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På den sidste ordinære generalforsamling blev det ved 
budgettet besluttet at ansætte en deltids administrativ 
medarbejder og derfor har vi efter forhandlinger og 
opgavebeskrivelse ansat Jan Elleby med virkning fra 
1. april i en stilling på 13 timer/ugentligt. Hovedop-
gaverne bliver omkring økonomi, klub- og medlem-
sadministration og specielt med hensyn til det sidste 
er det altid en god ide at maile Jan. Kontrakten løber 
indtil 31. december 2008 og her skal vi forhåbentlig 
ændre vores kontor i lyset af hal projektet.

At løsne bestyrelsen fra nogle tunge og tidskrævende 
administrative opgaver skulle gerne give mere tid 
og overskud til idrætspolitiske og medlemsfrem-
mende aktiviteter som jo er den primære interesse for 
frivillige aktive som fx bestyrelsen. Og dermed fl ere 
medlemstilbud.

Vi har meldt klubben ind i Danske Torpare (forenin-
gen af danske husejere i Sverige) og der er en hel 
stribe medlemstilbud hvor specielt rabatordningerne 
på færger og bro til Sverige er interessant for mange. 
Læs mere på hjemmesiden, hvor detaljer om hvordan 
man udnytter detaljerne kommer til at stå. Der er 
også nogle fordele som grundejer i Sverige hvad vi 
jo er med hytten på Skäret og der kan være hjælp at 
hente ved planlægningen af nybyggeriet/renoveringen 
af hytten, som også blev vedtaget på generalforsam-
lingen i februar. I den sammenhæng har hytteudvalget 
desperat brug for nogle friske medlemmer hvis dette 
skal realiseres og interesserede kan henvende sig til 
Sten Nørkjær.

Vi arbejder også med en opdatering af klubturerne og 
håber i det kommende år at kunne introducere fl ere 
nye ture og typer for ture og arrangementer. Også her 
er medlemsinput meget velkomne.

Følg med på hjemmesiden og der vil være nyt her 
ligeså snart der sker noget indenfor de enkelte om-
råder.

Inden sommeren og efter vores generalforsamling 
blev der sammen med B93 er nedsat et fagkyndigt 
udvalg med en advokat og en økonomisk kyndig fra 
begge klubber som skulle fi nde en ejer- og belån-
ingsmodel for hal byggeriet på Østerbro. Da vi taler 
om mange millioner er der visse betingelser der 
skal være opfyldt for at vi kan gå ind i projektet. På 
foranledning af B93 skete der ikke meget i sommeren 
og herefter bliver vi med meget kort varsel informeret 
og at vi skulle stille en bankgaranti på 30 års husleje 
og at de ikke kunne acceptere at vi var medejere. 
Noget vi bliv informeret om fredag og skulle svare på 
mandag.Det udløste fl g. brev fra bjergklubben:

Vi er i Dansk Bjergklub og København Klatreklub 
meget skuffede over de klart uacceptable krav, som I 
har opstillet i forbindelse med et evt. multihalsprojekt 
på Østerbro.
Vi har bøjet meget af i vores ønsker til modellerne for 
ejerskab og drift, men jeres krav til fuld bankgarantier 
urealistisk og det er for dårligt at det først fremkom-
mer nu. Hvis disse betingelser var blevet fremført fra 
begyndelsen af havde sagen været lukket for et halvt 
år siden. Det i reelt forlanger udover en forholdsvis 
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høj men acceptabel lejebetaling er en garantistillelse 
i størrelsen 60 millSom landet ligger nu er de eneste 
resultater af dette forløb at vi har deltaget i et dybt 
uprofessionelt forhandlingsforløb fra jeres side, hvilket 
har medført:
Der er brugt en masse unødig tid hos frivillige idræt-
sledereVi har brugt penge og resurser til en overfl ødig 
generalforsamling
Vi har spildt penge på dyr advokatbistand
Og ikke mindst så har vi på et falsk grundlag givet 
vores medlemmer en masse falske drømme og 
forhåbninger.

Yderlig korrespondance omkring halbyggeriet ligger 
på debat forummet på nettet. Vi må konkludere at 
B93 har holdt os hen i over ! år med deres am-
atøragtige adfærd i deres bestyrelse og i deres svar-
brev lader de deres advokat skrive noget udglattende 
hvor de ikke tager stilling til noget og ikke giver nogen 
god grund til deres holdninger og adfærd.

Dette skal dog ikke få os til at opgive at få en or-
dentlig hal i København og vi vil tage det vi har lært 
af denne proces med os og har allerede nogle nye 
følere ude. Jeg håber på et nyt projekt indenfor en 
overskuelig fremtid.

Henrik Jessen Hansen
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Egentlig starter vores tur til Marokkos Taghia gorge 
i Siurana i Spanien. Tilbage i marts måned, og i 
bidende koldt og vådt vejr. Efter fjorten dage med 
regn og temperaturer mellem 5 og 10 grader drøm-
mer vi efterhånden seriøst om klatring under mere 
eksotiske forhold. Vi er derfor lette ofre, da Siuranas 
levende klatre-legende og campingbestyrer, Toni 
Arbones, går igang med at berette om det fantas-
tiske multi-pitch paradis i Marokkos Atlas bjerge, 
Taghia gorge. På det tidspunkt har vi desuden aller-
ede tyndslidt det seneste nummer af det spanske 
klatreblad ’Desnivel’, der indeholder en lang artikel 
om samme sted og kalder det ”la mejor caliza del 
mundo” – verdens bedste kalksten. 
Der er ikke noget at gøre, vi bukker hurtigt under! 
Og mens regnen fortsætter med at sile ned over 
Siurana – som en god portion af KKs medlemmer 
vistnok kan bevidne – så surfer vi os igennem flysel-
skabernes slagtilbud. Der skal ikke mange klik med 
musen til førend vi har sikret os to retur-billetter til 
Marrakesh i starten af juni måned. Jubii.

Opskrift på eventyr
Tekst: Karin Wied Thomsen

Fotos:  Christian Wied, Frédéric Defay og Karin Wied Thomsen

- kalkstens multi-pitch i Taghia, Marokko
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biler, inden turen til til Taghia fortsætter på gåben, 
med hjælp fra æsler til bagagen. Han vinker farvel, da 
vi har loadet hans brors taxa med vores nær 80 kilo 
bagage (eller er det hans fætters eller bare hans gode 
vens?! Vi kan ikke gennemskue familierelationerne). 
”Vi ses om fjorten dage”, siger jeg til ham. ”Inshallah” 
lyder hans svar – ”om Gud vil” – et udtryk, vi snart 
vænner os til at høre, hver gang en marokkaner taler 
om noget, der har med fremtiden at gøre. Det virker 
dog på en eller anden måde ikke helt betryggende på 
os. Måske fordi vi er vokset op i et gennemrational-
iseret dansk samfund, hvor der hersker en afslappet, 
nærmest ligegyldig, holdning til alt det der med gud. 

Den syv timer lange køretur ud til Atlas bjergene går 
gennem et goldt og uendeligt øde landskab. Akkurat 
som i filmen Babel, til de der har set den. Af og til 
dukker en fårehyrde op af det stenede brun-grønne 
landskabs ingenting. Eller en enlig kamel. Fremme i 
Zaouiat Ahansal bliver vi ”kapret” af familien Fekkak, 
som vi hurtigt omdøber til ’Mohammed kartellet’. 
Det er far og søn, begge ved navn Mohammed, der 

Ankomst og logistik
Vi lander i Marrakesh sent om aftenen. Ryger direkte 
i armene på en hustler af en taxa chauffør, der 
afkræver os tredobbelt takst for køreturen ind til byen. 
Til gengæld får han os og vores kæmpetasker fragtet 
sikkert hele vejen ind til hotellet i en af medinaens 
snørklede gyder. ”Hotel Assia” er indrettet i en Riad, 
et traditionelt marokkansk hus med indvendig gård og 
tagterasse. Det ligger tæt ved den store plads ’Djemaa 
el-Fna’, som er medinaens omdrejningspunkt, med 
dens mylder af kebab- og kaffeboder, slangetæm-
mere, urtesælgende touareger, henna-tatoverings-
damer m.m. 
Det er værd at bruge en dag eller to i Marrakesh, 
især i den gamle bydel, der er som en blanding af 
’1001 nats eventyr’ og moderne storby. I den nye 
bydel finder man desuden adskillige veludstyrede 
supermarkeder, hvor man kan handle forsyninger til 
opholdet i Taghia.  

Hotel receptionisten hjælper os med at organisere 
transporten til Zahouiat Ahansal – det sidste stop for 

har gjort det til deres business at servicere klatrere og 
trekkere, som ønsker at rejse videre ind i bjergene. De 
er meget venlige, omend en smule anmasende. 

Men vi væbner os med tålmodighed og lytter troligt 
til historierne om stamgæsten Arnaud Petit, der bare 
er sååå glad for at bo hos dem, hver gang han er på 
vej til Taghia. Morgenen efter fortsætter vi i selskab 
med deres assistent op ad floden til fods. Han hed-
der sjovt nok også Mohammed og kender vejen til 
Taghia som sin egen bukselomme. Det er uden tvivl 
en fordel, da han undervejs spliffer sig selv helt ned i 
den lokalt dyrkede sjovtobak. Alligevel formår han at 
dirigere æslerne med al vores oppakning på ret vej.

Taghia
Klippeformationerne vokser sig større som vi skridt for 
skridt nærmer os Taghia i bunden af dalen. Landsbyen 
ligger som en grøn oase langs floden, omringet af de 
imponerende klipper Timrazine, Taoujdad, Oujdad 
og Tagoujimt N’Tsoiant – samlet betegnet ”Le cirque 

de Taghia”. Hver især rejser de sig op mod 1000m fra 
selve Taghia, der ligger i ca. 1900 meters højde. 
Landsbyen Taghia er i sig selv et pudsigt syn for 
den nyankomne: Den lysegrønne bevoksning langs 
floden nærmest skærer i øjnene i kontrasten til den 
ellers golde jord længere oppe af skrænterne og til de 
nøgne rød-brune klipper. Ved første øjekast synes den 
lokale berber befolkning ikke synderligt påvirket af, at 
der i de senere år er myldret europæiske og ameri-
kanske klatrebumser til. De lever fortsat af at dyrke 
markerne og bor i huse lavet af sten, ler og strå. Og 
så alligevel; for på toppen af en del af husene titter 
kridhvide parabolantenner frem!

