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Leder

Nu er de nye vedtægter vedtaget, og vi er klar til at kigge fremad for 
Dansk Bjergklub. 
Som et godt holdepunkt og identifikation i bjergklubbens kommende virke, synes vi 
i bestyrelsen, at Bjergklubben trænger til et logo. Det skal være et logo, der identifi-
cerer Dansk Bjergklub som en “moderne” bjergklub, og et logo alle medlemmerne 
kan identificere sig med. Derfor udskriver bestyrelsen en ny logo-konkurrence. Det 
er et krav at bjergklubbens logo skal kunne bruges på såvel tøj som brevpapir og 
have et klart signal. Alle forslag modtages, og det behøver ikke være et professionelt 
og færdigdesignet layout - vi kan godt stå for finpudsningen. Alle indsendte forslag 
bedømmes af bestyrelsen, og der er præmier til de 3 bedste forslag. Vi opfordrer 
hermed alle kreative sjæle til at lægge hovederne i blød og spidse pennene. Forslag 
indsendes senest 1. september 2006 til undertegnede.
 
Vi vil også gerne styrke vore tilbud til medlemmer gennem turlederordningen 
(tidligere kaldet rebleder). Derved ønsker vi at give medlemmerne endnu bedre 
muligheder for at komme ud i bjergene. Ved en turleder forstår man en person i 
klubben med et indgående kendskab til et område og som i minimum en uge stiller 
sig til rådighed for en fællestur. Turlederen skal ikke guide de øvrige deltagere og 
han/hun er ikke forpligtet til at klatre sammen med dem. Turlederen skal til gengæld 
være behjælpelig med organisering af tur og ophold, samt løbende være behjælpelig 
med råd, vejledning og turforslag, både inden og under turen. Turlederen skal skabe 
rammerne for at andre medlemmer af klubben får en god tur og kan lære et nyt sted 
at kende. Se i øvrigt annoncen i sidste nummer. Ansøgninger om at være turleder 
sendes til tur-koordinator: Mikael B. Kristiansen til godkendelse i bestyrelsen. Turfor-
slagene skal indsendes i god nok tid til at turen kan blive annonceret bredt. 

Der er i år ikke arrangeret noget sommertræf, da træffene de seneste år har været 
sparsomt besøgt. Vi i bestyrelsen ser gerne at traditionen med sommertræf fort-
sættes fremover, men det kræver en god opbakning fra medlemmerne. Vi behøver 
ikke være lige så mange som på påske træffene i Buis (82 deltagere denne påske!), 
men det ville jo være herligt! Så overvej om ikke sommertræffet er noget for dig og 
din(e) klatremakker(e) næste sommer. 

I dette nummer af bladet er der et brev fra vore klatrevenner i Gøteborg. Som for-
mand for bjergklubben vil jeg bede alle respektere de omtalte hensyn. Gør vi ikke 
det, kan konsekvenserne i værste fald blive, at vi mister adgang til disse fantastiske 
klipper.

Vores hjemmeside er opdateret for få måneder siden, og der er nu også kommet styr 
på blad-udgivelserne, så der er ordentlig information til alle medlemmer. Derfor vil 
vi meget gerne have tilbagemeldinger fra medlemmer og gerne forslag til tiltag fra 
din klub.

God klatring i sommeren!
Henrik Jessen Hansen

Leder



� �

Af Søren Smidt

Hot Flashes

Bjerge
25. januar 2006 besteg Jan Elleby og Jacob Kla-
ris-Jensen Sydamerikas højeste bjerg Aconcagua 
6962m ad Falso Polacos ruten.

Speleologi
De danske huleudforskere Louise Korsgaard og 
Torben Redder har, som deltagere på en inter-
national huleudforskningsekspedition, i februar 
medvirket til opdagelsen af Indiens hidtil længste 
hulesystem: ”Labbit/Liat-Prah/Um-Im”, som er 
22,2 km langt. Den indtil da længste hule var 
21,5 km. Det nye hulesystem er et meget varieret 
system med dybe skakter, store underjordiske 
floder, vandfald, snævre passager og meter-dybt 
mudder. I hulen lever store flagermuskolonier, 
hvide fisk, krabber, edderkopper m.v.. Se mere 
om huleudforskning på www.speleo.dk .

Isklatring
I perioden 28. december 2005 til 15. januar 2006 klatrede Ricka Hea, Martin Plough, Carsten 
P. Jensen og Hans Bräuner-Osborne cirka 10 isruter i Shuangqiao dalen, Sichuan provinsen, 
Kina. Alle ruter blev klatret onsight uden forudgående information og var op til 550 meter 
lange og op til WI6 gradering. De fleste ruter var kun blevet klatret få gange og nogle var 
måske førstebestigninger. Det har vist sig svært at få bekræftet om ruterne var klatret før eller 
ikke klatret.

Klippeklatring
4. juni klatrede Ole Fjeldhagen Tor Line 7- på 
Häller i Bohuslän i Red Point stil. Ruten har 
været under længere dansk ”belejring”. Ole 
Krarup Andersen forsøgte allerede i 1980 at 
klatre Tor Line uden held. Siden har Thomas 
Østby og Søren Smidt forsøgt flere gange også 
uden succes. Ruten er trods den ”lave” gradering 
et særdeles udfordrende hand jam riss, der går 
gennem et 2-3 meter langt vandret tag. Rutens 
crux er at runde tagets kant og jamme sig igen-
nem passagen ovenover. Ole Fjeldhagen forsøgte 
6 gange på ruten indenfor de sidste 3 år, inden 
det lykkedes. Succesen skyldtes en blanding af 
kreativ tænkning i forbindelse med bevægelserne 
i cruxpassagen, design og udvikling af jam-hand-
sker, og træning på en model af Tor Line hjemme 
i stuen mhp. at styrke körperspannung, udover 
Oles beherskelse af de almindelige klatredyder.

Fotos Torben Redder. 

Foto: Hans 
Bräuner-
Osborne.
Martin Plough 
fører sidste 
reblængde af 
“Rastafarice”.
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Af Søren Smidt

Har 
denne 
vej et 
hjerte?
- indtryk fra Muir Wall

Onsdag d. 25. maj. Camp 4, Yosemite

Michael tog tidligt afsked og gik resolut mod Glacier 
Point, som er et kendt udsigtspunkt højt hævet over 
dalen. De 1500 højdemetre til Glacier Point havde 
intet at gøre med ’hviledag’ efter min opfattelse. Jeg 
slentrede fra bilen og tilbage til vores camp site #36 
mens jeg overvejede, hvordan dagen skulle forløbe 
for mig.

Klatringen i Yosemite begynder og slutter med Camp 
4. Sunnyside Campground, som Camp 4 også kaldes, 
er intet andet end et støvet jordlod, som er afsat til 
dalens lavest rangerede indbyggere - klatrerne. Uanset 
om man kommer med bus og tog fra San Francisco, 
eller kører i bil til Yosemite, så er første station på 
vej til klipperne det lille trækontor ved indgangen 
til Camp 4, hvor rangerne udsteder tilladelser til 
ophold i lejren. De første klatrere møder op kl. 5 om 
morgenen med deres soveposer, for at sikre sig en tel-
tplads. Inden kl. 8, hvor rangeren ankommer, er køen 
foran kiosken vokset til 20-30 håbefulde campister. 
De sidste venter ofte forgæves. For de, der tilegner sig 
den attråede telt-tag med ejerens navn på, er porten 
til klipperne åbnet.

To stier fører ind i Camp 4’s inderste. Det første, der 
slår én på vejen frem til campgrounden, er den på 
én gang ophøjede og uhøjtidelige harmoniske ro, 
der præger stemningen i lejren. Morgenlyset stråler 
skarpt ned mellem de spredtstående nåletræer. Ved 
de enkelte campsites er folk så småt i gang med at 
vågne. Én sidder ved Big Columbia Boulder, halvt ude 
af soveposen, og suger varmen fra solen til sig. Bag 
ham er tre venner i gang med at forsøge sig på det 
legendariske boulderproblem: Midnight Lightning. En 
anden øver sig på at jonglere, én tredje går på line, 
to klatrere diskuterer et særligt problem på en rute, 
som ingen af dem har lavet, men som begge har en 
urokkelig mening om. En krøllet klatrer vågner i sin 
port-a-ledge, som er ophængt kun en meter over jor-
den. Nattens test er forløbet godt. Hylden hænger sta-
dig udslået og vandret. På nabo-sitet fylder to mand 

Justen Sjong om sit friklatringsforsøg 
på Muir Wall:

How does the Muir Wall compare to the 
other free lines you have done on El Cap?
I think it’s a far superior line to both the 
Salathé and Golden Gate. And I’ve also 
been on the Zodiac. You have to bring a 
big rack up and plug in a lot of gear. On the 
Salathé there’s a bunch of rock scrambling to 
a hard pitch up high. Golden Gate meanders 
all over. This is a more direct line. It’s amaz-
ing and sustained. You need a lot of cams, 
and it eats up RPs and HB offsets too. It’s 
never dangerous but it definitely keeps your 
attention.

Søren Smidt på 1. reblængde af 
Muir Wall aka friklatreruten Moby 
Dick 5.10a. Foto: Michael Hjort
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Yosemite mistede sin status som centrum for frik-
latringens udvikling i begyndelsen af 1980’erne.  
Sydfranske kalkklipper og boltede ruter tilbød større 
muligheder for at eksperimentere med grænserne for 
det menneskeligt mulige end Yosemites faretruende 
granitriss. I dag er Yosemite tilbage på landkortet, som 
centrum for udviklingen af friklatring. Verdens bedste 
klatrere drager til Yosemite for at friklatre de berømte 
big-walls, der sædvanligvis klatres i artificiel stil, men 
som nu en efter en bestiges frit.

Jeg satte mig ved bordet på site #36 og tændte 
trangiaen for at brygge min første kop kaffe og tage 
en beslutning. Selvom de fleste klatrere rejser til 
Yosemite for at prøve kræfter med de store vægge, så 
er bouldering stadig en populær bibeskæftigelse for 
nogle af Camp 4’s beboere på hviledagene.
Det endte med et par timers sight-seeing blandt boul-
der-blokkene, for at finde nogle af de problemer jeg 
lavede på min første tur til Yosemite. Resten af dagen 
blev ”spildt” med læsning af Steve Ropers Camp 4 
– Recollections of a Yosemite Rockclimber, ajour-
føring af dagbog, og forberedelse af vores udstyr.

en haulbag til randen med vanddunke, dåsemad, 
og soveposer. Uendelige mængder af friends, kiler, 
karabiner, og tre opkvejlede reb, fylder bordet og 
bænkene op. Et sted brænder et bål stadig fra nattens 
fest og rundt om ligger folk i soveposer og overnat-
ter illegalt. Uden for toiletterne står fire søvndrukne 
unge mænd i kø med hver deres tandbørste i hånden, 
mens de ser en gourmet forberede et morgenmåltid, 
som kan holde sulten væk i en uge: spejlæg, bacon, 
refried beans, kaffe - masser af sort kaffe

Store grå klippestykker af granit ligger spredt med 
rund hånd mellem de knejsende brune nåletræer. 
De største af klipperne kan man klatre på. Guidebo-
gens rutenavne fortæller klatrehistorie og de rækker 
på den måde ud over deres funktion som mærkater 
på ruterne. Navne som: Chouinard Mantel, Rob-
bins Lieback, Kor Problem, Pratt Mantel, Bridwell 
Boulder, Largo Lunge, Yabo’s Knife, Bacher Cracker, 
Kauk Crank, Moffatt Start, Woodward Aréte, vidner 
om dengang i 1960’erne og 70’erne, hvorYosemite 
var cutting edge for big-wall klatring og friklatring på 
verdensplan.

Jeg var tændt på tanken om at begynde på Muir Wall 
allerede fredag. Det gjaldt om at bevare fremdriften, 
mens vi havde motivationen. Det var så let at vænne 
sig til de sløve behagelige hviledage i Camp 4.

I modsætning til boulderproblemerne i Camp 4 er 
der kun to storvægge, som er opkaldt efter historiske 
personer nemlig Salathé- og Muir Wall.
De fleste rutenavne på yosemites klatreruter har andre 
kilder til deres navne. Separate Reality, Mescalito, 
Eagles Way, Outer Limits, Tales of Power, Tangerine 
Trip, m.fl. er nogle af de navne fra 1960’erne, der 
fortæller en anden Yosemite historie end heltenes. 
Rutenavnene blev hentet fra litteraturen. Det var 
især antropologen Carlos Castanedas bøger om den 
mexicanske troldmand Don Juan de Matus, som 
inspirerede, når nye ruter fik navn.

