. Herefter følger 
man den letteste og mest oplagte linje mod venstre, så man ender med at klatre 
toppen af ruten på tårnets nordvestlige side.

2. Irish Coffee 6- 10 m (Peter Harremoës, Anders Andersen og Alexandra 
Ovchenkova Petrovna, juli 2013). 

Starter som Bergheil men fortsætter lige op til et vandret rids. Herfra kan man 
traversere til højre kant af tårnet og klatre lige op eller man kan klatre et fingerrids 
lige op.

3. Baily 5- 10 m (Henrik Bruun og Peter Harremoës, okt. 2013). 

Ruten går på ydersiden af tårnet. Toppen af ruten udgøres af en markant diedre, som 
også er rutens crux.



Klatremulighederne ved Røstad og Vårbækken er ret ukendte blandt klatrere men 
området indeholder et stort antal fine ridslinjer. Området har vist nok været besøgt i 
80'erne men det blev først beskrevet af Mikkel Ketil Hansen og Martin Nissen som 
lavede et antal ruter i 1996. Siden har der været en lang periode hvor der ikke blev 
nye ruter i området. I 2012 og 2013 er der imidlertid kommet en god portion nye ruter 
så området i skrivende stund har 26 ruter plus nogle gamle rute, som vi ikke har været 
i stand til at lokalisere. Jeg går imidlertid ud fra at der vil være lavet endnu flere ruter 
når du læser disse linjer, men de mest opdaterede oplysninger vil kunne findes på

www.rockclimbing.dk

Vi håber med dette hæfte at flere klatrere får øjnene op for klatringen i området.

Peter Harremoës, Juli, 2013

Forside: Martin Nissen fører områdets første rute Insekt Tango en vinterdag 1996 
(foto: Mikkel Ketil Hansen).

Vejviser
Kør Sydøst fra Bornholms Kunstmuseum. Den første sidevej ned mod vandet ligger 
ca. 1/2 km fra Bornholmerpladsen og fører ned til en plads, hvor man kan parkere. 
Pladsen kendes let på en høj stander med et solcellepanel, men denne kan dog ikke 
ses fra vejen. Fra pladsen går man ad kyststien i retning af Gudhjem. 

Første bro fører over Vårbækken. Lidt før fører en slugt ned til bunden af det lille 
vandfald, som Vårbækken danner. Hvis man fortsætter ned, kommer man til et 
område med et markant fritstående tårnpå stranden, Baily-tårnet, som kan ses oppe 
fra stien. Der er ruter på tårnet og de omkringstående vægge. 

Mindgame-kløften er den første kløft man ser fra kyststien efter Vårbækken. Akubra-
klippen og Texas Yeti-klippen ligger på hver sin side af Mindgame-kløften.

Hvis man fortsætter ad kyststien, kommer man til endnu en bro over en kløft. Denne 
fører ned til Røstadvæggen.  

Klatrebegrænsninger
Klatring er tilladt så længe det sker i respekt for naturen. Klipperne ved Mindgame-
kløften og Røstadvægggen  ejes af

Bent Elm Rasmussen
Lindeskovvej 15
Rø

Ejeren skal spørges før klatring. Han har ikke noget mod klatring, men vil gerne følge 
med i hvad der foregår på hans ejendom. 

http://www.rockclimbing.dk/

	Klatring ved Røstad og Vårbækken
	Røstadvæggen
	Mindgamekløften
	Akubra-klippen
	Texas Yeti-klippen

	Frøsnappervæggen
	Tangovæggen
	Bailytårnet
	Vejviser
	Klatrebegrænsninger