I Saids herberg (”gîte”) er der godt pakket med både 
spanske og franske klatrere, da vi ankommer. Efter et 
par dage stilner trængslen dog af, og vi ender med 
kun at have selskab af tre franske reblag. Det er seks 
benhårde klatrere, alle uddannet UIAGM guides, 
som er nede for at skyde den af, inden de skal hjem 
til sommerens arbejde og hive turister op ad Mont 
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Blanc. Deres hastighed på ruterne overgår vores 
vildeste fantasi, men deres klatreiver giver os samtidig 
god motivation til at få klatret langt flere ruter, end vi 
havde turdet tro på hjemmefra.

Saids kone disker ustandseligt op med den obligator-
iske ultrasøde mynthethe – gæt engang hvorfor mange 
marokkanere mangler halvdelen af deres tandsæt?! 
Og om aftenen står den på traditionelle marokkansk 
retter: suppe med brød fra stenovn, tajine, couscous 
med kylling o.lign. Saids børn står derimod for under-
holdningen på hviledagene. Landsbyens skolelærer er 
efter sigende deserteret, så de har masser af fritid. Det 
kan iøvrigt anbefales at medbringe frisbee, fodbold 
el.lign. netop til børnene – og til eget tidsfordriv på 
hviledagene, der ellers består i at stene klipper og 
landsbyliv og så at spotte andre klatrere i kikkerten. 

Klatringen i Taghia
Selvom der efterhånden er mange ruter i Taghia, både 
boltede og traditionelle, så eksisterer der indtil videre 
ingen trykt guide. Derimod finder man hos Said en 
stabel nussede ringbind fyldt med håndtegnede to-
pos, som de forskellige ruteopsættere har efterladt sig. 
Vores inspiration før ankomsten var som nævnt klatre-
bladet ’Desnivel’ (nr. 248), der indeholder beskriv-
elser og topos på en del af stedets bedste (boltede) 
ruter. Samt en artikel af englænderen Dave Pickford 
på Planet Fears hjemmeside. Derudover forhørte vi os 
ivrigt hos de andre klatrere om tilstanden af de ruter, 
de havde klatret. Med kun 10 reelle klatredage til 
rådighed – hvilket egentlig var ganske passende – så 
kan man godt tillade sig at være kræsen! 
Derudover havde vi allerede fra start af et godt øje 
til de ruter, som schweiseren Michel Piola har været 
forbi og sætte op i Taghia, blandt andet sammen med 
franskmanden Arnaud Petit. Fra en tur til Madagascar 
vidste vi, at Piola har en evne til at spotte og bolte 
flotte klatrelinjer. Og vi blev ikke skuffede! Hverken 
på ”Canyon Apache” eller på ”Les Rivières Pourpres”.

Pånær en enkelt smutter (mere om den senere), så 
byder alle de ruter, vi klatrede, på god og varieret 
kalkstensklatring; primært vertikal men til tider også 
let overhængende eller med små tag-passager. Med 
et par enkelte undtagelser i form af ”aftagelige greb”, 
så er klippen aldeles solid, sammenlignet med hvad vi 
har oplevet på multi-pitch ruter andre steder i verden. 
Alle ruterne, vi klatrede, var boltede. Som vanligt på 
lange ruter skal man ikke forvente at der sidder bolte 
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hver anden-tredje meter, men de svære passager er 
generelt set velboltede. På nogle få ruter mangler 
topankeret på det sidste pitch; det er fjernet af nogle 
lokale, der ikke har kunnet stå for fristelsen til at tjene 
et par Dirham på at sælge metallet – endnu en grund 
til at forhøre sig hos andre klatrere om seneste nyt, 
inden man går på en rute.

Taghia gorge har ruter både til de hårde og de mindre 
hårde! Er man stabil 6.grads klatrer med hang til 
eventyr – hvilket man bør være for at få noget ud af 
opholdet – så er der masser at hente. Til de mere 
hardcore findes der desuden adskillige flotte – og 
ekstra lange – ruter med mange af reblængderne i 
øvre 7. grad. Derudover skal nævnes at der er lige så 
mange traditionelt sikrede ruter som boltede i Taghia.

Crimps og pump, og eventyr på tilgangene
For at komme ind på stedet, klatringen og gradering-
erne lægger vi ud med et par af Taghias nemmere 
ruter; ”Classe Montagne Epinal” og ”Canyon Apache” 
(se listen over ruter, graderinger m.v. nedenfor). Det 
er rigtig fine ruter begge to, med både listefine og 
pumpende passager, og iøvrigt med ganske solide 
graderinger; man får ikke noget foræret. Tilgangen 
til ruten ”Canyon Apache” er i sig selv en oplevelse, 
ret ”indianeragtig” faktisk; med en flod i bunden af 
slugten, der skal krydses af flere omgange (til tider 
med reb), og med et boulderproblem inklusiv mantle 
hen over slugten. Men så er man ligesom også varm, 
når man har været halvanden time undervejs, førend 
klatringen på selve ruten begynder. Af samme årsag 
egner Taghia sig nok bedst for A-mennesker, i hvert 
fald hvis man vil nå et godt stykke op af ruterne inden 
solen får for godt fat! Vi startede som regel ud fra 
Saids hus ved halvsyv-syv tiden om morgenen. 
Den sidste ”opvarmningsrute”, vi udser os, er endnu 
en klassiker; ”Au nom de la Reforme”, også rigtig fin 
klatring i 6. grad, på god fast klippe. Ingen indianere 
på tilgangen her, men så er der til gengæld slanger!

Efterhånden føler vi os klar til at prøve kræfter med 
de sværere ruter. Valget falder i første omgang på en 
nyligt opsat rute ved navn ”La Bas”, et berber udtryk 
for ”hva’ så, hvordan går det” eller noget i den dur. 
Ruten er opsat af en gruppe amerikanere, bl.a. en gut 
ved navn Renan Ostürk, som vi tidligere har mødt i 
Siurana. Dengang havde han med egne ord ”svært ved 
de boltede sportsruter”, men vi forstod at han vistnok er 
lidt af en vovehals ud i rids-gear-ruter Over-There.

Måske dette burde have fået alarmklokkerne til at 
ringe hos os, sammenholdt med at vores franske 
selskab i lejren – de benhårde bjergguides – dagen 
forinden havde fået tæsk på netop denne rute... Men 
afsted vi moser; op og ned ad bakker og gennem krat 
for at nå til starten af ruten.... 
Blot for at blive mødt af en decideret mur i form af et 
ondt 6a+ slab, der må være en rigtig stankelbenstynd 
franskmand værdig, og som tilmed synes boltet af en 
psykopat med total foragt for tyngdekraften eller for 
den sags skyld for ankler og andre sårbare knogler... 
Christian tager dog prisen som dagens helt og får os 
op til næste anker. Men rutens andet pitch bliver ikke 
bedre; en benhård 7c, der hurtigt spytter klatreren af. 
Vi beslutter, at der er for langt til toppen på den her 
måde og efterlader en bailer, der nok skal komme 
andre til gode senere hen. Slukørede sjokker vi tilbage 
til lejren, hvor der dog venter moralsk opbakning fra 
franskmændene. 
Samme aften kommer et ældre ægtepar forbi hos 
Said, de er guide-kollegaer til franskmændene og bor 
i Taghias andet herberg. De beretter om en rute, de 
har klatret samme dag. Jeg forhører mig nysgerrigt 
om navn og graderinger, altimens jeg tænker, at hvis 
de to kan komme op – de er 60+ - så må vi da for f... 
også kunne! Men ak, vi må sande, at vi har at gøre 
med folk i en liga for sig; ruten de har klatret er lutter 
7b’ere og 7c’ere. Respekt for alderdommen! Tilbage i 
1973 var manden iøvrigt blandt de første klatrere til at 
besøge Taghia.

Vi beslutter os dog for på at klø på, og oprejsningen 
følger dagen efter med ruten ”Zebda”. Den byder 
på otte reblængders superfed og udfordrende lodret 
klatring – noget mere os! Samtidig er det en rute, der 
kræver at vi skiftevis giver vores respektive max i 
onsight. En barsk opvågning så tidligt på morgenen.

Med fornyet optimisme giver vi os selv en hviledag, 
inden vi kaster os over de første otte pitch af ruten 
”Les rivières pourpres”, hvis navn er en henvisning til 
den purpur-røde farve, som floderne omkring Taghia 
får, når det har regnet, og mineralerne fra klipperne 
og jorden vaskes ned i dem. Ruten topper som en 
klar nummer et ud af alle dem, vi klatrer under 
vores ophold i Taghia. Hvert pitch er som endnu en 
fed varieret kalkstens sportsrute, man kunne have 
fundet sydpå i Europa; med overhæng, crimps, jugs, 
laybacks – alt! Blot kommer man hele tiden længere 
og længere op og kan samtidig nyde den fantastiske 
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udsigt over dalen og de omkringliggende klipper. 
Endnu et pletskud fra Monsieur Piola!