I den første bog, The Teachings of Don Juan – A Yagui 
Way of Knowledge, fortæller Castaneda, hvordan han 
som ung antropologistuderende mødte Juan Matus 
i Sonora på grænsen til Mexico. Castaneda var på 
antropologisk feltarbejde for at skrive om planter, der 

kunne bruges til medicinske formål, da en medstud-
erende introducerede ham til Don Juan. De næste år 
blev Castaneda elev af Don Juan.

Historierne om Don Juan handler om at tilegne sig 
hemmelig indsigt i naturen ved indtagelse af naturens 
egne bevidsthedsudvidende stoffer. Ved at skabe sig 
indblik i naturens ”anden virkelighed”, kan man opnå 
den kraft og styrke, som en vis mand kan skabe sig. 
Målet er den ultimative frihed. Det hedder sig, at 
en mand af viden, går til den krævende læreproces, 
som en mand der går i krig: bevidst, frygtsom, med 
respekt, og selvsikker. Fire naturlige ”fjender” skal 
overvindes for den, der vil være en mand af viden. 
Den første fjende er frygten. Flygter man først fra 
frygten, vil man aldrig kunne overvinde den, og ender 
i stedet som en slagen mand. Derfor må han ikke 
vige, men skal i stedet bekæmpe sin frygt skridt for 
skridt. Selvom han er rædselsslagen, skal han fort-
sætte. Det er reglen! Der kommer et tidspunkt, hvor 
frygten viger for aldrig at vende tilbage. Egenskaberne 
selvsikkerhed og målrettethed opnås da. Vinder man 
over frygten, indtræder man i en tilstand af klarhed, 

Michael Hjort i 1. port-a-ledge lejr. 
Foto: Søren Smidt

Michael Hjort i 3. reblængde. Foto: Søren Smidt
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der beskriver hele sit eget dannelsesforløb i bøgerne. 
Det vigtigste er at finde en personlig vej, og der er 
mange veje, og ingen af dem fører nogen vegne. Har 
denne vej et hjerte? Det er spørgsmålet. Har den 
det ikke, skal man vælge en anden, råder Don Juan 
Carlos Castaneda.
De fem første bøger udgør et sammenhængende 
værk, der på en fascinerende måde beskriver Cas-
tanedas dannelsesproces, og jeg var helt opslugt af 

som aldrig mistes. Klarheden viser sig til gengæld at 
være den næste naturlige fjende, som skal bekæmpes, 
fordi den blænder. Den klare indsigt får én til at tro, 
at alt er åbenbaret for én, og på den måde bremses 
læreprocessen. Han vil tro, at han ved alt og holde op 
med at begære noget. Den tredje fjende er magt og 
styrke. Og den sidste fjerde fjende er alder. Hvordan 
man vinder over disse fjender og bliver en vis mand, 
giver Don Juan anvisninger på til sin elev Castaneda, 

dem, da jeg læste dem første gang i Camp 4 år tilbage, husker 
jeg. Overvindelsen af frygt, tilstanden af klarhed, opnåelse af 
styrke og magt over sig selv og elementerne, og forsøget på 
at holde alderen på afstand, er mål som de fleste klatrere kan 
identificere sig med, og derfor inspirerede bøgerne klatrem-
iljøet i Yosemite.

Det univers Castanedas bøger beskriver, udsprang af den tid, 
de blev skrevet i. Slutningen af 1960’erne var eksperimenters 
storhedstid. Stoffer, alternativ tankegang, og andre værdier 
end forbrugssamfundet, inspirerede de drevne klatrere i Camp 
4 til grænseoverskridende ruter på Yosemites granit. Deres 
erfaringer på væggene føltes som en anden virkelighedsdimen-
sion end den konventionelle, og de kunne let identificere sig 
med Castanedas særlige naturromantik, som inspirerede til de 
eksotiske navne fx titlen på hans anden bog A Separate Reality.

Det er en mindre fodnote, at bøgernes dokumentariske og 
videnskabelige status siden blev stærkt kritiseret og betvivlet 
med gode argumenter. De blev ganske enkelt opfattet som fik-
tion. Castaneda imødegik aldrig kritikken, og da de for længst 
var blevet bestsellere i U.S.A. og havde indbragt ham både en 
mastergrad og en ph.d.-grad, så kunne han tillade sig at tage let 
på kritikken.

Andre rutenavne på El Capitan var inspireret af ligheden 
mellem klippens mønster og den topografiske form af land 
og havområder fx North American Wall, Pacific Ocean Wall, 
South Seas, Sea of Dreams, hvor der også trækkes en forbin-
delse til den store natur i sin helhed. Aurora, Cosmos, Lunar 
Eclipse, Zenith og Zodiac henviser ligeledes til naturfænomen-
er som solen, månen og universet. Wall of Early Morning Light 
tager prisen som det smukkeste og mest poetiske navn på hele 
væggen.

Blandt alle de syrede navne på El Cap findes to personnavne. 
Det er to af de mest naturlige linier på hele El Cap, som er 
opkaldt efter historiske personer: Salathé Wall opkaldt efter 
John Salathé, og Muir Wall opkaldt efter John Muir. De to 
havde på hver deres måde sat et markant præg på klatringen i 
Yosemite og førstebestigerne af de to ruter valgte at hylde deres 
forbilleder. 

John Muir var en schweizisk immigrant som under en gåtur 
i slutningen af det 19. århundrede fra Florida til Sydamerika 
slog et sving op omkring San Francisco. Da han var blevet 
træt af bylivet gik han ind til Sierra Nevadas for afvekslin-
gens skyld. Han forelskede sig uhjælpeligt i Yosemite og de 
omkringliggende bjerge. Gennem et helt liv levede, vandrede 
og klatrede han i Sierra Nevadas. Via sine skriftlige beretninger 

Søren Smidt i 4. reblængde. 
Foto: Michael Hjort
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kan kalde off-width klatring fri. Desværre valgte vi at 
hejse sækken i samme linie som ruten. Det var en fejl, 
der kostede os uendelig meget besvær, tid og motiva-
tion. Vi skulle have hejst sækken direkte i faldlinien 
til venstre for ruten. Nu ved vi det! Da vi endelig var 
klar til tredje reblængde, gik den artificielle klatring 
uendelig langsomt, fordi den bestod af et tyndt riss, 
som var placeret i bunden af et bredt riss. Resultatet 
var, at Michael hele tiden hængte bagover, som om 
det var overhængende, og havde vanskeligt ved at 
placere sikringer. Det blæste voldsomt og solen stegte 
mig. Der er kun en ting, der er mere kedeligt end at 
sikre én som fører artificielt, og det er at se maling 
tørre. Vi kom sent ned fra ruten med følelsen af at 
være langsomme.

Dagen efter var et andet hold i gang på rutens 
indledende reblængder, da vi ankom tidligt om 
morgenen. Vi gik på jumar op til dem, mens de var 
i gang med 3. reblængde. De klatrede forfærdelig 
langsomt, og vi havde udsigt til at vente bag dem hele 
dagen. Vi udskød bestigningen til dagen efter, hvor de 
forhåbentlig ville være langt over os.
Mandag d. 30. maj

fra livet i The Sierras gjorde han området kendt. Da 
præsident Rosevelt i 1906 besøgte Yosemite, var det 
med John Muir som guide. Muir talte Yosemites sag så 
godt for Rosevelt, at Yosemite blev udnævnt til nation-
alpark - den anden af slagsen i USA efter Yellowstone.

John Salathé udførte sammen med Ax Nelson den 
første big-wall bestigning i U.S.A. og han udviklede 
selv en ny type hårde stålbolte, som hævede det te-
kniske niveau på de ruter, der blev lavet umiddelbart 
efter Anden Verdenskrig.

Endnu en schweizisk immigrant skulle år senere slå sit 
navn fast i amerikansk klatrehistorie. Yvon Chouinard 
havde i 1963, sammen med en anden legendarisk 
Yosemiteklatrer, T.M. Herbert, udset sig en af El Capi-
tans store naturlige linier. Den der skulle blive til Muir 
Wall. Chouinard og Herberts plan var at lave den 
nye linie uden fixreb, uden forudgående kendskab 
til ruten, altså on sight, og udført af et tomands-hold. 
Ingen af ruterne på El Capitan var tidligere lavet i 

så dristig og god stil. De to klatrere var da også ved 
at opgive ruten flere gange undervejs, men efter 8 
dages klatring havde de skabt endnu en stor linie på 
El Capitan.

Yvon Chouinards mesterstykke på El Capitan blev 
efterfulgt af andre kreationer fra hans hånd. Som 
smed producerede han nye hårde stålbolte, som 
muliggjorde at Yosemiteklatringen i 1960’erne tog 
et gigantisk hop ind i fremtiden. Senere skabte han 
udstyrsfirmaet Patagonia, der igennem 1980’erne vok-
sede til at være et firma med 100 mio. $ i omsætning 
om året.

Michael og jeg havde valgt Muir Wall, fordi det var en 
flot lang naturlig linie med fantastisk æstetisk granit-
landskab i passende sværhedsgrad. Allerede efter 10 
reblængder når ruten de store hyldeområder: Heart 
Ledges og Mammoth Terraces. Derfra fortsætter ruten 
i en serie af riss afbrudt af mindre hyldepartier. Rutens 
crux er et stort tag, der spærrer udgangen af ruten, 
helt i toppen af El Capitan.

Ud på eftermiddagen kom Michael tilbage til Camp 
4 først med en forstuvet ankel og siden med en flot 
plasticskinne omkring underbenet efter en tur om-
kring førstehjælpsklinikken. Støtteskinnen så stabil og 
effektiv ud. Med den på ville han muligvis alligevel 
kunne stå i stiger, tænkte jeg ved mig selv, velvidende 
at det kunne være meget smertefuldt at stå på en 
ødelagt ankel i en hel dag. Det var ønsketænkning, 
at han skulle kunne bruge den fod foreløbig, hvis den 
var alvorligt forstuvet. Michaels friske løbetur op på 
Glacier Point, få dage efter vores bestigning af Lean-
ing Tower, fik dette uheldige og uplanlagte efterspil. 
Alligevel fortsatte vi med forberedelserne til vores 
mål på El Capitan: Muir Wall, som om det ville være 
muligt at gå i gang med ruten blot med nogle dages 
forsinkelse. Vi kom imidlertid ingen vegne fredag. Det 
var helt sikkert.

Lørdag d. 28. maj. Camp 4, Yosemite

Vi fixede 3 reblængder på Muir i dag. Jeg fik 
fornøjelsen af at føre de to første længder frit. 
Valget faldt på Moby Dick Center, som også er en 
selvstændig rute i sin egen ret. Ruten begynder med 
et 5.10a finger-riss og siden går den over i 5.9 off-
width/off-hands riss, der bød på fornøjelig og delikat 
klatring. Det var dejligt at bevæge sig frit, hvis man 

For at være helt sikre på at komme først på ruten 
pakkede vi alt sammen om søndagen og sov ude ved 
Manure Pile Buttress p-pladsen, hvor der også er frie 
”madkasser” til maden. Al mad skal være låst inde 
om natten, fordi bjørnene kommer ned fra højlandet 
for at spise sig mætte i den dejlige supermarkedsmad. 
Selvom vi var oppe kl. 5 efter en elendig nat, der 
for mit vedkommende blev ødelagt af et manglende 
liggeunderlag, begyndte vi alligevel først på klatrin-
gen lidt over 7. Michael gik på jumar til hylden med 
hejsesækkene og lagde sig til at sove. Han var måske 
knap så engageret, tænkte jeg? Vi pakkede om og 
gik videre på jumar til vores high-point, hvor jeg 
begyndte på 4. reblængde. Det var forholdsvis let 
klatring med gode placeringer, men efter 20 meter 
blev vi for alvor i tvivl om, hvor ruten gik. Jeg havde 
set de andre pendulere ud til en besynderligt placeret 
standplads, så jeg gik i gang med at pendulere. Det 
viste sig umuligt at nå standpladsen ved at pendulere, 
så det var spild af tid. I stedet måtte jeg højere op og 
så traversere tilbage i linien, klippe ind i en slagbolt 
under et tag og lade mig fire ned til standpladsen. 
Det hele endte i et frygtelig rod da Michael kom op 
og fortsatte ruten, fordi sækken snurrede rundt og 

