
Kastrup Turbo Topo Tam Tam

Kort efter sidste afkørsel på motorvejen til Sverige ligger der to store vandre-sten,
Sjælland og Skåne. Hentet op fra havet under byggeriet af broen, har stenene den
sekundære funktion at være til minde om byggeriet - primær funktionen er
naturligvis klatring, nærmere bestemt bouldering. 
I en årrække har stenene været kendt i boulderkredse, uden at der er taget initiativ til
en guide over problemerne på de to sten. Med denne lille turbo topo drøner håber vi
at flere vil tage turen ud til Kastrup Havn.
Stenene er af granit med både overhæng, slab, areter og walls.  Problemerne er
generelt fine og byder på alt fra små crimps til store slopere og dynoer. 
Topoens aktuelle udforming bærer præg af at vi kun var der en enkelt dag. Der er
således masser af muligheder for nye problemer i alle sværhedsgrader, dog er der
lige et lille men…

Et lille men…

Stenene står på et aflukket område og man skal forcere et hegn hvor der tydeligt står adgang 
forbudt. Dette forhold bliver opretholdt af politiet i samarbejde med Øresundsforbindelsen, som de 
venlige politimænd forklarede os tilbage ved lågen…

Vi kan derfor faktisk ikke anbefale dette ellers super lækre klatrested, i hvert fald ikke så længe 
politiet tror at 2 fyre der klatrer rundt på en sten i 4 timer er terrorister med raketter eller citat: 
”farlige ledninger…” i crashpad’en. Kommer man fra Sverige kan man dog nok godt
holde ind på ”rastepladsen” og tage en hurtig kigger. Skulle uheldet være ude efter 3-4 timers 
provokation, er vores erfaring at følgende undskyldning er sufficient: ”Jamen vi blev bare sat af på 
rastepladsen - nej vi har sørme ikke klatret over hegnet hr betjent - nå må man slet ikke være her, 
det er vi kede af - hej hej.” 



Skåne
Problem Navn Beskrivelse Grad FA Fedhed
1a Polyteknikum Ss på stort greb til højre for areten.

Følg areten op.
6a M.Møller *

1b Dolor, ruber,
calor, tumor

Ss på tydelig crimp på areten og lille
crimp til højre. Startgreb på
Polyteknikum indgår ikke.

7a+ M.Møller **

2 Hått Ss på crimps i horisontale rids, afslut
direkte. Højre arete indgår ikke

7b+ M.Møller ***

3 Vertical Limit Ss på vertikale greb, afslut via store
vertikale sloper

7a J.Gad ***
4 Limbing Jack

Smack!
Ss i store greb under areten, afslut
direkte på arete

6b+ ?? **

5 Monkey index
off - Monkey
index on

Ss i lave crimps, slut direkte 6a J.Gad *

Sjælland
1a Dyna Glide Ss på store greb, dyno til sloper

til højre
6c M.Møller ***

1b V Power Ss på store greb, afslut i v-kant 6b+ M.Møller *
2 Ren Elimination Ss på lav crimp, afslut via sloper

på Dyna Glide. Startgreb på Dyna
Glide og kant til venstre for slut
sloper indgår ikke

6c+ M.Møller *

3 Slab in the face Ss på tydelig greb, afslut direkte 6a+ ?? *
4 Cand. mantle Ss på canden med højre hånd på

hjørnet…mantle ud
7a J. Gad **

5 10 min til
cops’ne
kommer

Ss på lille liste, afslut direkte 6a+ ?? **