Turens sidste rute byder på lidt mere eventyr-tilgang 
end de øvrige. ”L’axe du mal” ligger nemlig på Tadrar-
ate klippen, som befinder sig tre timers gang fra selve 
Taghia. Derfor beslutter vi os for en bivuak i en af 
hulerne neden for ruten. En eftermiddag pakker vi 
kogegrej, soveposer og klatregear og trasker ind i den 
ukendte dal. Planen er at overnatte og starte klatrin-
gen tidligt næste dag, for så at kunne nå hele vejen 
tilbage til Taghia igen samme dag. Det er noget af en 
hike, vi kommer ud på. Med såkaldte ”berber stier”, 
der er bygget af træ og sten og benyttes af de lokale, 
når de skal flytte deres gedeflokke til nye græsgange. 
Den franske alpinklub har dog boret kæder og wirer i 
klippen på de mest eksponerede passager, så vi andre 
”bangebuske” også tør bruge stierne! 
Da vi når frem for foden af Tadrarate føler vi os meget 
langt væk og helt alene i verden. Ikke desto mindre 
dukker to ældre lokale mænd pludselig op. Som ud af 
det blå kommer de gående via en slugt i den anden 
ende af dalen; småsnakkende, med små vadsække og 
i klipklapper.... Vi kan ikke forstå hinanden men nøjes 
med at fagte løs og fornemmer, at de ved vi er der for 
at klatre. Hvad de selv laver herude langt væk, kan 
vi kun gisne om (de kommer gående tilbage samme 
vej tidligt næste morgen igen). Måske det er her på 
den anden side af det ufremkommelige terræn, og 
langt væk fra myndighedernes nysgerrige øjne, at man 
dyrker den tobak som Marokko er så kendt for?!
Aftenen går med bål og hygge. Flammerne giver gen-
skær i klippevæggene, der omgiver os. Lidt uhyggeligt 
skal sådan noget vel helst også være. Næste morgen 
får vi os dog lidt af en overraskelse, da det viser sig at 
der piver en isnende kold vind gennem dalen. Den 
sender os desværre af ruten efter tredje pitch. Ærger-
ligt, men vi må sande at det ikke er alt, man er herre 
over. Dynejakker er ikke just, hvad vi har haft brug for 
på de andre ruter, det har snarere været parasoller og 
faktor 30. Turen ind i dalen har dog stadig været det 
hele værd. 

Det er slut – næsten
Helt slut på klatringen er det dog ikke. Addicted som 
vi er, dropper vi markedsdagen i Zaouiat Ahansal og 
bruger den sidste dag på at opsøge ”Al Madrassa” 
sektoren. Udover et par andre små steder er det 
Taghias eneste egentlige sports-crag med omkring 25 
boltede enkelt-pitch ruter. Vi prøver lidt forskllige af, 

og der er et par fine ruter imel-
lem. Spøjst nok er det dog her 
vi oplever størst problemer med 
løse greb. Men nu er det jo hel-
ler ikke den slags småtteri, folk 
kommer til Taghia for at klatre.  

Sidst på eftermiddagen må vi 
sande, at det er slut. Vi skal 
afsted, hvis vi skal nå Zaouiat 
Ahansal inden mørkets frem-
brud, og derfra taxaen tilbage 
til Marrakesh næste morgen. Vi 
vinker farvel til Said og familien 
og vandrer tilbage i armene på 
”Mohammed kartellet”. Gen-
synsglæden er dog også på vores 
side, da det viser sig at vores 
egen taxamand har brændt os af, 
og vi derfor må trække på deres 
kontakter. På magisk vis frem-
tryller de alternativ transport; 
næste morgen står en ung gut 
klar med sin taxa. Han har kørt 
den halve nat for at nå frem. Vi 
bliver ikke overraskede, da han 
præsenterer sig som Moham-
med!   

Tak til Friluftsland for støtte til 
køb af udstyr.
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”Morocco”
Lonely Planets guide; hvis man vil vide noget om alt 
det uden om klatringen...

Planlægning og organisering af turen

Hvor:
Taghia gorge ligger i Atlas bjergene, en dagsrejse fra 
Marrakesh. Det skal ikke forveksles med Marokkos 
andet store, og noget bedre kendte, sportsklatreom-
råde ved navn Todra gorge. De nås begge via bus, 
taxa eller 4x4 fra Marrakesh. 
Alternativt kan man, ifølge de lokale berbere, vandre 
over bjergkammene fra den ene dal til den anden. 
Det tager et par dage.

Hvornår:
De bedste årstsider i Taghia er forår og efterår. Dvs. 
maj/juni eller sept/okt, hvor det hverken er for varmt 
eller for koldt.

Transport:
- København-Marrakesh tur/retur med British Air-
ways: Vi gav 2800 kr pr person inkl. skatter. 
- Taxa fra Marrakesh til Zaouiat Ahansal. Syv timer. 
Pris: ml. 1200 og 1400 Dirham
- Æsler fra Zaouiat Ahansal til Taghia. Tre timer. Pris: 
et par hundrede Dirham, afhængig af hvor tungt læs-
set man er.

Logi:
Marrakesh: 
Der findes hoteller i alle prisklasser i Marrakesh. 
Vi boede på det udmærkede ”Riad Hotel Assia” i 
medinaen (33 rue de la recette, hotelassia@yahoo.fr). 
Til 360 Dirham (ca. 240 Dkr) pr. nat for to personer, 
inklusiv morgenmad. 

Zahouiat Ahansal
Har man brug for at mellemlande en enkelt nat 
undervejs på turen mellem Marrakesh og Taghia, så 
åbner Mohammed & co. gerne dørene og serverer 
en overdådig omgang cous cous. Pris: ca. 12 euro pr. 
person pr. nat, inklusiv morgenmad 
og aftensmad. 
Mohammed (den unge) kan iøvrigt 
kontaktes pr e-mail, hvis man vil have 
hjælp til at arrangere transport eller 
hvis man vil hentes i lufthavnen og 
køres direkte til Zahouiat Ahansal. 
Adressen er gitefekkak@yahoo.fr 

Taghia:
Vi boede hos Said, der driver det ene 
af de to ”gîtes” i landsbyen. Det er 
efter sigende det hyggeligste. Familien 
er meget venlige og gæstfrie, de 
taler en lille smule fransk men ellers 
berber-sprog (en parlør til det ene af 
disse sprog vil nok være en fordel!) 
Pris: 12 euro pr. person pr. nat, ink-
lusiv morgenmad og aftensmad (samt 
frokost på hviledage). Medbring godt 
med forsyninger (tun på dåse, nød-
deblandinger o.lign.) til klatreturene 
– man kan ikke købe andet end brød 
og cola i Taghia!

Læsestof og klatreinfo:
- ”Desnivel”, nr. 248 
Spansk klatreblad; topos og artikel 
om Taghias ”klatrehistorie”

- ”Hi-Jinks in the High Atlas 1+2”: 
www.planetfear.com/article_detail.
asp?a_id=729
Artikel om nogle engelske klatreres 
besøg i Taghia; 

- Rémi Thivels hjemmeside: www.
remi-thivel.com/topos/topos.html 
Topos på mange af Taghias ruter; 
scroll ned og vælg rute i boksen ’Le 
cirque de Taghia au Maroc’ 
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“Far, du skal prøve!”

Ola Mattson klatrede sig til en andenplads, selvom 
hanegentlig bare ville kigge på. Danmarks første 
deepwater solo konkurrence bød på spontanitet, 
sprøjt og spænding.

Otte meter og lidt til. Synet af de to overhængende kl-
atrevægge der ragede ud over kajkanten, har sandsyn-
ligvis skabt en del undren hos forbipasserende turister 
og københavnere. Blandt klatrerne var stemningen 
enten ”den dér får du mig aldrig op på!” eller ”fedt, 
kan vi ikke lade dem stå resten af sommeren!”

Én af de mest begejstrede var Ola Mattsons datter, 
der inderligt ønskede at se sin far på den obskure kon-
struktion. Ola lod sig overtale, kalkede og klatrede 
et godt stykke op ad finaleproblemet, før han røg af 
i en dynamisk bevægelse. Han snuppede dermed 
andenpladsen fra en anden Ola, nemlig Carl-Ola 
(Boström) fra Sverige, som nåede samme højde blot 
langsommere.

Dagens store vinder blev Søren Andersen, der netop 
fik sneget sig ind blandt finalisterne. Til gengæld gav 
han rutebyggerne koldsved, da han som den aller-
første klatrer på finaleproblemet, toppede efter en 
række perfekte bevægelser. Var ruten for let? 

Niks, ikke til mændene. Den gav den rette udfordring. 
Ingen nåede så højt som Søren. Og ingen faldt så 
langt!

Deep Water Soloing

Tekst og fotos: 
Martin Paldan
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Var ruten for svær?
Ja, afgjort. Kvinderne kæmpede bravt på mændenes 
finaleproblem, men røg i havnen alt for hurtigt. Og 
alle samme sted! Et par ekstra greb havde gjort det til 
en helt anden oplevelse.
Alligevel fik Maja Sihm smilene frem hos tilskuerne, 
da hun iført farvestrålende tyl-miniskørter om hån-
dled og ankler gik på det svære problem. Skal man i 
baljen, kan det ligeså godt gøres med stil!

Dame resultat:

1  Pernille Søegaard 

2  Maja Sihm

3  Sif Schmidt-Petersen

Herre resultat:

1  Søren Andersen

2  Ola Matson 

3  Carl-Ola Boström  

Mere vand i fremtiden
Frank Vilstrup, der for nyligt har købt Abekattens 
handy og transportable bouldercup-materiel, indvil-
ligede i at skabe en forlængelse til to af væggene, 
således at konstruktionen blev brugbar til dws. Han 
stillede selv op i konkurrencen, og blev både så våd 
og begejstret, at han bestemt mente at dws skal være 
en tilbagevendende begivenhed. 

Og mon ikke Ola igen er at finde blandt deltagerne. 
Ligesom Søren, Carl-Ola og de tre bedste kvinder, gik 
han hjem med en særdeles fin præmie. 
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Vinterklatringens 
sorger og glæder
- Rjukan 2007

Tekst og billeder: Allan Christensen
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Efter to sæsoner uden isklatrekursus prøver vi igen: 
Klatreforbundet arrangerer is-uge i Rjukan, afsæt uge 
8, 2008!!