Søren Smidt i 1. port-a-ledge lejr.
Foto: Michael Hjort

Michael ankommer til 2. standplads. 
Foto: Søren Smidt

Michael Hjort sikrer Søren på 
2. standplads. Foto: Søren Smidt
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zip-linen var i vejen. Ti meter længere oppe fandt han 
den rigtige standplads og riggede til der. Vi var meget 
lidt stolte af os selv og den klatring vi havde præs-
teret. Da vi havde fået styr på tingene fortsatte jeg op 
i den 60 meter lange 6. reblængde. Det var mere af 
det samme. Et langt skråt riss, hvor fødderne svinger 
ind og kroppen hænger ud af. Positionen gjorde plac-
eringen af sikringerne til et surt arbejde, fordi jeg ofte 
ikke kunne se, hvor jeg satte kiler og friends. Det fore-
kom mig, at artificiel klatring var helvedes irriterende, 
super trivielt, og værst af alt kedeligt. Jeg satte en 
sikring, koblede daisy-chain i, så stigerne og gik så op 
i stigerne, placerede næste sikring og gentager hele 
proceduren. Det var rutinearbejde og det kedede mig 
bravt. Glæden ved bevægelserne i friklatring var helt 
fraværende. Og som om de triste tanker ikke var nok i 
sig selv, så fik mit humørs nedadgående spiral endnu 
mere brændstof, da jeg så, at for hver placering jeg 
lavede, var der et kridtmærke. Nogen havde forsøgt at 
friklatre ruten! I guder, hvad lavede jeg her med mine 
stiger og alt vores pik-pak? Tankerne ræsede videre: 
Artificiel klatring er død. Fremtiden tilhører friklatrin-
gen. Så, hvad laver jeg her i stiger, hvor andre har gået 
frit! Det er latterligt! Jeg føler mig latterlig! Og hvorfor 
overhovedet lave Muir? Hvorfor ikke Shield eller 
Zenyatta, som jeg virkelig brænder for? Egentlig er 
det underordnet. Jeg gider slet ikke lave El Cap igen. 
Gosh, jeg gad ikke være, hvor jeg var. Reblængden 
bliver da også bare ved og ved. Mine fødder koger og 
smerter. Hold kæft hvor ser Michael sur og tvær ud 
over det tempo jeg fører mig frem med. Nu kan jeg 
bedre forstå hans eget snegle tempo forleden. Han 
lyder også utilfreds. Det kan ikke gå meget hurtigere 
med de forbandede stiger. Reblængden bliver bare 
ved og ved. Jeg har ikke flyttet mig en tomme de 
sidste mange timer. Det er uudholdeligt. Jeg var forbi 
det punkt, hvor ”positiv tænkning” teknikken kan 
bruges. Hængende halvvejs bagud med overkroppen 
og fødderne slæbende inde i risset, solen bagende 
ned over mit stakkels legeme, var det kun viljen, der 
kunne bruges. Ti meter før standpladsen blev risset 
tyndere. Jeg så ned på mine få kiler og de to friends. 
Der var dømt back-cleaning og sur røv. Ville jeg 
kunne nå standpladsen? Hvis svaret var negativt, hvad 
så? Jeg orkede ikke at tænke konsekvenserne igennem 
i deres fulde omfang. Det ville have drænet de sidste 
mentale kræfter. Jeg fokuserede helt på klatringen og 
kom akkurat igennem de 10 meter med hele sikrings-
racket brugt op. Det var lige til øllet. Heldigvis var 

ankeret fint og jeg riggede hurtigt en standplads til og 
begyndte at hejse. Michael kom op til mig på jumar 
og vi satte port-a-ledgen op.

Først var det rart bare at ligge ned efter en dag 
hængende i stigerne. Så blev det til lidelse, at være 
i ledgen. Jeg lå inderst og så ligger man mast ad h… 
til af ydermanden. Min hovedstøtte manglede, så 
hovedet lå nedad. Jeg skulle pisse, men gad ikke hele 
balance-cirkuset i ledgen for at komme til det. Det 
var ét vågent mareridt. Jeg sov ikke den nat. Først hen 
på morgenen tog jeg mig sammen til at pisse ud af 
et af hullerne i ledgen. Hvilken lettelse. Natten var 
lige så lang som dagen. Da Michael vågnede var jeg 
overhovedet ikke udhvilet. Det var min anden nat 
uden ordentlig søvn.

Tirsdag d. 31. maj

Det blev en flot morgen fra vores spektakulære 
lejr. Der var luft under os hele vejen ned til jorden. 
Humøret var trods de sidste dage højt. Michael gad 
ikke fortsætte kunne jeg høre. Han mente vi var for 
langsomme og ikke ville kunne nå op i tide, sådan 
at vi ville kunne nå vores fly hjem. Jeg var enig, fordi 
jeg ikke gad flere dage på den måde, vi havde brugt 
de sidste. Men, hvad skulle vi gøre? Ruten under os 
var vanskelig at reversere, fordi det var en skrånende 
travers med flere pendulsving. Lige under os var klip-
pen helt blank. Vi kunne klatre op til Heart Ledges 
eller Mammoth Terrace, slå lejr et par dage og guffe 
al maden i os i ro og mag! Derfra kunne vi fire ned af 
den faste abseil-bane, der er sat op. Og dog, det var 
meget lidt tiltalende at klatre op for bare at fire ned 
igen. Michael mente, at han havde set en standplads 
lige under lejren på den blanke væg under os, da han 
var på vej op i går. Han overvejede at fire ned for at 
tjekke den mulighed. Det synes jeg lød som en god 
idé, så slap jeg selv for at jumarere op igen, hvis der 
ikke var nogen standplads. Han vægrede sig ved at 
gennemføre det, da jeg gav min fulde støtte, og gav 
sig i stedet til at fotografere mig i ledgen. Han spurgte 
om jeg havde lagt mærke til den røde plet nede på 
jorden? Den var der ikke i går, sagde han. Gad vide 
hvad det er? Han fortsatte med at fotografere og holdt 
så pludselig inde: ”Nu ved jeg hvad den røde plet 
er”, sagde Michael. Jeg kunne næsten ikke vente på 
at høre hans teori. ”Det er min sovepose”. Okay. Nu 
havde vi et nyt emne at diskutere. Ville han kunne 

overnatte seks dage på væggen uden sovepose? 
Det ville han nok kunne klare, mente jeg. Hvis han 
lånte lidt tøj og lagde sig i en bivuak-sæk, så ville 
det sikkert være i orden. Ikke komfortabelt, nej, men 
hvem siger også det skal være komfortabelt for dem, 
der ikke kan passe på deres soveposer? Inden jeg 
kom for godt i gang med at ytre mine ønsker om at 
fortsætte op, klikkede Michael sit 8-tal ind i et reb og 
firede ned af væggen og ud af syne. Få minutter efter 
var han tilbage med den gode nyhed, at der var en 
standplads længere nede. Vi pakkede hurtigt sammen 
og begyndte nedfiringsproceduren, der forløb effek-
tivt og glat. Snart stod vi tilbage i det horisontale ele-
ment lettet over, at vi ikke skulle hænge i det lodrette 
element de næste mange dage. Vi spiste en kold dåse 
spaghetti hver til morgenmad og en fersken, inden vi 
gik ud til bilen.

Dagene efter ”nedturen” bearbejdede vi den smule 
skuffelse vores kuldsejlede El Cap tur havde afst-
edkommet. Rigtig kede af det var ingen af os, fordi 
vi havde haft en så gennemført god tur på Leaning 
Tower, og helt realistisk burde vi have klatret langt 
mere inden vi gik på El Cap. Vi kunne kun takke os 
selv for, at vi ikke kom til tops denne gang. Godt at El 
Cap stadig kan give én kamp til stregen. Mere klatring 
skal der til. Det måtte være moralen til næste gang.

Denne vej havde ikke noget hjerte – i hvert fald ikke 
for mig denne gang.

 

Søren Smidt i toppen af 6. reblængde. 
Foto: Michael Hjort
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Tekst & foto:  Norbert Wildermuth

Lavinen

På vejen til toppen
Lars Thorslund går i spidsen. Lars Therp følger i ca. 
15 meters afstand. Jeg har lige pakket mit kamera 
væk og prøver at hente ind på dem. Vi skal en sidste 
gang krydse det stejle snefelt under Aig. des Argen-
tieres Couloir en Y, der starter 40 meter over os. Ved 
indstigning, der dannes af en kort klippepassage, vil 
vi tage skiene af og steigeisen på. Planen er at følge 
den 400 højdemeter og op til 55 grad stejl snerende 
til Fleche Rousse (3.832m) og derfra over en kort 
grat til toppen (3.900m). Derfra vil vi stå på ski ned 
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ad Argentieres Glacier du Millieu. Vejret er perfekt, men vi kom lidt sent af sted. For 
min skyld kunne det godt have været 1-2 timer tidligere. Der er faldet 10-15 cm sne for 
tre dage siden, og jeg ville helst have været op ad den sydvendte couloir, før den får 
sol. Nu, klokken halv ni ligger den stadigvæk i skyggen, bortset fra toppen, der fanger 
påskesolens stråler. På vejen til indstigning har vi overhalet en gruppe danskere og 
svenskere, der går mod Col du Tour Noir. Det tog os kun lidt over en time fra Argen-
tiere hytten, 500 højdemeter længere nede, og vi er optimistiske hvad de kommende 
udfordringer angår. Et stykke nedefra har vi svagt set et spor op ad couloiren. Idet vi 
ikke ser nogen klatre op ad snerenden, går vi ud fra at sporene må være fra dagen før. 
Fint tænker jeg, så får vi ikke noget i hovederne, og hvis der er spor, så skal det nok gå 
med den ene letvægtsøkse, vi hver har med. 
Min beundring af den fantastiske udsigt over Vertes, Droites og Courtes nordvæg 
afbrydes brat af et råb. Jeg vender blikket op mod couloiren, og får mig lidt af et chok. 
Det ligner en lavine, der kommer med fuld fart direkte imod os. Lort! Har set en lavine 
fra dette perspektiv en gang før, men det var i Københavns Planetarium, hvor de viste 
David Breashears Imax film, optaget ved Everests i Maj 1996. En mindre lavine blev ud-
løst og filmet af et kamera fikseret i dens bane. Lavinen rammer og sneen begraver det. 
Billede går i sort. Det er smukt på lærred, men ikke det, jeg har brug for lige nu. Der 
går et, højst to sekunder og den hvide sky har nået mig. Jeg når dog at samle mine ski, 
plante begge stave på højre side og læne mig med vægt på dem imod bjerget så godt 
det nu går. Lavinen rammer mig og sneen hober sig op omkring mine læg, men sneen 
under mine ski, der har skins og blades på, skrider ikke. Det lykkes mig at blive stående, 
også da den anden bølge når fem til mig, 3-4 sekunder senere. Jeg ser næsten ingent-
ing, er midt i en sky af pulversne, og er bange for at den skjuler store masser af sne, der 
er på vej imod mig. Hvornår kommer lavinen til at ramme med sin fulde, dødbringende 
kraft? 

Jeg er ved at miste fodfæstet, da jeg får øje på 
to fyre, der suser i 4-5 meters afstand forbi mig 
med fuld fart. De svømmer begge halvbegravet 
i snemasserne, liggende på ryggen, som om det 
her var Vandlandets rutsjebane. De holder dog 
hoved, brystet og delvis armene ovenpå. Jeg 
bliver så forbavset, at jeg glemmer min skræk. 
Hvor fanden kommer de fra? En af gutterne havde 
fået øje på mig og råbte noget der lød som fuck. 
Og lige pludselig er det hele forbi, lige så hurtigt 
som det kom. Skyen er væk. Jeg kan se tre mænd, 
der prøver at rejse sig cirka, 150 meter længere 
nede ad det stejle snefelt. Den ene er Lars Therp, 
der var mindre heldig end mig. Men hvor er den 
anden Lars. Jeg råber højt efter ham og er glad 
at får svar fra et sted skjult af snefeltets runding, 
cirka 50 m længere fremme. Det lykkes ham at 
slippe væk fra lavinebanens yderste kant uden at 
blive ramt. Vi råber ned til Therp, og han svarer 
at han er ok. 20 meter længere oppe, stikker 
en halvt begravet ski ud af sneen, lavinen har 
efterladt.
Der er nu måske gået en halv minut, siden 
lavinen er stoppet, men vi er allerede i gang med 
at løsne vores bippere. Vi er klare over, at vi 
skal handle både hurtigt og effektivt, hvis nogen 
skulle være begravet af snemasserne. Lars Therp 
spilder heller ingen tid og er på vej hen til Fabian, 
den fyr der endnu ikke har rejst sig op. Jeg råber 
ned til den anden for at høre, hvor mange de har 
været. Svaret er syv, og det lyder jo ikke godt. 
Hvor er så de andre fem? Både Thorslund og jeg 
råber alt, hvad vi kan, at de skal slukke for deres 
bippere med det samme. Fabian er ikke selv i 
stand til det, har nok brækket kravebenet eller 
skulderen, får vi at vide af Therp, der er nået frem 
til ham og ordner bipperen.
Det er svært at vide præcis hvor meget tid der er 
gået, og jeg kigger først nu på uret. Men jeg tror 
vi er klar at søge efter signaler i løbet af to, højst 
tre minutter. Råber ned til Lars Therp, at han skal 
gøre det samme, tjek for signaler, hvis ikke den 

Lars og Lars kort før 
lavinen rammer.