Nedtur…
Vintersæsonen 06/07 lagde lidt tøvende ud i Norge, 
få steder boltrede sig i sne, mens mange havde gang 
i dommedagsprofetierne om global opvarmning. 
Rjukan var temperaturmæssigt hårdt ramt frem til slut-
ningen af januar, og mange isklatrere havde nærmest 
afskrevet issæsonen, men i løbet af få uger voksede 
de højereliggende fosser til uventet størrelse. Eksem-
pelvis Lipton, den gule isklassiker inderst i kløften, har 
jeg aldrig set ”federe”. Ja, selv den vestnorske raritet 
Vettisfossen oplevede at blive klatret i 2007.
Pessimismen fandt også vej til klubbens debatforum, 
og som kursusarrangør var det dobbelt frustrerende at 
opleve. Om det havde nogen indflydelse på antallet 
af tilmeldinger står hen i det uvisse, men udgangen 
blev endnu en kursusaflysning. Da der allerede var 
booket lejlighed, blev det i stedet til en klubtur, hvor 
vi faktisk nåede over ti deltagere.

…vendt til klubtur!
Jeg havde en løs aftale med Kristoffer Szilas om at 
klatre lidt klassiske isruter, nu hvor isen endelig var 
kommet. Vi havde tre dage til rådighed, så det var 
bare at komme i gang. Jeg havde aldrig klatret med 
Kristoffer før, men kendte lidt til hans beslutsomhed 
og evne til at blive hængende! Jeg løb tilfældigt ind 
i den lokale klatrebums/”hotelejer” Rein Leidal, der 
på det kraftigste opfordrede os til at opsøge Rjukans 
fremmeste eventyrfos: Haugsfossen. Ikke at forveksle 
med Hemsedals klassiske ”husmorgymnastik”. 
Haugsfossen ligger skjult i sit eget amfiteater oven 
for flækken Mæl for enden af Tinnsjøs vestlige tarm. 
Med den nye Rockfax-fører for Rjukan er det ingen 
sag at finde den rette anmarch, men da der ikke er 
noget billede af fossen, der oven i købet er ”X-rated” i 
føreren, bliver den nok ikke overrendt med det første. 
Graderingen ligger omkring WI6, men fossen har en 
tendens til at falde ned: vandføringen er stor, og det 
øverste rør af is står på en kegle af gigantiske, men 
skrøbelige ”blomkål”. 
Jeg har altid haft lyst til at opsøge fossen, men tænkte, 
at den nok uretmæssigt havde opnået sin gradering 
som mange andre fosser i den gamle fører. Det var 
ikke tilfældet!
Først efter en rodet abseil ned i bunden af amfiteatret 
får man perlen at se: en klassisk levende fos i stil 

med Colorados ”Bridalveil”, den første ”ekstreme” fos 
klatret i 1974!

Eventyret
Nedefra kunne vi ane en mulighed for at klatre 
toprøret på venstre side med den synligt pulserende 
vandstråle indeni, men mens Kristoffer forcerede de 
meterstore blomkål under mig, kunne jeg lige så lang-
somt se venstre side af røret forvandles til et silende 
hav af istapper. Lige op førte en tør, men skrøbelig 
is-kamin til et is-overhæng og mod højre voksede 
”blomkålshylder” ud fra klippen. Mens jeg krøb i ly 
for is-regnen, fik Kristoffer lov at vælge. I toppen af 
kaminen fandt han en travers ud under overhænget 
og etablerede standplads på en hylde af is, der var 
vokset ud fra den underliggende klippevæg. Her-
fra gik det fra hylde til hylde over små skrøbelige 
blomkålsudhæng op til min standplads nær toppen af 
røret, hvor Kristoffer igen fik lov at føre. Denne gang 
bestod cruxet i at time passagen af den pulserende 
vandstråle, der havde kastet nattens frostkappe af sig 
og åbenbarede is-rørets indre dyb. En virkelig perle 
af en fos, der dog kun skal klatres i milde frostgrader 
uden store spændinger i isen, hvilket det store felt af 
nedfaldne is-skosser vidner om. Det viste sig, at vi 
havde fået lov at indvie fossen for sæsonen.

Krydderiet
Næste dag stod Jyvsøyla på programmet, hvor Kristof-
fer fik lov at øve sig i skotsk forud for vinterklatretræf-
fet i Skotland: Adgangen til bunden af søjlen bød på 
løs overiset klippe, og måske var det her vi begyndte 
at tænke på Eigers nordvæg?
Sidste dag var det Liptons tur. Jeg har jævnligt kigget 
på projektet de sidste otte år uden at finde rimelige 
vilkår: for vådt, for koldt, for tyndt, for meget is i over-
hænget – bortforklaringerne er mange. Desværre kom 
vi ti minutter for sent og måtte trække et nummer i 
køen. Til gengæld fik vi opfrisket vort udvalg af sven-
ske kraftudtryk, da andenmanden skulle udrede et 
stort rebtræk: det er ikke altid en fordel at strække re-
blængderne. Selv kunne vi nyde i alt fire reblængder 
i passende stilhed. Kristoffer syntes dog ikke, at den 
øverste is-søjle bød på tilstrækkelig udfordring, så 
han valgte at øge eksponeringen ved at indlægge en 
travers mod vådere forhold, hvilket ikke fremkaldte 
udelt begejstring hos en aldrende alpinrotte, der sæt-
ter en ære i at holde sig tør. Til en vis grad forstærket 
af en forkærlighed for soft-shells!
Vi forsøger igen…

De exceptionelle forhold og de manglende kur-
susforpligtelser gav mig således min hidtil bedste 
klatreuge i Rjukan, så det er med en vis dobbelt 
ængstelse, at jeg kaster mig ud i at arrangere endnu 
et isklatretræf og kursus, denne gang i uge 8, 2008, 
stadig i Rjukan. Og tænker du nu: ”hvor uoriginalt”, 
så check den nye fører engang: der er masser af nye 
områder, som du garanteret ikke har besøgt endnu. 
Og den afsluttende weekend byder på isfestival i 
Rjukan med workshops og foredrag. Højeste prioritet 
har det dog at få skubbet lidt på videreuddannelsen 
af flere isklatreinstruktører, så ”familiefædrene” kan få 
lidt aflastning!!

Kursusprogrammet
Dette og de øvrige kurser i 2008 fremgår af kursuska-
lenderen, der samtidig fortæller, hvornår man kan 
forvente at skulle tilmelde sig. Alt sammen på www.
klatreforbund.dk.
Forhåbentlig kan vi få vendt den kedelige trend med 
aflyste kurser, eller også må medlemmerne efterlyse 
alternative kurser:  uddannelse@klatreforbund.dk er 
åben for forslag.
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Arbejdet var ikke hvad det havde været og lysten til at 
drage på eventyr var meget større. I løbet af vinter-
ens klatreture blev ideer til nye ture født. Efter nogle 
måneders fiskeri efter klatremakkere til puslespillet “3 
måneders klatring”, blev drømmen til virkelighed: Job-
bet opsagt, flybiller købt.  Her er første del i beretnin-
gen fra en klatrebums.

Chamonix 
Der blev lagt ud i Chamonix, hvor Marianne, Mette 
og jeg skulle klatre lidt alpint, men drømmene om 
at komme rigtig højt op i terrænet, for at indfrie 
vores mål Dent du Géant - en klippetop på 4000m 
der ligner en tand - blev vasket væk af regn og ikke 
“mindst” det vildeste lyn- og tordenvejr vi nogensinde 
havde oplevet. Vi havde dog en god uge med tre 

lækre, udfordrende, sjove og oplevelsesrige klatred-
age på klipperuter i ca. 2500moh.

Første dag tog vi liften op, hvor vi slog lejr og ventede 
på at vejret skulle klare op, men ak nej. Så vi beslut-
tede at begive os hen mod den udvalgte rute, Tour 
des Crochues’ southwest face, 7 reblængder på 170m. 
Vi var helt alene og der blev færre og færre vandrere 
ned på den sti, vi var langt fra nu, så en tur på det 
luksikum som ikke fandtes, ville ikke blive bemærket 
af nogle. Sigten blev ikke et hak bedre og vi havde 
svært ved at finde starten, men endelig lykkes det os 
at komme igang. Endelig begav vi os opad. Lang-
somt…! Vi havde svært at finde vej på den meget 
brudte klippe. Vejret var stadig ikke noget at råbe 
hurra for, så det var i fiberjakker, men humøret fejlede 
ikke noget. Kun få steder var stifinder-eventyret en 

let sag og jeg kan kun tale for mig selv, men der 
blev klatret en del unødigt frem og tilbage - sikring i, 
sikring ud og alligevel rebtræk. Kl. 18 besluttede vi at 
vende om - eller rettet stoppe hvor vi var og abseile 
ned efter 4 reblængder ca. 100m oppe. 2 timer se-
nere var vi tilbage i teltet med den smukkeste udsigt 
til Mont Blanc massivet, da skyerne var faldet tungt 
ned i dalen.  Suppe, pasta, kaffe og chokolade stod 
på aften menuen. Nåh ja, suppen fik ingen bi-smag 
af den plastik-ske Marianne kogte med...  

Dagen efter cruisede vi L’Index, 100 meters 3-4 
grads klatring i bragende sol med forbrændinger 

hist og her. Her var det let at finde vej, da der 
var en del andre klatrere på. Da vi gjorde klar 

til abseil bemærkede Mette en klatrer på vej 
ned ad en sti lidt fra os. Han trak buk-

serne ned og satte sig i skovskider stilling. 
“Hnnnnnnnnnn” udbrød jeg højt. Han 

rejste sig og trak op i bukserne, men der 
gik ikke mere en et split sekund før han 

sad der igen. Da jeg stod i bunden af 
mit abseil, hørte jeg ham højt sige 

“Aaaahhhhhh”.

Tredie og sidste klatredag (det vidste vi ikke på 
dette tidspunkt) i Chamonix, klatrede Mette og 
jeg sportsruten Frison Rocher, 6 rebl. 6a op til 
Brevent-liften, imens Marianne nød solen og fik 
skrevet og tegnet i sin moleskine. 
Da vi den morgen 
vågnede i teltet i 
Vallocine var alle 
trætte i kroppene, 
men heldigvis 
krævende det ikke 
meget overtalelse 
fra Mette til at jeg var 
klar. En STOR spand 
kaffe gav også den nød-
vendige kick-starter.  

Efter et par ikke-planlagte 
hviledage pga. regn løb 
tålmodigheden op, især 
for Marianne og jeg der 
gentagende gange fik tæsk 
i “500”. SMS’er og netcafé 
for at finde en vejrudsigt, der 
gik udover Chamonix-dalen 
og da meldingen mødte vores 
øjne på skærmen tog vi en hurtig 
beslutning om at pakke og smutte 
sydpå. Vi endte i Gorges du Verdon 
efter en omvej omkring Marseilles 
og Les Calanques, som var lukket 
pga. mulighed skovbrand.

Mette og Marianne på  L’Index

Tøsetur
Beretning fra en klatrebums - Del 1

Tekst: Camilla Hylleberg
Billeder: Marianne Knudsen, Mette Høgh-Petersen
& Camilla Hylleberg
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Gorges du Verdon  
En lang køredag med en stor omvej. Et telt der 
næste ikke kunne slås op pga. blæst, men en 
stjerneklar himmel der lovede bedre vejr. Vi var 
desværre endt på den forkerte side af Verdon-kløf-
ten. En træt chauffør og to dovne co-drivere havde 
misset et skilt i byen Comps, hvilket viste sig også at 
kunne lade sig gøre i dagslys på en køretur senere 
på turen.  

Vi vågnede op i Aiguines til sol fra en skyfri himmel 
med udsigt over søen i toppen af kløften. Da dette 
ikke var det rette sted pakkede vi og stak afsted til 
La Palud på den rigtige side af kløften - i hvert fald 
hvis man er klatrer. Varmen med den sydlandske 
døgnrytme indtog os straks - sen aftensmad, efter 
eftermiddag/aften klatring, dasen i solen, frokost, 
formiddage med masser af kaffe og lidt læseri.  

Vores første klatredag på Verdons fantastisk 
kalksten var en 3 reblængders 6a+, 90m og bare 
på abseilet var vi ved at koge over af varme. Vi 
fandt senere ud af at dette nok var et lidt modigt 
udlæg, dog var vi heldige at ruten kun var fra 
2000 og derfor ikke poleret, som meget 
ellers er i Verdon. Der er kun én vej i 
Verdon, når man først har abseilet ned, og 
det er op. Der er absolut ingen mulighed 
for at baile og gå tilbage. Så der blev prustet, 
kæmpet og snydt - ved at stå på bolte og hive 
i slynger, men vi var alle enige om at vi måtte 
bruge alle kneb, da vi jo ikke er sportsklatrere 
der går efter hårde on-sights, men mere er alpi-
nister - ja, vi prøvede da på at være det ugen før 
- som klatrer hurtigt og effektivt.  

Mange dage gik med at klatre topreb på det vel 
mest populære sted, Carelle, med de mange turister 
der formentlig aldrig har set klatrere før. Oplev-
elserne med turisterne svinger fra alt til bifald, 
når man træder ind over kanten, til bekymrede 
spørgsmål, om det vi har gang i nu også er okay og 
hvorfor vi dog gør det. Det sidste spørgsmål stillede 
vi os selv, da vi en aften hørte en mærkelig lyd 
forsvinde ned i dalen. Basejumpere. Vi kendte jo 
allerede svaret; adrenalin suset.  Toprebsklatring, 
ja, det er jo ret effektivt i en sektor som Carelle, 
hvor der sikres oppefra og ankret let flyttes få 
meter til næste rute. Og da vi hurtigt fandt ud af, at 
det er en fin måde at vænne sig til Verdon’s klatring 

Dina på Dalles Grise

og at klatrere i 7a-7c niveau også gør det, havde vi 
ingen bekymringer ved det - ikke at bekymringer 
om klatre-etik fyldte særlig meget i “snyderenes” 
hoveder. 

Vores anden multi pitch rute blev Les Dalles 
Grise på 150m, 5c. Da vi alle tre stod i “bunden” 
begyndte det at blæse ret kraftigt. Et fransk par 
kom ned og spurgte om vi havde hørt stormen? Ja, 
vi stod ligesom midt i den. Få minutter efter satte 
regnen og tordenvejret ind. Hvad gør man så, når 
den rute man egentlig har udvalgt er en skidt-rende 
med ældgamle pegs med meget stor afstand imel-
lem og man ikke har kiler og friends med? Mette 
var hurtig og lå nærmest vandret i luften og fløj 
hen til et makkerpar fra camping pladsen. Han var 
begyndt på ruten, imens hun sikrede. “Kan vi klatre 
med på Jeres reb?” “Ja” svarede de to polakker, 
som vi mange gange havde diskuteret, hvor mon 
var fra. Hende havde vi hørt tale flydende italiensk, 
fransk og engelsk med andre, imens han ofte sad 
og lyttede og talte lidt engelsk ind i mellem. Vi 
endte med at klatre to reblængder i regn, blæst og 
torden. Han førte alle reblængder, hun og Mette 
som andenmænd, Marianne og jeg som rosinerne i 
pølseenden på Mette’s reb. Vinden tørrede hurtigt 
klippen, men skyerne og tordenen lurede ikke langt 
fra os, men det hold heldigvis tørt, dog kun indtil 
vi satte nøglen i bilen. Senere fik jeg klatret ruten 
sammen med Dina, ganske fin rute som blev bedre 
og bedre jo højere vi kom op.  

Efter 5 dage blev Mette og Marianne byttet ud 
med Dina, så en tur til Nice for at bytte makker-
inder og som også indeholdt et luksus ophold hos 
“plejefamilien”. 8 dage mere i skønne Verdon blev 
tilbragt sammen med Dina, hvor vi cruisede en 
masse ruter på Carelle, nappede Dalles Grise i fint 
vejr, missede flere fler-reblængders ruter pga. vådt 
vejr, fik tæsket hinanden i Yatzy, imens der blev 
drukket en masse kaffe brygget på espressokanden 
og kolde øl hentet i det lokale supermarked. 

Trods de mange skrækhistorier om dårlig boltning, 
langt imellem boltene etc., specielt fra klatrere, 
som har hørt det fra andre klatrere, kan det klart 
anbefales at tage til Gorges du Verdon for at klatre 
på topkvalitets kalksten i meget smukke omgiv-
elser. Og har men vænnet sig til bjergkørsel 
i bil tager turen til/fra Nice til La Palud kun 
2,5 time, alt imens iPod’en med iTrip spiller 
perfekt på 90,5 mHz. 

Fortsættelse følger...



ROCK ATTRACTION
®



Kristoffer tæsker isøksen ind i bunden af kaminen, 
hvor der snart ikke kan være mere is tilbage – hvad 
skal det nytte? 
Tiden er knap, det sidste dagslys rinder langsomt ud, 
og vi er ifølge beskrivelsen stadig ni reblængder fra 
at nå snekammen øverst på den legendariske 1800 
meter høje Eiger Nordwand. 
Han er dog hurtigt videre, isøksen er efterladt som 
mellemsikring, så håbet om at lægge den sidste van-
skelige klatring bag os, inden pandelampen tændes, 
lever stadig.

Her er letteste vej ikke vanskeligere end IV+, 
men graderingen efterfølges altid af et ”hvis ikke 
overiset”, så man gør klogt i at forvente mindst 
skotsk grad V under sne- og isfyldte forhold som nu, 
selvfølgelig forudsat man finder den letteste vej.
Men forholdene gør også, at det tungere løsgods 
bliver liggende, så de berygtede stenslag erstattes af 
mere harmløs, om end irriterende, spindrift – dvs. 
løs sne, der hvirvles op af vinden og kanaliseres ned 
ad væggen.
Dette er mit tredje forsøg: For lidt sne og is eller 
manglen på klatremakker har tidligere stået i vejen, 
men nu...

Snæver klatring i Rampen over Ice Bulge.

Eiger revisited
Tekst: Allan Christensen
Fotos: Kristoffer Szilas & Allan Christensen
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Opbrud
Vi bryder op fra Eigergletscher Station kort efter 
midnat. Hertil har vi taget dagens sidste tog, og trods 
et indbydende ”Guesthouse” har vi valgt at tilbringe 
den korte tid før opbrud udenfor på terrassen. Klip-
petårnene, der mod venstre afgrænser den klassiske 
Heckmair-rute fra 1938, tegnes i magisk silhuet af 
lyset fra stationsvinduerne højt oppe i bjergvæggen. 
Eigers konkave nordvæg henligger i mørke, men nu 
og da aner vi pandelamper fra det franske hold, der 
klatrer foran os. Den megen sne gør det dog vanskel-
igt at skabe sig et overblik over rutens forløb, så vi 
prøver i stedet at følge et tidligere spor. Først kommer 
jernene på støvlerne, siden er det vore 70 meter lange 
reb, der tages frem.