Blik ned til de andre 
fra indstigning.
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tilskadekommen har brug for akut førstehjælp. Ingen 
signaler, hverken hos os eller nede hos ham. Thors-
lund begynder at stige op, uden ski, til couloirens 
start. Han er allerede et godt stykke over mig. Vi er 
enige om, at han skal klatre op over det 5-6 meter 
høje klippebånd for også at søge i selve couloiren. 
Ved indstigning vælter han dog sin rygsæk, som han 
har lige taget af, og den ruller ned forbi mig og de 
andre. Den bliver først liggende 200 meter længere 
nede. Nu har Lars hverken en sonde eller et skovl og 
jeg prøver derfor at komme så hurtigt som muligt op 
til ham. Sneen er dog blød, og der går mindst fem 
minutter. 
10-12 minutter efter lavinen er gået, er vi endelige 
sikre på, at der ingen signaler er. Tid til at komme ned 
igen for at finde ud, hvordan det står med de andre. 
Ham der åbenbart ikke kom til skade, en fransk 
bjergguide, som vi senere finder ud af, har imidlertid 
fået øje på sine tre kammerater, der kommer ned ad 
Couloir en Y på ski i et forbavsende tempo. Også de 

resterende to og Fabians tyske makker, er på vejen 
ned, får vi at vide, da guiderne når frem til os kun 20 
minutter efter lavinen skred. De har tilkaldt en redn-
ingshelikopter, og den dukker kort efter op. 
Guiderne fortæller os, at deres ven og Fabian blev 
taget af et skred i toppen af couloiren, 400 højdem-
eter længere oppe. Det er sgu for vild, tænker jeg. 
Franskmændene var startet meget tidlig og var i gang 
med at står ned af couloiren på ski, da de fik øje på 
de tre tyskere, der var 50 højdemeter fra at toppe ud. 
Den tredje i gruppen af franskmændene udløste så 
et mindre skred, der rev Fabian og en af de to guider, 
der stod lidt længere nede, med sig i dybet. Jeg 
begynder at forstår, hvorfor lavinen og gutterne i den 
havde så meget fart på. Guiden vi taler med siger, at 
han ikke troede at se dem i live igen. Et blik på de to 
snævre klippepassager, couloiren har, bekræfter hvad 
han siger. At de gled ned oven på lavinens sne, må 
have forhindret, at de blev smadret i dem. 
Da vi langt om længe kommer ned til de andre, er 

Redningsaktionen.

Redningsaktionen.
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redningsaktionen i fuld gang. Mobilen kan ikke brug-
es de fleste steder i Argentiere bassinet, men guiderne 
havde heldigvis en wireless med. Helikopteren flyver 
frem og tilbage for at sætte redningsfolk og deres 
udstyr af. De tager sig frem for alt af tyskeren, der 
er synligt i chok og har en brækket skulder. Ganske 
billigt sluppet, sådan set. Fabian havde skiene på 
rygsækken, steigeisen på og en teknisk isøkse i hver 
hånd, der han blev taget af skredet. Under nedturen 
fik han revet sin klatrehjelm af, begge ski og en af 
økserne. Franskmanden havde ligeledes mistet begge 
ski. Forestillingen om at blive ramt af dem i selve 
couloiren giver mig kuldegysninger. Var vi kommet en 
time tidligere af sted, så havde lavinen ramt os i det 
forholdsvis snævre couloir. Jeg ryster også ved tanken 
om at blive ramt af Fabian i fuld fart med steigeisen 
på fødderne. Har nok set for mange splatter film.
Mens redningsfolk er i gang med at tjekke ham og 
med at stabilisere hans ryg, nakke og hoved, før han 
er klart til at blive fløjet ud, hvad der sker halvanden 
timer efter ulykkens start, tænker jeg over det, der 
er sket. Hvorfor tog vi det for givet at være alene på 
ruten, bare fordi vi ikke kunne se nogen på couloi-
rens nederste 300 højdemeter? Hvorfor havde ingen 
af os tre en hjelm med eller på? Hvorfor vurderede 

vi en lavinevarsel af trin 2 og to dage uden snefald 
som tilstrækkelig sikkerhed til at vælge en eksponeret 
sydvendt couloir? Og hvorfor startede vi ikke som 
franskmændene, allerede klokken fem om morgen? 
Guiderne må også have spurgt sig om det var fors-
varligt at køre ned af en stejl snerende, andre var i 
gang med at klatre op ad. Hvorfor valgte de at passere 
tyskerne, i stedet for at vente til de var på højde med 
dem?
Under hele redningsaktionen prøver Lars Therp at 
holde samtalen med Fabian i gang. Det var den unge 
lægestuderende fra Berlin meget taknemlig for, som 
han senere skrev til os. Lars giver ham også sin egen 
jakke på, for at holde ham nogenlunde varm. Selv 
bliver han dermed kold, men under de halvanden 
timer, det tager ham de 300 højdemeter op til Col de 
Tour Noir, i den varme middags sol, for han varmen 
igen. At fortsætte turen op til Aiguille de Argentiers 
top, efter det hele er overstået, er ikke noget vi 
længere er tændt på denne dag. Til trods at couloiret 
nu med sikkerhed er ryddet for alt løs sne. Alt i alt har 
vi, som de andre, haft heldet med os. Vejret er fantas-
tisk og udsigt til en, eller flere øl på hyttens terrasse 
trækker stærkere end nogensinde på denne tur.

Lavinens bane.

Traverse
Dette er Arc’teryx’ bud på funktionel beklædning til alt fra vandreture, rejser og klatreture. 
Der er en tyk streg under funktionel, men derfor behøver man jo ikke glemme designet. 

Når man syr to stykker stof sammen, danner syningen en lille “højderyg”, som er langt mere udsat 
for slid end det omkringliggende stof. Bl.a. derfor benyttes der i vid udstrækning avanceret lamin-
eringsteknologi, istedet for vanlige sømme. Hermed øges slidstyrken og rent æstetisk er det også 
ganske vellykket! Herudover er der lagt stor vægt på pasform og bevægelsesfrihed. Der anvendes 
strækbare stoffer ligesom der lægges kiler ind og formsyes 
- alt sammen for at optimere pasform og bevægelsesfrihed.

Womens 
Blaze Tank
299,-

L/S Blaze 
Comp Shirt
599,-

Palisade
Pants
799,-

S/S
Ether
Crew
399,-

KØBENHAVN K: Frederiksborggade 44 & 52
ÅRHUS: Østergade 30
AALBORG: Algade 54
ROSKILDE: Karen Olsdatterstræde 4 

INFO: www.friluftsland.dk - info@friluftsland.dk 
KUNDESERVICE: 33 14 51 10
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Tekst:  Mille Bangert
Foto:   Ian Iisager

Kørte fra Helsingør sent torsdag aften, skulle forbi 
Valby og hente Thomas – Så af sted ad motorvejen 
med min far og en hjælper med krykker. Det tegnede 
allerede her til en god konkurrence. Første European 
cup for mig, og Thomas og min far mener også første 
danske pige, der stiller op I en European Youth Cup. 
Jeg skulle ned og konkurrere med 274 klatrere fra 
Europa og for første gang også udenfor Europa såsom 
Israel, Canada, Costa Rica & Japan. Den største Cup 
mht. antal deltagere. Konkurrencen foregik i Imst i 
Østrig Jeg sov sødt på bagsædet hele vejen derned, 
og syntes som altid, at der ikke var særlig langt, altså 
når vi kørte om natten. Blev vækket kl. 9 med en 
krykke og vågnede op med en flot udsigt til alperne 
– Det begyndte at kilde lidt I fingerspidser og mave. 
Min kilden i maven blev forværret, da vi testede den 
lokale sommer-rodel-bahn, der snoede sig 3,5 km 
ned af bjerget. Ved indskrivningen fredag aften blev 
vi gjort opmærksomme på, at vi skulle have et dan-
nebrog på vores teamtøj. Teamtøj kendte vi jo ikke så 
meget til og flaget havde vi ikke lige tænkt på – Min 
far foreslog vi gik uden for og ventede på det ville 
falde ned! (ikke min far altså, ham passer jeg bare…) 
Vi andre var mere konkrete og lånte rød-hvide farver 
fra Imst lokale Jysk Sengetøjslager og vejafspær-
ringsmateriale. Ved hjælp af Karlsons klister og nål 
og tråd lånt fra den Slovakiske delegation lykkedes 
det at kreere et vellignende dannebrogsflag, vi kunne 
påmontere mine teambukser (min mors aflagte buk-
ser). Inden jeg hoppede i soveposen, blev vi udsat for 
østrigske kulinariske specialiteter, hvor vi svælgede os 
i pasta og wienerschnitzler. Klatrehallen åbnede kl. 
07.30, så vi stod tidligt op. Klatrevæggen er Østrigs 
største og er bygget op i en tresidet pyramide, meget 
imponerende! Højde, antal m2, antal ruter, antal greb 
– Entreprice væg!! RIGTIG FLOT Der var forevisning 
af kval-rute A for pigeguppe B, som jeg tilhørte -  kl. 
08.30. Forevisningen afslørede en rute, der ikke så 
så svær ud til 3. hænger, derefter en del sværere. Jeg 
havde startnr. 10, så efter forevisningen gik vi i gang 
med fysisk og mental opvarmning. Jeg var hurtig oppe 
ved 3. hænger efter langt stræk, hælhook, kryds til 

et pinch, hvor jeg satte min venstre fod i et hælhook 
– jeg nåede at overveje, hvordan jeg skulle klippe 6. 
hænger, så gled min venstre hæl efterfulgt af resten 
af mig – Det rakte til placering som nr. 38 ud af 42! 
Eftersom jeg startede tidligt på 1. kvalifikationsrute, 
havde jeg nu en lang pause, før jeg skulle klatre igen. 
Klokken 14:15 var der rutevisining på rute B, min far 
var filmmand. Thomas og jeg talte om hvordan den 
skulle klatres og hvad ham, der klatrede ruten gjorde 
af gode ting: siden til, siden til, siden til... Jeg skulle 
klatre som nummer 31, så jeg kunne lige nå at se 12 
klatre inden jeg skulle varme op. Da Thomas og jeg 
gik op for at varme op, fandt vi endnu en boulder-

hule. Imens jeg strakte ud kunne jeg lige nå at se 
de to svenskere klatre. Derefter satte jeg mig ned 
og hørte lidt musik på min ipod. – tiden gik hurtigt 
og pludselig var det min tur. De to kvalifikation-
sruter blev afholdt som flashkonkurrence. Der var 
i alt 3 grupper samt opdeling i køn. Det medførte 
at i kvalifikationen var der 6 grupper/ruter, der var i 
gang på samme tid. 1. kvalifikation varede 4 timer 
– derefter pause og derefter 2. kvalifikation, som slut-
tede ved 17.30-tiden. På 9 timer havde 274 klatrere 
klatret 2 ruter – uden sure miner, de var bare gode! Vi 
snakkede en del med de norske klatrere, og om aften 
var vi ude at spise pizza med den svenske delegation. 

Imst tur/retur
Snakkede om lidt fællestræning i Stockholm og så 
selvfølgelig skiløb. Om søndagen stod vi forholdsvis 
tidligt op for at kunne se finalerne, der startede kl. 
09.00. Der var mange dygtige klatrere man kunne 
lade sig imponere af og måske aflure et trick eller 2. 
Johanna Ernst, Charlotte Durif, Amma Sacchi, David 
Lama, Jakob Schubert, Hannah & Magnus Midtbø. 
Nu på vej hjemad via tyske motorveje, skiftevis 
køøøø og fuuuld fart…. Hjemme i Helsingør kl. 02 
nat, mødte kl. 08:05 mandag morgen, GAAAAB!!! 

Hilsen Mille        
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Flyv som fuglen fri - bjergene i overblik

Verdensmesteren i paragliding, Louise Crandal, der 
også er ivrig klippeklatrer på Kullen, begyndte at flyve 
for at komme over bjergtinderne og få et overblik i Al-
perne. I dag opdrætter hun ørne, og flyver med dem, 
når hun stiger op over bjergene med sin paraglider. 
KLATRING har talt med hende om angst, overblik, det 
ophøjede, luften og bjergene.

Af Søren Smidt

SS: Det er en underlig panikagtig reaktion, man ud-
sætter sig selv for, når man sidder i en paraglider, som 
klapper sammen højt over jorden?