Opad i mørket
Jeg sætter første mellemsikring og arbejder mig op ad 
velkonsolideret stejl sne, der dog hurtigt afløses af et 
næsten snefrit klippeslab: ingen sikring. 
Snart begynder man at indse det opløftende i situ-
ationen: der er stadig mere end 50 meter til at finde 
den næste sikring. 
Vi går overvejende med løbende sikring, men hver 
gang en sikring findes, fristes man lidt til at lave 
standplads. Vi besinder os dog for det meste, og lader 
grejet og rutens store retningsændringer bestemme. 
Vi har efterhånden nået den del af ruten, hvor føreren 
dikterer at gå så langt mod højre, som terrænet 
tillader. Sporene i sneen afslører et vist vægelsind: 
op nu eller er det stadig muligt at gå mod højre? Jeg 
vælger at fortsætte mod højre, skønt bevægelsen ikke 
indbyder til at blive fortrudt. Rundt om hjørnet synes 
at være sidste chance for at finde opad, så jeg kan 
nok forsvare at lave standplads her. Og ganske rigtigt: 
Kristoffer finder en brugbar passage, der leder os til 
en lem i bjergvæggen. Det er her de fleste guidede 
bestigninger tager udgangspunkt, og flere faste reb 
synes at tage den direkte vej op ad væggen over os. 
Vi følger dog ruten mod venstre, indtil en markant 
travers mod højre tvinger mig til at vælge et eksis-
terende anker som standplads. Nu skal vi bare finde 
rutens første velbeskrevne svære reblængde: Difficult 
Crack. Kristoffer synes dog åbenbart ikke, den ser 
vanskelig nok ud. I hvert fald fortsætter han traversen 
mod højre, før tvivlen tvinger ham til at lave standp-
lads. Det bliver derfor mig, der til sidst får lavet stand-
plads i bunden af Difficult Crack, samtidig med at et 
schweizisk hold af guider klatrer forbi på gårsdagens 
opsatte reb, som de hurtigt trækker op efter sig. Der 

Fra Kleine Scheidegg: Solen rammer kun væggen få timer sidst på 

dagen.

røg den chance for at snyde! Men det er til gengæld 
blevet lyst.

Tvivlen
Kristoffer lægger ud med rygsæk på, men indser dog 
snart, at klatringen er stejl, kun sporadisk og dårligt 
sikret. En del energi bliver spildt, før sækken ryger af. 
Vi er begge desillusionerede, da vi mødes på standp-
ladsen: hvordan skal det gå, når vi næste gang møder 
en reblængde af samme sværhedsgrad? Jeg driver af 
sved efter at være gået op ad rebet med to rygsække. 
Er det påklædningen, eller er jeg blevet for gammel til 
det her: fyrre, fed, færdig familiefar? 
Langsomt finder jeg ind i rytmen igen efter at have 
hængt i rebet. 
Men Hinterstoisser-traversen nærmer sig, og med den 
dukker tvivlen op igen: Er jeg klar til at vove skridtet? 
Herfra kan jeg stadig overskue at abseile alene tilbage 
til lemmen i bjergvæggen. Så kan Kristoffer bare fort-
sætte sammen med sine to yngre britiske bekendte, 
der ligger lige efter os. 
Hvor den glatte, eksponerede rebtravers tidligere var 
en fysisk barriere, der umuliggjorde en retræte, er den 
i dag en mental barriere: Når du griber om rebene, 
der vidner om kraftigt slid fra vejr og nedfald, slipper 
du samtidig lemmen af syne, kapper navlestrengen…

Fokus
Difficult Crack brød nattens rytme af mentalt over-
skud, de næste reblængder blev ikke gået løbende, 
som vi burde, men den sidste vanskelige passage 
inden traversen vækker mig til live: god, eksponeret 
klatring med et basalt minimum af sikring, afrundet af 
spindriftens kolde styrtebad. Jeg fokuserer og klatrer 
mig ud af tvivlen. Vi har fundet de rette forhold: godt 
med is, solid sne, stabilt vejr og behagelig temperatur. 
Resten er op til os. Og modsat Eigers pionerer har vi 
til overflod mobil- og helikopter-dækning!
Også i dag må man beundre vovemodet og beslut-
somheden bag rutens linieføring, når den øvre del af 
væggen pludseligt åbenbarer sig efter traversen. Men 
ikke alt lader sig afsløre, så vi lokkes igen til at eta-
blere en ”overflødig” standplads, før næste nøglepas-
sage dukker op: Ice Hose, ”den isfyldte haveslange”, 
der under mindre gunstige forhold blot ville være et 
iskoldt styrtebad, byder nu på tynd, næsten sam-
menhængende stejl is. Vel ovre cruxet bliver jeg dog 
skuffet: tynd is med stejle optag i stedet for jævn, 
solid sne. Man føler sig eksponeret, og standpladserne 
er ikke noget at skrive hjem om. Endelig når vi dog 
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op til toppen af andet isfelt, hvorfra vi kan begynde 
at traversere hen mod vort mål for dagen: Dødsbi-
vuakken, hvor nogle af Eigers pionerer måtte tage den 
ultimative konsekvens af ikke at have efterladt et reb 
på Hinterstoisser-traversen. Trods bivuakkens navn 
ser man vitterlig hen til for første gang på væggen at 
kunne slappe af, sikret mod faldende genstande. 

Næste dag
Egentlig kunne vi være fortsat op ad Rampen mod en 
mindre besøgt bivuak, men mødet med den varme 
eftermiddagssol jager alle rationaliseringstanker på 
flugt. I stedet kan vi få tørret alt grej og vente på 
briternes selskab.
Sollyset svinder, og snart kommer kulden snigende. 
Uden sovepose bliver det en lang nat, men som 
ventet aldrig rigtigt kold. Men lidt træg føler jeg mig 
nu, da Kristoffer utålmodigt lægger ud på dagens 
indledende travers over mod Rampen: Vi skal heller 
ikke sinke briterne.
Vi går parallelt, indtil Kristoffer løber tør for hur-
tigslynger. Længere oppe tvinger rebtrækket mig til 
endnu en standplads, men nu kan jeg se den stejle 
kamin, der indleder de egentlige vanskeligheder i 
Rampen. Den bliver Kristoffers, denne gang uden ryg-
sæk, som vi i stedet kan hejse i fællesskab. Kaminen 
er fuldstændig tør, men ovenfor kan jeg lægge ud 
med at klatre Ispuklen (Ice Bulge), der dog ikke byder 
på særligt tyk is, med mindre man kan klemme sig 
ind i bunden af Rampen, hvis højre væg er overhæn-
gende. Længere oppe bliver det simpelthen for trangt 
med rygsæk, og jeg vælger at bringe Kristoffer op, der 
så uden rygsæk kan få lov at hale sig det sidste stykke 
igennem til en hurtig standplads her, hvor Rampen 
ender.

Gudetraversen
Kristoffer fortsætter med udstyret mod de skrøbelige 
hylder (Brittle Ledges), der markerer begyndelsen på 
Gudetraversen. Først skal jeg dog op ad et stejlt 30 
meter dieder, hvor ridset i bunden kun føles trygt, når 
man har jammet øksen godt og grundigt deri. Et afs-
luttende sving ud til højre og pludselig er man oppe 
med fuld udsigt mod Grindelwald. 
Helt ude til højre, næsten 200 meter, kan man ane 
det nederste af Edderkoppens hvide ben, men på 
afstand ser det urealistisk ud: Kun en skrånende 
grusfyldt hylde skærer gennem den stejle væg. Jeg 
får æren af at gå planken ud. Pludselig sønderrives 
rummet omkring mig af en øredøvende lyd, da en 

gruppe jetjagere i formation dukker frem under mig 
og stiger op langs væggen. (Lidt tidligere på dagen 
havde vi i øvrigt hørt en atypisk eksplosion, men først 
senere fandt vi ud af, at en tysk jager var fløjet mod 
en nærtliggende bjergvæg.) Instinktivt trækker jeg mig 
ind mod klippen og får lejlighed til at lade blikket van-
dre: Jagerne er dog blot et hurtigt sceneskift i dette 
vertikale amfiteater, for snart erstattes afgrundens 
absolutte nærvær af Edderkoppens relative tryghed. 
Det hvide isfelt, hvis form minder om edderkoppens, 
giver hurtig fremdrift, men middelmådige sikringsmu-
ligheder. 

Ud af det hvide edderkoppespind
Vejen ud af Edderkoppens kløer viser sig dog hurtigt 
at være lumsk. Vi finder et godt anker for bunden 
af en prominent isrende, der ender i resterne af et 
fast reb. Men da Kristoffer forsøger sig, rykker han 
begge økser ud af den rådne is. Jeg får lov at prøve og 
vælger i stedet et stejlere og smallere isfyldt dieder, 
hvor det lykkes mig at sætte en isskrue, men efter-
hånden føler jeg mig mere og mere overbevist om, 
at det lasede reb ender blindt. Renden længere mod 
højre ser derimod rigtig ud, så jeg får lavet en stand-
plads så højt, at det bliver muligt at krydse over med 
hjælp fra rebet. Snart er vi ved Kvartsridset (Quartz 
Crack), der også skulle byde på en tensionstravers 
mod venstre, men da jeg har fået lagt rebet stramt 
igennem ridsets øverste sikring, opdager jeg, at det er 
muligt at passere enklere, hvis man i stedet trækker 
sig op over ridsets højre væg. Desværre med et ekla-
tant rebtræk til følge. Endnu en overflødig standplads, 
hvor jeg først må hejse min rygsæk med op. Jeg kan 
mærke overskuddet svinde: Arbejdet med at trække 
rebene op er tungt, men jeg får tid til at spise og 
drikke undervejs. Værre er det at rytmen, flowet er 
brudt; det tærer psykisk, når ruten stadig virker diffus, 
og mørket kommer krybende. Heldigvis når Kristof-
fer snart frem til udstigningskaminerne, der ifølge 
føreren byder på den sidste stejle reblængde, som 
helst skal overstås, inden mørket falder på. Jeg får 
tilbuddet, men alle greb synes at være overisede og 
hælde den forkerte vej i denne meget grunde rende, 
der ikke umiddelbart indbyder til kaminklatring, så 
jeg betakker mig. I stedet kan jeg mærke Kristoffers 
beslutsomhed (eller er det hans eder?), og langsomt 
antænde min egen indre flamme.