LC: Jeg er lige begyndt at undervise igen, og det 
kunne være sjovt at beskrive den type angst, som 
man møder i luften, og som man ikke møder nogen 
steder ellers i verden. Det er sådan noget underligt 
noget.
Jeg kan godt forstå, når man er på et bjerg med 
snestorm og det hele går ad helvede til eller man er 
ved at falde, men det er sådan meget reelt. Der er en 
tidsfaktor, det er over fx tre dage og det kan være su-
perstressende. Men det her, det kan være indenfor 20 
sekunder og så er det hele ovre igen. Det kan hjernen 
simpelthen ikke finde ud af. Pulsen er oppe på 180, 
man vil væk, hoppe ud af selen, man vil ned med det 
samme, og det kan man ikke. Det er først de sidste 
par år, jeg er kommet ud over den angst og reaktion, 
så det har taget 8-10 år med flyvning at lære at bevare 
roen i totalt kritiske situationer. I dag skal der dælme 
meget til at skræmme mig, men det er også, fordi jeg 
ved, hvad jeg skal holde mig fra, og det er det, man 
ikke ved i starten. Man ved ikke, hvornår man er i en 
farlig situation, før det lige pludselig brænder på. Det 
er i hvert fald ikke en kalkuleret risiko, fordi man fly-
ver rundt, og så lige pludselig, så siger det bare bang.

Drømmen om den ultimative frihed
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boede i Schweiz og gik meget i bjergene. Der var 
altid en top, der var højere, når man var i Alperne. 
Min drøm var, at komme over det hele. Jeg ville 
højere op, og der måtte ikke være motorlarm. Jeg ville 
være ude i det fri. Fri af jorden og fri af larmende lyde 
og alt det der, som er på jorden.

SS: Men det vidste du ikke, da du søgte det?

LC: Nej, jeg vidste bare, at jeg søgte det at komme op. 
Det var det, jeg gerne ville.

SS: Du valgte ikke bjergbestigning. Du kunne også 
have valgt at komme op på en top?

LC: Ja, det tror jeg var lidt af ét tilfælde. Hvis jeg 
havde mødt nogen, som var bjergbestigere, så kunne 
det også godt være blevet det uden tvivl.

SS: Så din drøm om at stige op begyndte i bjergene. 
Hvad skulle du deroppe?

LC: Det er et eller andet med overblikket, tror jeg. 
Jeg ved ikke, hvorfor man skal op og ikke have noget 
højere. Jeg er helt vildt dårlig til at finde vej og orien-
tere mig. Når jeg kommer til et nyt sted, så ved jeg 
ikke rigtig, hvor ting er, men når jeg har været oppe, 
så er der ligesom styr på det.

SS: Du har lidt uorden og så skaber du orden?

LC: Ja, der er ro på. Det vidste jeg så heller ikke, 
da jeg startede. Det der med, at der er fuldstændig 
ro, når jeg først er i luften. Men det var måske den 
fornemmelse, jeg havde, og det er i hvert fald det, der 
er nu. Det der med, at der er fuldstændig ro, når jeg 
først er i luften, så er der styr på mig.

SS: Hvad er forskellen på at flyve i en paraglider og i 
en flyvemaskine?

LC: Jeg tror flyvemaskinen er ligesom at sejle på en 
stor færge. Man mærker ikke rigtig vandet, vinden, 
luften og det hele. I paraglideren er magtbalancen 
virkelig defineret. Man er bare en lille my i det der 
store element. Og så, fordi man sidder ude i det 
store element, er det nok ligesom at sejle i en lille 
sejlbåd i forhold til at sidde på en stor færge oppe i 

restauranten. Man er så tæt på elementerne. Og så 
selvfølgelig fuglene, og man kan flyve meget tæt på 
bjergene, man kan simpelthen flyve helt ned og kigge 
på dyr eller træer, og så komme helt op. Så man har 
det der meget nære. Plus at man skal være dygtig for 
at komme op. I flyvemaskinen kan man bare give den 
gas og så er man oppe. Med en paraglider kræver det, 
at man forstår luften for at kunne stige op.

SS: Hvad betyder bjergene for dig?

LC: Jeg forstår ikke, at jeg kan bo her. Jeg er helt syg 
med bjerge. Jeg kan godt lide den der storhed og 
vildskab, der er i bjergene. Det der med, at de er så 
stejle, at man ikke kan bygge på dem. Det er et lille 
plus, i Europa i hvert fald, hvor der ikke er ret meget 
natur, der får lov til at ligge uberørt i vores del af 
verden, men det gør bjergene, hvis man ser bort fra 
skisportsstederne.
Bjergenes forskellige biologi med små vækster og 
birketræer nede, store grantræer længere oppe, og så 
helt oppe for oven er det bare en helt anden verden. 
Så er man på månen.
Og, så er der det med, at jeg skal op. Jeg kan ikke 
lide, at bo i en dal.

SS: Hvad er det for et liv, man lever, når man er 
fuldtids paraglider, som du er?

LC: Jeg kan ikke forestille mig at det kunne blive 
bedre. Nogle synes sikkert, at det er lidt forhutlet. Det 
er meget et rejseliv. Den største pris i forhold til folk, 
der lever normalt, det er, at jeg har boet billigt. Så jeg 
har hele tiden vist at en lav husleje, det er essentielt. 
Og så synes jeg egentlig, at jeg har levet godt, man 
går jo ikke ud og køber nyt tøj og fyrer penge af, der 
ikke har forbindelse til en eller anden rejse, udstyr, 
eller et eller andet, så det er jo sådan lidt, hvad hed-
der det, et rejseliv eller rakkerliv. Jeg har sådan en 
toilettaske, som jeg ’bor’ i. Nu har jeg købt hus, men 
jeg bor stadig i den der toilettaske. Folk ser det, men 
jeg lægger ikke selv mærke til det. Det er skidesmart, 
man pakker lige den sammen, og så har man jo 
pakket.
Forår og sommeren over er jeg på farten i min lan-
drover i hele Europa, hvor jeg kører fra konkurrence 
til konkurrence. Sådan har det været de sidste 10 år. I 
løbet af efteråret har jeg enten forsøgt at tjene penge 

fløjet konkurrence i lang tid før VM. Jeg kom tilbage 
til VM helt ude fra sidelinien og var i topform. Det var 
lidt skægt.

SS: Du sagde, at du fløj bedre end nogensinde efter 
du havde fløjet med din glente i Nepal, men hvad 
gjorde du så i konkurrencen, hvor du ikke havde 
fuglen med?

LC: Det var i Brasilien, og der er propfyldt med 
gribbe, som man kan følge. Jeg havde trænet mig i at 
se, hvilke fugle der kredser om noget godt, og hvilke 
der kredser om noget dårligt.
I Nepal fløj jeg rundt med én hånd og tog billeder 
med den anden. Under de ture fandt jeg ud af, at jo 
mindre jeg tænkte, og jo mere jeg bare fulgte efter 
fuglene, jo bedre kredsede jeg.
Når jeg i Brasilien fløj i cirkler (klassisk teknik), gik det 
ikke så godt, men når jeg fulgte fuglene sådan rundt i 
et blandet mønster, så steg jeg fra alt og alle.

SS: Hvordan placerede du dig ved VM i år (2005)?

LC: Jeg vandt blandt pigerne og blev nr. 18 i 
mændenes konkurrence.

SS: Hvor mange gange verdensmester var det så?

LC: Det er 2½ gang. En gang uofficiel og to gange of-
ficiel verdensmester hos kvinderne.

SS: Hvordan er det at flyve konkurrence i forhold til at 
flyve for fornøjelsens skyld?

LC: Man lærer meget mere i konkurrencer, fordi man 
flyver blandt så mange gode piloter, og fordi man 
bliver presset. Man flyver flere timer og længere 
distancer. Og socialt er det meget givende, fordi det 
er dygtige folk, og der er ikke alt det snik snak, ”jeg er 
bare så dygtig”, og det er aldrig deres fejl, hvis de ikke 
klarer sig godt. Blandt alle de dygtige piloter er der 
renset for den slags og det kan jeg godt lide.

SS: Drømmen om at flyve, hvad er det for en drøm?

LC: Jeg tror ikke helt jeg vidste det, da jeg drømte 
om det. Det er at få den ultimative frihed. I forhold 
til fx at gå i bjerge, hvor man er bundet til jorden. Jeg 

Det sidste års tid har jeg trænet fugle og unge fugle 
er pisse dårlige til at flyve. Det synes jeg er meget 
interessant. Når jeg flyver meget, så er jeg egentlig på 
niveau med fuglene. Jeg kan genkende ting, ved hvor 
jeg skal flyve hen, er god til at finde termik osv. Hvo-
rimod en ungfugl, som flyver på skrænter herhjemme, 
hvor vi godt ved, at vi skal blive foran skrænten, der 
flyver ungfuglen bag skrænten og over i rotoren, fordi 
den skal kredse. Så kredser de rundt og ind i rotoren 
og så efterhånden, så lærer de, at de skal blive ude 
foran skrænten. Det er et sjovt fænomen. De kan hel-
ler ikke finde ud af at lande, hvis der er kraftig vind. 
Når der er meget turbulens, så kan de heller ikke lide 
at flyve, så vil de hellere sidde på jorden. Så det at 
flyve er ikke udelukkende medfødt. Det skal fuglene 
også lære.

SS: Ellers bruger du fuglene lidt som læremestre?

LC: Det var ren interesse, at det med fuglene beg-
yndte. Jeg fandt en gut i Nepal, en englænder, der 
trænede fugle i at flyve sammen med paraglidere. 
Han havde det sådan, at man skal have en fugl for 
at kunne finde termik. Der kan man sgu da bruge de 
vilde fugle, hvis det endelig er det, man vil. Det var 
egentlig mere for at se, om jeg kunne få fuglen til at 
knytte sig til mig, ved at man flyver sammen.

SS: Man flyver sammen med fuglen? [LC har både 
optrænet en glente i Nepal og en ørn i DK]

LC: Ja, og det kan lade sig gøre. Ørnen har jeg trænet 
herhjemme og tog den så med til Italien for 14 dage 
siden. Den havde aldrig fløjet i bjerge før, aldrig fløjet 
termik, men det kan de så fuldstændig automatisk.

SS: Du har også brugt vilde fugle og trænet efter dem?

LC: Ja jeg var tre måneder i Nepal for at træne en 
glente i vinter. Jeg fløj med min egen fugl hver dag 
og lærte en masse om de fugle, der er der. Vi fløj 
en masse ture sammen også og var meget tæt på 
dem. Hele området omkring Pokhara er fyldt med 
gribbe og ørne. Jeg fløj og fløj og fløj, mere end 
jeg nogensinde havde gjort før. Da jeg så skulle til 
verdensmesterskabet, viste det sig, at jeg aldrig havde 
fløjet bedre. Helt det suverænt bedste jeg nogensinde 
havde fløjet efter den vinter, og da havde jeg ikke 
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eller læst på RUC, hvor jeg ikke har fløjet så meget. 
Efter jul har jeg så været på en, to, eller tre rejser til 
fjernere steder som Australien, Argentina, Sydamerika 
eller et eller andet.

SS: Kan du godt li’ at leve sådan?

LC: Ja, det kan jeg egentlig godt. Jeg kan godt lide det 
der med, at man er let, at det er sådan, bruudderu, og 
så er man af sted, ud af døren.

SS: Hvad så med det der med, at have en base, en 
familie, børn og alt det der, fast arbejde og sådan 
noget, hvor er det henne i dit liv?

LC: Fast arbejde, det håber jeg aldrig, jeg får. Men 
ellers så har jeg det egentlig ret godt med at begynde 
at have en base. Også fordi jeg er træt af at bo på 
værelser og ikke at have plads og ikke at have jord 
omkring, ligesom at have luft omkring mig, man kan 
gå ud af en dør, og så er der lidt rigtig natur. Det har 
været den største omkostning, det har været bolig, 
fordi jeg har boet på små billige værelser.

De kærester, jeg har haft, har været udlændinge, og 
de har også fløjet. Det har været rakkerkæresteliv 
jeg har haft, for så har det været en i et andet land 
og frem og tilbage ad pommern til. Det ender altid 
galt. Min kæreste nu, han er dansk. Og der var jeg ret 
hurtig sådan indstillet på, nu finder vi sgu et sted at 
bo. Jeg gad bare ikke bo til leje mere. Gider ikke bo 
et eller andet sted, hvor man ikke gør noget ved det, 
og heller ikke smide penge ud af vinduet, så hellere 
gøre det ordentligt. Så vi købte ét sted sammen. Hvis 
jeg havde haft penge til det, så tror jeg også fint jeg 
kunne have gjort det tidligere, fordi, jeg har altid haft 
en base, og så ud og hjem. Og det havde egentlig 
været lige meget, hvis jeg havde haft flere penge, så 
havde det været nogle større værelser. Det der er 
sværest nu, er ikke at have de der rejseplaner. Man 
er vant til have sådan en, man skal kigge VM der, EM 
der, World Cup der, så jeg vidste, hvad jeg skulle lave 
hele det næste år, og så skulle jeg bare fylde noget 
ind i pauserne. Den struktur har jeg ikke nu.

Jeg har mit eget firma, hvor jeg underviser i parag-
liding, og så fotograferer jeg og skriver, importerer 
udstyr og holder foredrag. Så jeg er selvstændig 

erhvervsdrivende, og er derfor hele tiden afhængig af, 
at nogen efterspørger, det jeg har at tilbyde.

Egentlig har jeg det meste af mit liv tænkt, at jeg ikke 
skulle have børn. Og så har jeg også tænkt, at når 
jeg fik en base, så kunne det blive aktuelt, men det 
er ikke sådan, at æggestokkene står og skriger. Mine 
veninder er også uden børn, men nogen af dem får 
også børn nu. På en eller anden måde så ville det 
slet ikke kunne hænge sammen før, det havde jeg 
slet ikke lyst til, fordi det ville tvinge mig væk fra det, 
jeg synes var sjovt. Den beslutning jeg havde taget 
var, ikke at tage nogen beslutning fordi, det kan man 
ikke alligevel. Det ville have stoppet karrieren hårdt 
og brutalt, hvis jeg havde fået børn. De kvinder, der 
flyver, som også får børn, de stopper med at flyve 
konkurrencer på grund af risikoen.

SS: Er det farligt at flyve?

LC: Ja, det er det sgu. Der ryger altså nogle. Jeg har 
hele tiden sådan benægtet det, fordi man kan gøre 
meget selv, hvis man er dygtig og forstår at læse 
signalerne. Men altså, der er fandeme røget mange, 
og der er røget mange dygtige. Jeg har sådan talt for 
nylig. Der er omkring 20, jeg kender, der er døde 
siden jeg startede, eller siden 1996, hvor den første 
døde. Der skal man op i rigtige bjergbestigere for at 
finde nogen, der kan komme med det samme. Så det 
er sgu farligt, det er det.

SS: Hvorfor så overhovedet gøre det?

LC: Det er der ikke nogen logisk forklaring på. Det er 
uundværligt. Det lyder fuldstændig åndssvagt, men 
det er faktisk det værd, vil jeg sige, sjovt nok. Jeg har 
egentlig tænkt på, at det er jo aldrig det værd, fordi 
det kan jeg jo se på folk, hvis de brækker en fod eller 
et eller andet, især hvis man får bare lidt varige mén, 
altså hvis det er en fod, der er brækket eller ledbånd, 
der er ødelagt, så kan man sgu ikke få lov til at løbe 
igen. Jeg har et knæ, som jeg har ødelagt af flere 
omgange, og jeg må egentlig ikke løbe mere. Jeg er 
sådan én, der har løbet meget. Det synes jeg er en høj 
pris, at man ikke kan løbe. Var det nu også det værd, 
at man ødelægger sin egen krop på det. Alligevel så 
synes jeg faktisk, at det er det værd, selvom nogen 
mister livet på det. Det siger jo lidt om, hvor stort det 

Louise med sin ørn.
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er. Det er jo ikke sindssyge folk, der flyver. Det er 
mange forskellige typer. Mange med fast job og børn, 
men stadigvæk skal de ud og flyve. De går til, hvis de 
ikke kommer i luften. 

SS: Hvorfor er det så vigtigt?

LC: Det er et godt spørgsmål. Det er på grund af 
oplevelserne, oplevelser lyder så plat, men den følelse 
det giver, er meget storslået – ja, hvad skal man kalde 
det? Det er den der ultimative frihed, jeg vil ikke 
engang sige frihed, men frihed og fred, som jeg i hvert 
fald ikke finder andre steder. Nu kender jeg en hel 
flok, der mediterer meget, og jeg vil tro, at man kan 
komme hen i nærheden af det ved at meditere. Jeg 
husker, jeg var på en tur i Nepal i vinter. Man flyver 

LC: Altså, i foråret mistede jeg tre venner indenfor to 
måneder, og der må jeg alligevel nok også sige, at det 
var det værd. Så jeg tror sgu nok, at jeg ville ramme i.
Det lyder fuldstændig åndssvagt. Hvis jeg hørte andre 
sige det, så ville jeg bare sidde: ”Hold kæft en idiot”.

SS: Hvorfor ville du sige det, hvis du hørte andre sige 
det?

LC: Fordi det lyder ekstremt. Det er, det er jo ikke, 
mange tror det er en higen efter døden, men det er 
fordi, der er så meget liv i det. Det er så nærværende, 
når man flyver. Det er jo det der med at selvfølgelig 
er faren der, men det er jo ikke adrenalin som sådan, 
men det er det der med at få til at, man bliver ligesom 
sat på plads som menneske. Vi kan ødelægge natur, 
vi kan fælde regnskov, og vi kan forurene vand, og 
vi kan skyde dyr, der er i vejen. Guddødeme om de 
ikke også hælder kemikalier ud over skyer i Rusland, 
så de forsvinder. Det er ligesom mennesket bare 
bliver ved med at tromle og tromle. Så er det egentlig 
meget rart, at det lige pludselig svujjj, så vender det 
fuldstændig, fordi man er i de elementer.

SS: Din oplevelse er at du ligesom bliver placeret?

LC: Ja, så er der ro på. Der er ikke nogen at skændes 
med. Der er ikke noget med, man kan godt skælde 
ud, det er ikke det, men der er ikke en videre diskus-
sion om noget. Det er mig, der skal indrette mig, og 
hvis jeg forstår at bruge det og være i det element, 
så får jeg også de oplevelser, men på elementets 
betingelser.

SS: Man bliver også placeret i verden, siger du, i 
forhold til andre situationer, hvor man hele tiden laver 
om på verden?

LC: Ja, men man er bare et lille fnug. Jeg synes først, 
at paragliding bliver rigtig spændende, når man er 
rigtig dygtig. Jeg synes ikke det er sjovt som begynder. 
Den rigtige oplevelse er først kommet efter 8-10 år i 
sporten, hvor det bliver det der, som kunstnere også 
kan tale med om, hvor det bliver det der fuldkommen 
selvforglemmende – ophøjede - som først kommer, 
når man kan noget. Og selv om jeg er det der lille 
fnug i luften så, hvis man er så dygtig, at man alligevel 
kan blive ved med at holde sig sikker, ikke at blive 
overrasket, at man ikke lige pludselig føler, puha jeg 

sådan en tur, man flyver sådan lidt væk fra de store 
bjerge, men lige så snart man kommer op, så kan man 
se Annapurna og tre af de der ottetusinder. Og så kan 
man sådan flyve ind mod de store bjerge og komme 
lidt højere op. Så er man ikke mere end 15-20 kilom-
eter fra de største af toppene. Der fløj jeg rundt med 
meget meget store gribbe. En hel flok gribbe, som 
bare fulgte mig. Det der med, at man ligger helt oppe 
under skyerne, og har de der kæmpe store bjerge 
derinde, og så har gribbe med to tre meter i vinge-
fang. ”Altså, det er simpelthen ikke rigtigt det her! 
Det bliver ikke bedre!”, og det er noget med, at man 
bliver hevet helt ud af kontekst som menneske, altså 
man bliver hevet helt ud af det der, for det første at gå 
rundt på jorden, altså de ting man oplever på jorden. 
Jeg sad der i, ja, men hævet over alt, og så alligevel 

at have kontakt med et dyr, som man ellers aldrig har 
kontakt med. Det er ubeskriveligt, et eller andet, jeg 
har ikke fundet det gode ord for det.

SS: Men du synes, at det er prisen værd?

LC: Ja.

SS: Hvis du nu en dag havde et uheld, hvor du var 
ved at falde ned, og så lige før du ramte jorden, så var 
der en som spurgte dig: Nu kan du vælge. Vi visker 
de sidste ti års flyvning væk, som om du aldrig har 
fløjet, og så får du lov til at leve, eller også så rammer 
du jorden?

Paraglider ved Pokhara med Macha Phuchara i baggrunden.
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bliver bare kastet rundt her ikke, man ved at det kan 
ske, hvis jeg ikke respekterer de tegn jeg får, hvis jeg 
ikke læser min himmel, eller læser de tegn, der er i 
omgivelserne.

SS: Hvad er det du læser?

LC: Det er hovedsageligt himmelen, skyer, hastighed 
på skyer, man kan mærke luftforandring, kulde/
varme, og så om luften bliver turbulent på en bestemt 
måde, og ja, det er jo forholdsvis synligt, man skal 
bare lige lære at se det.

SS: Luften er usynlig, men du kan se den alligevel? 

LC: Altså de tegn her, det er jo sådan noget ligesom, 
når man kan se en front komme ind. Der kan man 
simpelthen se den, der kan man lære at læse den, 
også fordi man er så følsom i luften, fordi det bare 
er den der nylondug, man mærker jo alt, og der kan 
man godt mærke, når luften begynder at være ’syg’, 
som jeg kalder det, der kan man godt mærke, at av, 
der er ét eller andet, der ikke er helt i orden her.

SS: Hvad gør luften, når den er syg?

LC: Så kan den blive meget, den kan sagtens blive tur-
bulent i forbindelse med termik, der kan være masser 
af rusk i luften, men det er en helt bestemt måde, 
hvis det er lige før en front, eller hvis der er meget 
højdevind, så kan man også mærke at den rotor, eller 
den turbulens der kommer ned, at den er anderledes, 
den er hårdere, brutal på en anden måde.

SS: Hvad bruger du til at læse vinden med. Er det 
udelukkende analytisk tankegang?

LC: Det er meget instinkt. Det er meget fornemmelse. 
Man kan ikke blive dygtig til at flyve, ingeniørerne 
er ved at gå amok nogle gange, der er rigtig mange 
ingeniører der flyver, og de af dem, der er meget ana-
lytiske, er jo simpelthen ved at blive sindssyge, fordi 
det kan de ikke finde ud af. De ved at sådan og sådan 
fungerer det her, og så er der en eller anden tosse, 
der flyver en anden vej, og så virker det. Det forstår 
de ikke. Og det er jo det der intuition, hvor man lige, 
nej det virkede derovre. Og mange siger jo, hvis man 
spørger, nej jeg ved sgu ikke lige, hvorfor jeg fløj der 

hen. Det var nok fordi, jeg troede på det.

Paragliding 

[Paraglidere er en slags faldskærme, der kan 
bruges til at flyve med. Ligesom drageflyvere 
og svæveflyvere er de sædvanligvis ikke uds-
tyret med motor. Man kan flyve ved skrænter, 
som fx Stevns klint, og man kan flyve på ter-
mik. Termik er varm luft, som stiger op midt i 
lufthavet indimellem den koldere luft, som om-
giver termikken. Man taler om ’termikbobler’, 
som man kan kredse i og stige op med højere 
og højere indtil den varme lufts opadgående 
bevægelse aftager i kraft. Når en paraglider har 
udnyttet en termikboble, svæver paraglideren 
over til næste boble og stiger op igennem den. 
På den måde kan store afstande tilbagelæg-
ges. I konkurrencer følger man bestemte ruter 
gennem ét terræn. Evnen til at finde de rigtige 
termikbobler er væsentligt for udfaldet af 
konkurrencer.

Det kan være farligt, at flyver paraglider af 
flere grunde. På grænsen mellem den kolde og 
varme luft opstår turbulens, som kan få paragli-
deren til at klappe sammen helt eller delvis. 
Den folder sig ofte ud af sig selv igen, men man 
medbringer også en nødskærm. Bag skrænten 
opstår voldsom turbulens, den såkaldte rotor, 
som også kan få skærmen til at klappe sam-
men. Det er derfor vigtigt, at man altid flyver 
foran skrænter.]