Kristoffer i Difficult Crack.
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Mørket
Jeg får den første reblængde i mørke, men klatrin-
gen er knapt så stejl, og kaminklatringens rutine har 
indfundet sig. I stedet kan jeg koncentrere mig om at 
opdage gamle slagbolte i ny og næ, her hvor rusten 
nærmest må være et tegn på kvalitet, siden de har 
siddet fast så længe! Jeg prøver at huske, hvilket reb 
jeg klippede dernede i mørket et sted. Kaminen ebber 
ud, og pludselig åbenbares lysene fra Grindelwald 
tre kilometer under mig: Jeg er på en smal snekam og 
håber blot, at rebene rækker endnu et stykke. Med 70 
meter reb lykkes det at ”springe over” en reblængde, 
og de næste fire går vi hurtigt med løbende sikring. 
Sneen bliver hårdere, ja snart dukker også isen frem 
under snedækket. Jeg løber tør for isskruer, så Kristof-
fer må klø på det sidste stykke op til topkammen. Til 
min irritation stopper han. ”Gå dog videre, kort rebet 
op om du vil, men lad os nu komme til toppen!”, 
tænker jeg.
Da jeg når kammen, forstår jeg hvorfor: Kastevinde 
gør det lige lovligt spændende at balancere på den til 
tider meget smalle topgrat. Heldigvis kan man flere 
steder tage hver sin side, så vi kan bevare en fornem-
melse af sikkerhed her i mørket, hvis bare vinden vil 
tage den med ro. Vi fornemmer gratens bølgende 
konturer og overraskes over den store afstand til top-
pen. En voldsom, svampelignende udvækst af vind-
formet sne tvinger os ned i klippevæggen for at kunne 
passere, men da vi igen når kammen og finder læ, 
kan der ikke være tvivl: Vi har nået toppen, 3970 me-
ter over havet, og formodentlig næsten lige så mange 
tilbagelagte klatremeter siden vi begyndte for to døgn 
siden. Mørket indbyder ikke til det store panorama-
billede, men den relative læ tillader, at vi indtager lidt 
tiltrængte forsyninger, før den sidste opgave: at finde 
de sammenhængende snefelter, der skal bringe os 
sikkert ned gennem mørket, uden om normalrutens 
lumske klippepartier. 
Hvad vi ikke ved er, at en franskmand i reblaget før os 
mistede livet under forsøget på at følge normalsporet 
ned ad vestflanken natten før. 
Men vor tidligere rekognoscering fra Eigergletscher 
Station gør, at vi endnu en gang begiver os ud i 
vinden på kammen ned mod Mönchjoch, hvor vi 
snart finder et abseilanker, der tillader os at nå ned 
på et stort snefelt, der forhåbentlig kan føre os ned. 
Med slukkede pandelamper tyder konturerne på, at 
vi kan påbegynde den stejle gang nedad. Ellers kan 

På toppen ved midnat.



3938

vi blot forsøge at holde os længst muligt mod højre, 
så vi undgår den hængende isvæg midtvejs. Tre timer 
senere står vi med smertende fødder tilbage hvor det 
hele begyndte: sneen har kun kortvarigt vist os nåde, 
for det meste enten for hård til at kunne gå på hælene 
med strakte ben eller for blød til at kunne bære. En 
indvendig blodvabel over trædepuden bliver for mit 
vedkommende et langvarigt minde.
Drømmen om en varm seng og et veldækket bord 
blegner lidt i morgendæmringens kolde lys, for 
Eigergletscher Guesthouse har lukket for weekenden. 
I stedet må vi hutle os igennem timerne, indtil det 
første morgentog kan bringe os nedad mod dalen. 
Det luner dog at kunne ringe hjem til familien med 
det glade budskab på morgenkvisten: Elvira på tre 
spørger, hvornår hun skal med i bjergene. Først skal 
far dog lige overstå den sidste hindring; at få bilen 
kørt sikkert hjem uden at falde i søvn. Afslutningsvis 
kan vi gratulere briterne, der når ned til den varme 
aftensmad.

Efterskrift
Egentlig skulle jeg have holdt mig i ro. Sidste års fokus 
på skibestigning, der kulminerede i 3000 højdemeters 
opstigning non-stop på Muztagh Ata, gav desværre 
nogen seneirritation pga. et styrt, og så med datter 
nummer to på banen var det bestemt ikke oplagt, at 
foråret 2007 skulle blive så aktivitetsfyldt. Men Krist-
offer Szilas efterlyste en makker til klassisk isklatring i 
Rjukan, forholdene var exceptionelle, så snart var alle 
betænkeligheder erstattet af tanker om alpernes klas-
siske nordvægge. En kombination af orlov, påskeferie 
og velvilje på hjemmefronten førte os til Chamonix, 
hvor dog hverken Les Droites eller Grandes Jorasses 
indbød til vinterklatring, så positive meldinger fra 
Grindelwald og dårlige fra Zermatt gjorde valget 
enkelt.
Alpin klatring handler for mig om oplevelsen af even-
tyr og om at mestre udfordringen. Det drejer sig ikke 
om nødvendigvis at overgå sig selv hver gang. 
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D. 11. Juli 2007 om morgen kl 6.30 i lejr 4 (6400 m)

”Fuck hvor er det koldt” er min første tanke da jeg 
vågner. Det har stormet en pilkan hele natten og 
vi  (Norbert Wildermuth og jeg) har ligget og holdt 
på teltet det meste af natten. I en fjern hukommelse 
husker jeg en reklame for V25 teltet, om dets fortræf-
feligheder i storm. ” Helt sikkert” når jeg at tænke, 
inden Norbert spørger om vi lave lidt morgenmad! 
Ude i absis er alt frosset hårdt og gasdåsen har boret 
sig 10 cm ned i isen. Som var det et dårligt varsel 
- om dagen der venter!  

”Ingen kommer på toppen i dag” siger vi i kor, og 
efter morgenmaden bliver matraet gentaget af en rus-
siske guide der befinder sig i lejren. Det er som om alt 
synker sammen inden i! Efter 4 døgn mod toppen, er 
udsigten nu afløst af en usikker tumletur ned af bjer-
get. Nedturen besværliggøres stærkt af storm og store 
mængder af sne. Øhh hvordan kommer vi ned, når 
jeg at tænke......................... Men med store mængder 
af diamoxs, diarre- og hovedpinepiller i kroppen kan 
det jo ikke gå helt galt....eller kan det!!!!!!!!

Vi hooker up med et spansk klatreteam der også 
søger mod mildere himmelstrøg. Den første del af 
nedfarten går godt, og vi ankommer til den ekspon-
erede lejr i 6100 uden de store problemer. Tiltrods for 
at den sidste del er rent abseil på dårlige reb og med 
nul sigtbarhed. Men så kommer chokket! Min klatre-
makker Norbert proklamerer pludselig at han vil slå 
lejr her, og forsøge toppen dagen efter!!!!!! ”Hvad det 
kan du da ikke......Med kun en gasflaske tilbage!!!!!!!!  
Min sløve stofpåvirkede hjerne forsøger at arbejde på 
højtryk!!! En flaske gas holder i .......?

Mens min lidt tarvelige hjerne prøver at at få reg-
nestykket til at gå op, spørger Norbert om han må få 
noget af min mad.....øøøhhhh her værsgo.......

Det spanske hold melder at de går videre... Aldrig 
har jeg følte vægelsindet så stærkt, kom nu Hasse 
hvad gør du! Jeg ved, at det bliver et Tour De France 
at komme herop igen, på den anden side kan vi for 
fanden ikke overleve på en flaske gas........

Efter en 5 minutters ”jeg ved ingenting..” siger jeg 
farvel til Norbert og begynder nedstigningen. Den 
næste passage er fuldt af fixreb, da isfeltet falder 
stejlt langs den klippe man følger. 20 minutter senere 
møder jeg Hans,Eskild og Sidsel, der er på vej op 
(Hans havde held med at lave toppen et par dage 
senere). Efter en kort hyggesludder og den obliga-
toriske ”held og lykke” salut stresser jeg videre ned, 
i håbet om at jeg kan nå mine spanske venner inden 
glecieren, der er bedst at krydse i reb. Men hastværk 
er lastværk for pludselig snubler jeg i sporet og mister 
ballancen. 

De næste par sekunder er alt sne og ”Nu er jeg død 
!!!!” Det føles som en evighed, selvom det naturligvis 
ikke tager lang tid at falde 10-15 meter. Men så stram-
mer fixrebet op (personligt kunne jeg godt tænke mig, 
at fixreb blev fixet lidt oftere.) Da jeg kommer til mig 
selv hængende på væggen, kan jeg HØRER mit hjerte 
slå, og mit åndedræt er et stykke over normalen ;-). 
Lige foran hovedet dingler min skruekarabin, som 

På stoffer
på Korzeevskaya

Tekst & billeder: Hasse Norbye
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jeg i skyndingen ikke fik låst. Øhhh.... med rystende 
hænder låser jeg skruekarabinen.  Under mig slutter 
isfeltet ca. 200 meter nede i nogle store klippefrem-
spring. Ikke et sted man ønsker at besøge i høj fart!  

Jeg får løsnet endnu en isøkse fra rygsækken og beg-
ynder opstigningen,  der viser sig at være betydeligt 
lettere end jeg havde frygtet. Vel oppe i sporet træder 
jeg meget forsigtigt, som havde jeg lige lært at gå for 
blot et par minutter siden.

Jeg når lejr 5800 i et voldsomt snevejr. Heldigvis ven-
ter det spanske klatreteam på mig med varm the og et 
par lune bemærkninger om ”your so fast ”. Og jeg må 
da også indrømme at mit tempo ikke er formidabelt 
denne formiddag! Vi fortsætter nedover gletcieren 
uden de store problemer, og oplever ingen flaskehals 
på abseilet mellem lejr 5800-5300, fordi de store 
mængder nedbør har fået folk nedefra til at vende om 
i tide.

Efter en kort pause i lejr 5100 siger jeg farvel til det 
spanske team, der nu har kastet det meste af deres 
gear ind i en af deres telte, og nu nærmest kan løbe 
mod basecamp! Selv fortsætter jeg i mere afstadigt 
tempo mod basecamp, som jeg håber at nå inden det 
bliver mørkt. 