Louise med sin ørn.
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Det skrøbelige redpoint-liv
Af Peter Walbum

De sidste dage i Ceüse

De sidste dage i Ceüse sommeren 2003 var præget af 
nerver vedrørende Thøgers 8a+ projekt, som til sidst 
hang i et meget tyndt reb. Selv havde jeg det godt 
med at øve flow og koncentration på de noget luftigt 
boltede ruter i de mere menneskelige sværhedsgrader.
Den 32m lange Face de Rat blev til stadighed ved 
med at sætte Thøger på plads i rutens 4. crux, der 
ellers var i hans favorit disciplin - skuldergreb (også 
kendt som gaston’er). De tre første crux ligger i rutens 
stejleste del. 
Anden bolt klippes fra et supertungt skuldergreb 
på 40 graders overhæng. Nogle franske juniorer 
deriblandt vinderen af VM 2001 Gérome Pouvreau 
20 år fra Frankrig så dette klip, og udbrød: “Russer-
metode!”.
I de to næste crux retter hældningen sig til mere 
nådige 30 grader, til gengæld skal der både catches, 
krydses langt og holdes slopede underclings for at 
slippe forbi.
Efter det supertynde skulder-crux på 10 graders 
overhæng skulle man tro, at nu var det overstået, men 
nej... En komplet klatrer har selvfølgelig ikke proble-
mer med at 5.crux er et slab...
Hvordan gik det så ? Tja, 5 forsøg endte alle i 4. crux, 
og vi var nu nået til turens sidste dag. Thøger fik dog 
luret dette ellers nådesløse crux kunsten af, så håbet 
fik nyt liv. Vi snakkede lidt frem og tilbage om tid-
spunkt, temperatur opvarmning, og om hvornår den 
varslede regn ville komme, hvis den kom.
Konklusionen blev, at vejr måtte være vejr, og at 
Thøger skulle forberede sig så godt han kunne, og så 
håbe på vejret, så alle faktorer kunne være opti-

male. Hvad ville godt vejr hjælpe, hvis Thøger havde 
forceret sin opvarming?
Slaget skulle stå klokken 19, men omkring kl. 17, 
hvor Thøger begyndte sin opvarming begyndte det at 
blæse op. Det kunne godt gå an, men indenfor den 
næste time gik det fra slemt til værre, og vi priste os 
lykkelige, hver gang endnu en regnbyge høvlede forbi 
Berlin-sektoren, hvor vi godt forfrosne ventede.
Kl. 18.30 var horisonten kulsort med kun en stribe 
sol-lys i bunden, og denne gang var kursen ret på 
Ceüse. Nu var der ingen tvivl om, at slab-crux’et i 
toppen ville blive 9q! Det gjaldt bare om at få de 12 
slynger ned, inden det var for sent.
Vi satte i løb mod Face de Rat, men nåede kun lige 
ud fra Berlin før regnbyen stod i en 45 graders vinkel 
ind på os. Første skridt var taget, så nu var det bare 
det ene ben foran det andet hen til Face de Rat, og så 
tage bestik af situationen under taget der.
Vi når om til ruten, hvor regnen står ned og det storm-
er, så vi knapt kan tale sammen. Jeg foreslår, at vi går 
helt ind under Face de Rat klippen. Thøger: “Tror du, 
der er læ der?” Mig: “Næh, men det kan være vi ikke 
bliver så våde.”
Vi stuver os ind under klippen, hvor vi trods dække 
for regn bliver blæst igennem til knoglerne. Vådt tøj 
og blæsevejr - p.... koldt. De 400 højdemeter ned fra 
Ceüse ligner ikke just nogen søndagsudflugt længere. 
Ironisk, da det jo netop er søndag. Ruten er stejl, så vi 
kan da i hvert fald få 8 slynger ned - ØV.
18.50: Det begynder at klare op, og selv om det 
stadig stormer fantaserer vi om, at slabbet i toppen 
nok tørrer hurtigt, og at vejret faktisk bliver perfekt 

- endda til 19.00 som planlagt. Helt holder den dog 
ikke. Thøger varmer op i en halv time med håndtræ-
nere, hæng fra tilfældige greb og diverse halvspastiske 
fagter. 
19.20: Vinden lægger sig, og himlen bliver atter blå. 
Til gengæld er Berlin-sektoren 200m væk nu fuld-
stændig indhyllet i mørke skyer. Thøger går på med 
russer-metode og det hele. Slaget er på en måde tabt 
på forhånd, så der er alt at vinde ved at forsøge. 
Thøger er rolig og koncentreret, og langt mere 
præcis i sine bevægelser end i de tidligere forsøg 
- især i catch’ene. Første crux er stadig tungt, men 
ser medgørligt ud. Andet crux følger, og her virker 
catch’et knap så nervepirrende, som de foregående 
gange. Tredje crux er et langt kryds på dårlige greb 
med elendig balance, men jeg kan se, at Thøger får 
flyttet kroppen godt igennem, så trækket på grebene 
bliver rigtig godt.
Det er blevet tid til det ulyksagelige fjerde crux. 
Thøger lurer lidt, og jeg venter spændt på det desper-
ate catch fra et latterligt dårligt skuldergreb. Han arbe-
jder hånden op på det let slopede greb, og står lige nu 
og tripper lidt frem og tilbage på fødderne. Jeg holder 
vejret og regner med indenfor de næste 10 sek. at 
mærke rebet strammes i en kaskade af alverdens eder 
og forbandelser over, hvor meget den slags elendige, 
uduelige klamphuggergreb skulle lyses i band og 
forbydes ved lov, bål og brand og EU-direktiver. Rab-
alderet udebliver og end ikke det sædvanlige “Monica 
Seles støn” forlader den temperamentsfulde danskers 
læber. Roligt og kontrolleret glider Thøger over i det 
forløsende jug. 

Nu er muligheden der rent faktisk for at kunne spise 
de planlagte sejrs-pandekager med god samvittighed 
i aften. Hvordan ser det satans slab nu ud deroppe 
? Thøger giver sig god tid. Det er nu, det gælder om 
at holde hovedet koldt, så de små knopper og lister 
bliver afviklet i den helt rigtige rækkefølge...
Heldigvis er slabbet tørt og koldt, så friktionen er 
god, og hvem i helvede gider falde af på de sidste 5-6 
meter på en 32 meters rute? 
19.29: Der trækkes reb. Kort efter et fjernt men hel-
hjertet “sejrs-yihaa” og Rottens Fjæs står alene tilbage 
uden skalp.
Uanset hvor urimeligt håbløst elendigt det ser ud, så 
vil man altid slippe afsted med æren i behold, hvis 
man gør sit bedste - og ofte også med lidt ekstra 
“godis”, som svenskerne ville sige.
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Anmeldelse

dem, som man smider ud uden at 
læse den, denne manual er simpelt 
hen for interessant til at lægge fra 
sig, når man først er gået i gang med 
den.
Inden jeg begynder at skamrose 
bogen eller manualen FreeSkiing, 
lidt om forfatteren og bogen.
Jimmy Odén, svensker, bosiddende i 
Verbier-Schweiz. UIAGM mountain 
guide, Bureau des guides – Verbier, 
sidder i det svenske uddannelseud-
valg for guider og den Schweiziske 
guide-organisation.
Bog-fakta: 360 sider, sproget er 
engelsk, over 100 flotte billeder og 
440 illustrationer.
 
Der står egentligt ikke så meget om, 
hvordan man står på ski, men bogen 
er en næsten komplet guide til 
hvordan man skal færdes i bjergene, 
og dermed er mange af afsnittene af 
fælles interesse for både skiløbere 
og alpinister.
At sammenligne med The Hand-
book of Climbing vil være det 
nærmeste, men hvor klatrebogen 
har klare mangler, dels fordi den 
snart er 15 år gammel og dermed 
ikke ”up to date”, og dels fordi den 
ikke kan uddybe alle de emner den 
indeholder, har FreeSkiing præs-
teret på en fyldestgørende måde at 
dække alt inden for off-pist, eller det 
at færdes i bjerge med sne og is. 
Et eksempel er afsnittet om brug af 
lavinesøger, 24 sider eller ca.7-8 
gange så meget som min originale 
manual til min Ortovox lavinesøger. 

Et interessant punkt her er at bogens metode til brug 
af analoge søgere er anderledes end beskrevet i Or-
tovox-manualen, men en metode jeg har hørt beskre-
vet før. Årsagen er at bogens metode kan forhindre 
falske max signaler, noget som Ortovox manualen 
heller ikke beskriver.
Så alt i alt igen en årsag til at denne manual, eller man 
fristes til at sige encyklopædi om sikkerhed i sneen, 
bestemt er værd at eje. 
12 afsnit om alle de aspekter, man skal tænke på, når 
man bevæger sig ud i bjergene. Hvad er bjergvejr, sne 
og lavine-kendskab, lavine-risiko evaluering, første-
hjælp, navigation, redning osv. 

Første gang man støder på ord som, Risk manage-
ment, Hazard recognition, og Error correction,  
tænker man måske at dette er lidt for omfattende, 
men når man begynder at læse er disse emner lige 
pludselig indlysende lette er fatte, og man får på en 
fornuftig måde, både et værktøj og en manual til 
overlevelse i sneen.

FreeSkiing - How to adapt to the mountain

Dem der nu tænker ”jeg laver ikke off-pist skiløb, dette er ikke noget 
for mig” hav tålmodighed, dette er bestemt også en bog for alpinister 
eller alle der på nogen måde har med bjerge, sne og is at gøre. Alle 
såvel skiløbere som alpinister vil kunne få stor glæde af den.
FreeSkiing er godt nok en bog om Off-pist eller freeride ski, men 
måske er det snarere en manual om emnet. Men bestemt ikke en af 

Hvert afsnit indledes med en lille personlig historie fra 
Jimmy Odéns lange ski-karriere. Det er kun i afsnittet 
Companion avalanche rescue at han ikke har en his-
torie, for som han skriver ”After 15 years of full-time 
skiing, I still have the privilege of not knowing how it 
would feel to dig a member of my group out after an 
avalanche”
Et must i samlingen af lærebøger, især hvis man på 
nogen måde holder eller kunne tænke sig at holde 
kurser, hvor sne kan udgøre en risiko.

Bogen kan blandt andet købes på Jimmy Odéns 
hjemmeside, www.freeskiing.nu og koster 49,- euro.
Læst af Henrik Ljunggreen
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Evenemanget är Skånes och Helsingborgs K2s första Deep Water Solo tävling, 
och det är även den första DWS tävlingen i Sverige som sker i samarbete med 
Svenska klätterförbundet.

Vi har även förhoppningen att ni kan sprida denna information via er Websida 
och inom er klubb, eller på andra sätt som ni tycker kan passa.

Tävlingen kommer att gå av stapeln under helgen v.30, fredag 28 och Lördag 29 
Juli. På Fredagen kommer det att vara en öppen tävling och på Lördagen kom-
mer det stora evenemanget att ske!

Vi har fått en hel del spännande anmälningar men det finns fortfarande platser 
kvar. Hittills har vi inte fått en enda anmälning från Danmark och hoppas ni kan 
hjälpa oss sprida information om denna tävlingen till både duktiga tävlingsklät-
trare och glada amatörer. Vi ser gärna att fler tjejer anmäler sig då det är separat 
damklass i båda öppna och invitationella klassen.

Mer information och detaljer kan ni hitta på:

http://www.helsingborgsk2.se/HelsingborgsDwsChallange/Index.asp

Väl mött och hoppas att vi ses!

Konkurrence

Helsingborgs Deep Water Solo Challenge

Kursus

Rissklatring 
- kursus i Göteborg
 
Tid og sted 
Kurset afholdes ved klipperne i Utby og Fjällbo 
(Göteborg) i weekenden 2. – 3. september 2006. 
Vi tager til Gøteborg fredag aften.
Kursets indhold og formål 
Kursets formål er at lære deltagerne de 
grundlæggende klatretekniker, som man typisk 
får brug for ved rissklatring. Det være sig ”jam-
ming” af fingre, hænder, næver, tæer, fødder eller 
hele kroppen, samt andre relevante teknikker. 
Lørdag afholdes kurset som en workshop, hvor 
der primært klatres på topreb, og om søndagen 
udøves teknikkerne i den skarpe ende af rebet.
Kursets målgruppe

Dette er et videregående kursus. Du skal have 
erfaring i det, der undervises i på begynderkursus 
således, at du som minimum kan føre 4. grad på 
egne sikringer med god margen. Det er endvidere 
en forudsætning, at du har gennemført 12 timers 
førstehjælps-/repetitionskursus inden for de sidste 
2 år.

Udstyr 
Du skal medbringe almindeligt klippeklatreudstyr 
og telt mv. til overnatning. Fælles aftensmad lørd-
ag er inkluderet i deltagerbetalingen. Medbring 
selv drikkevarer og mad til resten af weekenden. 
Klatresko med god plads og en rulle sportstape 
kan være nyttigt.

Tilmelding og Betaling
Tilmelding på www.danskbjergklub.dk. Pris 600 
kr. Prisen dækker ikke transport.

Kursusleder 
Har du spørgsmål vedrørende kurset er du 
velkommen til at kontakte kursusleder Thomas 
Møller Hansen på tlf. 61270333 eller e-mail: 
tmhansen2@hotmail.com.
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Klubtur

Masterclass i Fontainebleau

Christian Scharff og undertegnede har efter-
hånden bred erfaring med klatringen i Fontaineb-
leau, 
og har tidligere tilbudt introduktion til Bjergklub-
bens medlemmer. Denne gang vil vi tilbyde et 
egentlig teknikkursus i Bleau til juniorklatrere 
i Dansk Bjergklub. Kurset kommer til at ligge i 
efterårsferien (14.-21. oktober 2006), og er tiltænkt 
de lidt ældre juniorer.

Kurset vil primært sigte mod at udvikle evnen til at 
analysere og løse boulderproblemer. Der vil blive 
arbejdet med opbygning af begrebsapparat for 
problemtyper og bevægelser, så et mere nuanceret 
sprog kan bane vejen for større forståelse af 
boulderproblemerne. Denne forståelse vil løbende 
blive afprøvet, og nye bevægelser og teknikker 
vil blive øvet. Vi vil også gennemgå hvordan 
man ”spotter” optimalt, og gennemgå hvor meget 
”spotting” kan beskytte i forskellige situationer.

Christian Scharff har gennem årene leget sig til en plads blandt Dan-
marks bedste boulder-klatrere. Christians force er overhængende terræn, 
men hans nysgerrighed har gjort ham til en læsestærk all-rounder. 
Christian er uddannet skolelærer og arbejder til daglig med elever med 
generelle indlæringsvanskeligheder på en folkeskole i Rødovre. Derudo-
ver har han en uddannelse som ungdomsleder/-træner indenfor Dansk 
forening for Rosport, og har undervist to sæsoner på KK’s begynderhold.

Peter Walbum har siden 1999 tilbragt mere end 6 mdr. i Bleau og har 
både på egen hånd og sammen med lokale fordybet sig i stedets spe-
cielle stil. Peters forkærlighed for sekvenslæsning og tricks har hjulpet 
til en god forståelse for problemtyper og bevægelser særligt på slab og 
lodret. Peter er uddannet psykolog og har tidligere arbejdet socialpæda-
gogisk med unge. Han har erfaring med undervisning af både unge og 
voksne, og har blandt andet planlagt og instrueret på DB’s boulderkurser 
på Kjuge.
 
Kurset henvender sig primært til ”øvede” juniorer, men alle niveauer vil 
blive tilgodeset. 
Vi sørger for indkvartering i huse (dør om dør) for op til 10 juniorer og 
forældre. 
Pris for at deltage på turen er 800,-  pr. deltager og dækker primært 
husleje 
(Endeligt valg af huse afhænger dog af deltagerantal og sammensætning).

Transport til Fontainebleau og kost og transport under opholdet kommer 
oveni. 

Vi vil selvfølgelig være behjælpelige med råd og vejledning vedrørende 
transport til Fontainebleau. Ligeledes vil vi sørge for at koordinere evt. 
billeje afhængigt af, hvor mange forældre, der kører ned i egen bil.

Tilmelding sendes direkte til Christian eller undertegnede og er gyldig, 
når deltagergebyret er indbetalt. Sidste frist for tilmelding er 1. august 
2006, men turen forventes fuldtegnet før.
I starten af september vil vi holde et planlægningsmøde med deltagerne, 
hvor vi dels organiserer transport og husholdning, men også vil give 
nogle få træningsråd om forberedelse til Bleau.

Mvh 

Christian Scharff (kravlenissen@hotmail.com) & Peter Walbum (peter.
walbum@gmail.com)
En lille “teaser” kan downloades her: www.krydsfeltet.nu/boombastic.
wmv
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Tobias Beering og Martin Harss står for en klubtur 
af 2-3 ugers varighed fra 30. september og frem. Vi 
vil bo på den legendariske Camp 4, hvorfra klatring 
på store vægge blev født. Der er mulighed for hård 
friklatring og fantastisk artificiel klatring på de optil 
1000 meter lodrette vægge. Mulighederne er mange, 
men mest fantastisk er selvfølgelig El Capitan. Del-
tagere der blot vil opleve stemningen i Camp 4 og 
vandre, eller måske klatre nogle lettere ruter er også 
velkomne. Tobias og Martin vil være til rådighed, når 
de ikke selv hænger på væggene ;-) 

Klubtur

Når man køber en fabriksny skal-jakke, perler 
regnvandet af på eksemplarisk vis og alt er dejligt. 
Dette skyldes hverken vandtætte membraner eller 
nymodens vævemetoder. Her er tale om kemikalier! 
På fagsprog kaldes dette ”DWR-behandlet”. DWR = 
Durable Water Repellency.
Også kaldet imprægneret. Efter noget tid, hvor jakken 
er blevet brugt, slidt og snavset, forringes den vand-
skyende evne og stoffet begynder gradvist at suge 
fugt i stedet for at afvise det. For at få funktionaliteten 
tilbage kan det være nødvendigt at give jakken ”den 
helt store tur”. Dvs. først vask så genimprægnering af 
stoffet ved påføring af diverse kemikalier og derefter i 
tørretumbler.
Vask kan være godt, fordi urenheder både hæmmer 
åndbarheden og fordi urenheder medvirker til at 
nedbryde overfladespændingen i ”vanddråbe-stuk-
turen”. Er jakken rimelig ren – og er du lettere hverd-
agsstresset, kan det godt virke som en meget voldsom 
opgave at sætte hele vaskesøjlen i gang – bare fordi 
du ønsker fuld funktionalitet af dit overtøj.
Der findes en hurtig og nem måde at genaktivere 
imprægneringen på. Som så mange andre opgaver i 
hjemmet kræves naturligvis el-værktøj! Ikke nødv-
endigvis den slags man køber i Silvan. Her kan han 
og hun mødes og sammen glæde sig over alsidigh-
eden af en god gammeldags hårtørrer. Typisk slider 
man kun en del af imprægneringen væk og resten kan 
sagtens ”genbruges”. Ved at varme stoffet med fx en 
hårtørrer gendannes de vandafvisende egenskaber. 
Med hårtørreren kan du målrettet sætte ind hvor din 
jakke trænger til lidt kærlighed og holder du en hånd 
på indersiden af stoffet kan du let sikre dig at der ikke 
bliver for varmt, således stoffet ikke smelter og bliver 
ødelagt.

mvh
Mikael

Imprægnering

Reaktivér din imprægnering 
Af Mikael Kristiansen

Klubtur til Yosemite �0. september �00�

Vi vil prøve at koordinere transporten til USA og ind-
gangen i parken efter bedste evne, så hurtig tilmeld-
ing er en fordel, da vi skal have købt flybilletter. 
Interesserede kan tilmelde sig på martin@danskbjerg-
klub.dk

Du kan læse mere på www.danskbjergklub.dk under 
debat og klubture.
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Efter en rekordlång vinter var fingrarna starkare 
än någonsin efter all campusering. Välkomna till 
säsongen 2006!

Här kommer lite förhållningsregler för hur vi 
skall bete oss i klätterområdena kring Göteborg. 
I ett par år nu har vi noterat att klättrare under 
sin vistelse i Göteborg tältar i Utbybergen, och i 
många fall rör det sig om danska klättrare. Inom 
stadsplananlagt område gäller inte allemansrätten 
och Utby tillhör Göteborg Stad så det är därför 
förbjudet att tälta.

Lite extremt kan man säga att det är lika förbjudet 
som att tälta på Rådhusplatsen. Under Climb-In 
ansöker vi i Göteborgs KK om tillstånd för att få 
tälta på ängen och detta är det enda undantag 
Göteborgs Stad gör under hela året! Vi ber om 
tillmötesgående från gästande klättrare och dan-
ska klätterorganisationer om att inte vildcampa i 
Utby eller närliggande områden. Tråkigt att skriva 
ett surt brev men det finns ett par punkter till som 
skall tas upp.

Det är endast tillåtet att elda i väl avgränsade eld-
städer. Det är absolut förbjudet att elda direkt
på stenhällar och under eldningsförbud. För 
information om eldningsförbud se www.raddning-
stjansten.rsgbg.se. Sedan gammalt har vi avtalat 
med villaföreningen i Utby att inte parkera på 
Ungmästaregatan. Närboende börjar nu pro-
testera mot tält, bajs, eldning och felparkerade 
bilar. Myndigheterna har börjat titta närmare på 
lagöverträdelserna. Vi ligger löst till. Vi måste ac-
ceptera att tiden är förbi när man kunde vildcam-
pa vid bergen. Med ökat tryck måste man byta 
tankesätt. Detta fick de gamla rävarna se i Verdon 
och vi ser det just nu i Bohuslän. När det blir för 
många får hela klätterkollektivet börja betala för 
camping. Ingen enskild kan klandras, vi är helt 
enkelt för många.

Den kollektive 
ulykkesforsikring

På nuværende tidspunkt er dem, der ikke har 
fået betalt sit kontingent for i år, blevet slettet 
af medlemslisten, og jeg er nu ved at gøre klar 
til opdatering af ulykkesforsikringen.

Den næste opkrævning, som vil finde sted, 
udgår til dem, som her til efteråret skal have 
fornyet deltagelsen i bjergklubbens kollektive 
ulykkesforsikring. Skæringsdatoen for for-
sikringens gyldighed er den 1. oktober, og for 
at sikre, at alle kan få betalt til tiden, og der 
ikke kommer huller i dækningen, vil opkræv-
ningen blive sendt ud i slutningen af august. 
Det er derfor vigtigt, at du giver mig besked i 
god tid og inden 1. august, hvis du ønsker at 
skifte dækningsområde (Europa/Verden) eller 
ønsker at udtræde af forsikringsordningen. 
Hvis du ikke er tilmeldt ordningen og måtte 
ønske at komme med i puljen fra starten, er 
tilmeldinger ligeledes velkomne inden den 1. 
august. Det skal dog nævnes, at det er muligt 
at træde ind i forsikringsordningen til enhver 
tid. Ændringer bedes meddelt til mig på mail 
janelleby@danskbjergklub.dk eller pr. brev (se 
adresse i kolofonen).

Jan Elleby

Acces

Vid accessträffen i Bohuslän för ett år sedan kom 
en förfrågan från Dansk Bjergklub om vi kunde fixa 
en camping åt danska gäster i Utby. Detta har visat 
sig orimligt dyrt och arbetskrävande, dessutom har 
liknande försök gjorts förr men inte fungerat. Istället 
har jag tagit kontakt med etablerade campingplatser 
i området. Tyvärr har jag inte kunnat fixa rabatt men 
om klättrare blir stamgäster och allt fungerar fint skall 
det nog kunna förhandlas.

Lisebergs camping
Ligger i Skatås, vilket är mycket nära Utbybergen, ca 
5 km. Detta är en familjecamping som inte vill ha 
stökiga gäster. Under sommaren öppnar de en camp-
ing till (även det i Skatås) som är lite billigare. De har
även rum och stugor, se hemsidan.
www.liseberg.se 031-840 200
Öppet hela året 7.00-23.00
För att kunna boka måste man ha ett ”Campingkort”. 
Det kostar 90 sek och gäller ett år. Alla
behöver inte ha det men ett kort per bokning. Detta 
är någon typ av försäkring.
Tält med bil
Sön –fred 185 sek tält/dygn, max 4 personer per tält.
Fred- sön 205 sek tält/dygn, max 4 personer per tält.
Tält utan bil, det tar ca 20 min att cykla till Utby.
Sön- fred 145 sek tält/dygn, max 4 personer per tält.
Fred- sön 165 sek tält/dygn, max 4 personer per tält.

Kvibergs Vandrarhem
www.vandrarhem.com
031-435 055
Öppet hela året 8.00-20.00
Ca 3 km från Utbybergen, men tyvärr ej tält.
Rum för 4 personer 600 sek/dygn.
Mer än 8 personer ingår frukost!

Väl mött
Accesskommittén Göteborgs Klätterklubb

Bästa Danska kamrater Göteborg 2006-05-30

Forsikring
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Forbeholdt postvæsnet

Petzl Hirundo
Konkurrence- og sportsklatresele 
med lav vægt og super pasform.
314 g.
Vejl. udsalgspris Kr. 719,00

Petzl Reverso
Sikringsbremse og abseilbremse i et.
81 g. 
Vejl. udsalgspris Kr. 189,00

Petzl Tandem Speed
Som tandem men ekstrem hurtig, med 
kuglelejer.
270 g. 
Vejl. udsalgspris Kr. 499,00

Petzl Myo 3
Pandelampe med xenon-halogen og 
3 lysdioder. Også med 5 eller 8 dioder. 
137 g. 
Vejl. udsalgspris fra Kr. 569,00

www.scanlico.dk
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