Men klokken går – og nedbøren afstattes gradvist af 
slud og tåge. Øjnene er stift rettet mod det lille spor 
foran mig. ”Det er et stort område at fare vild i” når 
jeg at tænke, inden jeg står foran den sidste gletcier, 
der skal passeres inden basecamp. Kl. er nu blevet 
omkring 19.00 og jeg har gået i ca. 11 timer, hvilket 
er begyndt at påvirke min dømmekraft! Passagen over 
gletcieren forekommer mig dog også noget ander-
ledes end sidst, og selvfølgelig når jeg at komme godt 
ud på gletcieren, inden det går op for mig, at pas-
sagen må ligge længere oppe. 

Det er blevet pandelampetid, men tågen skaber så 
dårlig sigtbarhed, at jeg beslutter at slukke den, og 
vente på at natsynet skal indfinde sig. ”Hvis man dog 
bare kunne høre den forbandede generator” tænker 
jeg! ”Den plejer for helvede at stå og banke så ingen 
kan sove, men nu er den pludselig blevet tavs!”. Men 
høje gletciervægge virker som lyddæmpere og stjæler 
den lyd, som vildfarne bjergbestigere ellers godt 
kunne bruge - til at komme sikkert hjem. 

Så det er hele tiden to 
skridt frem og et tilbage, 
og pludselig synes der at 
være spalter overalt! Et 
hurtigt kik over skulderen 
bekræfter mig i, at det 
er absurt at forsøge at 
komme tilbage af samme 
vej, fordi det nu så mørkt 
at sporet er helt væk. Et 
øjeblik sætte jeg mig ned 
og tænker” Jeg overnatter 
bare her!”. Men tanken 
om, at det første reblag 
om morgen finder mig 
sovende 50-100 meter fra 
basecamp er alligevel for 
ydmygende! Så jeg søger 
langsomt videre, mens jeg 
bander og svovler over min 
beslutning om, at kryse 
gletcieren på dette sene 
tidspunkt. Havde jeg været 
en figur i en tegneserie, 
havde der været dødninge-
hoveder, eksplosioner og 
våben over mit hoved på 
det tidspunkt.

Men til sidst i bedste 
”Touching the Void” stil, 
kan jeg pludselig lugte 
latrinet fra basecamp. Og 
så ved jeg, at jeg er ved at 
være hjemme! Så kom der 
alligevel noget positivt ud 
af al den diarre, som hele 
basecampen synes at være ramt af! Så det er med let-
telsens suk, at jeg passere latrinet og finder vores telt. 
Det har været en lidt for lang dag, og jeg lover mig 
selv at det må være nok bjergbestigning for denne 
omgang. Hvilket jeg heldigvis har glemt alt om et par 
dage senere, da kroppen har restitueret og vejret er 
godt!

Faktaboks

Korzenevskaya er 7103 meter højt og ligger i Titjikistan. En tidligere sovjetiske republik. Det lille land græns-
er op til Afganistan, Uzbekistan, Kina og Rusland. Man flyver via Moskva eller Istanbul til Dushanbe, der er 
hovedstad i Titjikistan. Herfra går turen videre til Jirgital via fly eller bus. Det sidste stykke op til Moskvina 
Basecamp (som navnet antyder drives af russere), tilbagelægges med helikopter eller ved trekking (ca. en 
uge) Fra basecamp kan man nå toppene  Borovskaya (5940 meter), Peak of 4 (6300 meter), Korzenevskaya 
(7103 meter) og Peak Kommunismus (7450 meter). Udover bjergbestigning kan man sejle kajak i basecamp 
(vanddybten er ca. 30 cm.;-))
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Mt. Harvard (næsten oppe) udsigten mod syd med adskillige 14’ers.

Colorado
- tour of Fourteeners 
 
Tekst og billeder: Jørn Unnerup



45 min. senere (kl. 15) sidder vi på bagsmækken af 
bilen i Guanella Pass. Nu skinner solen på toppen 
af Mt. Bierstadt som i morges ved 8-tiden, da vi var 
deroppe. Jeg hælder vand ud af begge støvler. Det var 
første dag – og de to første 14’ers!

2. turglimt – 23. juli
Fra toppen af Mt. Lincoln er der en fantastisk udsigt 
hele vejen rundt. Den rødbrune bjergryg strækker 
sig mod vest mod den uægte top Mt. Cameron (der 
skjuler dagens første top Mt. Democrat) og mod syd 
til Mt. Bross. Mod øst aner vi toppene af Mt. Bierstadt 
og Mt. Evans. Lidt nord for dem ses dobbelttoppen 
af Grays Peak og Torreys Peak (hvor vi var for 3 dage 
siden). Umiddelbart nord for os ses den lange ryg fra i 
går med Quandary Peak. Den kølige nordenvind gav 
en fantastisk udsigt.
Mod vest-sydvest mener vi at kunne se den kom-
mende uges projekter vest-sydvest for Leadville og 
ned mod Buena Vista. Mod syd starter det enorme, 
flade og bjergomkransede område omkring South 
Platte River. Ellers er der bare bjerge i hobetal. Vi 
snakker med de 4 unge mennesker om, at dagen i dag 
er ”good for statistics”.

En ”fourteener” er et bjerg på 14.000 fod eller mere 
= 4.267+ m.

Inspirationen
På reblederturen i 2006 til Randa-Zermatt fortalte 
Jan E. om, at han i september skulle til Colorado. 
Han nævnte en bog om Colorado’s Fourteeners. Den 
ville han købe derovre. Han lovede at skaffe os et 
eksemplar også. I løbet af vinteren og foråret fik vi 
sammenstillet en tur på 2! uge derovre med udrejse 
17. juli og hjemkomst 4. august 2007. 

1. turglimt – 19. juli 
Haglene pisker ned, mens vi iler henad stien på bjer-
gryggen fra Mt. Evans, så vi kan komme nedad. Rundt 
om os buldrer og brager det, og lyn oplyser den 
tusmørke middagstime. Endelig flader terrænet ud. Så 
brager et lyn ned i terrænet mod venstre – der hvor vi 
kom op fra Sawtooth 2 timer tidligere. Vi iler fremad 
– og slapper lidt af, da haglvejret bliver til kraftig regn. 
En time senere er vi nede i kløften ved Scott Gromer 
Creek, hvor der ingen markeringer eller sti er. Til 
gengæld er der masser af tætvoksende, regnvåde, 
1-2 m høje ’willows’. Endelig kommer vi ned på det 
flade, hvor der er antydningen af en sti. Regnen har 
forvandlet det flade område til en mudret mose. 

Forude venter Mt. Lincoln. Ude i det fjerne (til venstre for toppen) anes dobbelttoppen Torreys Peak og Grays 
Peak) og ovre til venstre ses den lange ryg med Quandary Peak.

Turen slutter i den bagende middagssol ved Kite Lake, 
vi var startet fra kl. 6. Vi sidder på en sten og dypper 
tæerne i den rivende bæk for at køle fødderne efter 
dagens tur – og specielt den yderst stejle nedtur, 
hvor vi mødte ham texaneren, der på sit drævende 
tungemål udbrød: ”Suure glaad, A didn’t go up this 
way!” Det var så 4. turdag – og 6., 7. og 8. fourteener.

3. turglimt – 31. juli
Det er mørkt 0440, da vi når North Cottonwood 
Creek Trailhead efter yderst skumplende 4 miles på 
40 min. i bilen’s laveste reduktionsgear og med 4 
WD slået til. 5 minutter senere er vi på vej gennem 
den tyste fyrreskov, hvor kun creek’ens lyde bryder 
stilheden. En enkelt tanke bliver tænkt om bjørne 
og Colorado. Søen deroppe hedder jo Bear Lake. Vi 
så dog intet til sådanne, men mørket får jo én til at 
tænke tanker.
Lidt over 0900 når vi toppen af Mt. Harvard. Vejret 
er flot, men vi er også tidligt på den. Vi lærte lektien 
på dag 1. Mod syd breder hele Horn Fork Bassin med 
Bear Lake sig. Bag den rejser sig Mt. Yale (hvor vi var 
for 3 dage siden). Bag den ses også Mt. Princeton og 
Mt. Antero, som vi ikke når på denne tur.
På østsiden af dalen bjergkammen over til og Mt. Co-
lombia. Vi vil den vej rundt. Mod nord Mt. Belford og 

Mt. Oxford (hvor vi var for 2 dage siden) og længere 
mod nord aner vi Mt. Elbert og Mt. Massive (hvor vi 
var for 4 og 5 dage siden). Mod nordøst gemmer sig 
Independence Pass og Aspen. Mod øst breder den 
brede Arkansas River Vally med Buena Vista sig – og 
bag den anes mod nordøst toppene ved Kite Lake 
m.v.
Kl. 1305 nåede vi endeligt toppen af Mt. Colombia. 
Nu var det tæt skyet over os, så vi ventede regnen 
hvert øjeblik. Det holdt dog tørt i endnu en god time. 
Mike fra Missouri (der slog følge med os på Mt. Har-
vard) opgav at følge os ! time tidligere, da vi endeligt 
havde passeret det sidste blokmark med de yderst 
fåtallige små varder. 
Ca. 1420 kom regnen. Da var vi heldigvis nede i sko-
ven på den faste sti. Efter 45 min. ebbede regnen ud. 
Da mødte vi de to unge piger i sommerpåklædning, 
der spurgte om afstanden til toppen. De så ikke ud 
som om de troede på mit udsagn om ”5 hours with 
a good pace”. 1530 nåede vi endeligt ned til bilen. 
Det var en lang dag – den 10. turdag – og den 14. og 
15. fourteener. Undervejs var vi blevet enige om, at 
nu var sulten efter 14’ers stillet. Nu manglede vi bare 
lige de 4 miles ’spændende’ kørsel ned til den jævne 
grusvej. Dagen efter tog vi på sightseeing i Aspen.
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Colorado ligger også noget sydligere end Alperne 
– som Lissabon eller Syditalien.
Bjergene er en del af vandskellet mellem Atlanten og 
Stillehavet – kaldet ”The Continental Divide”. Mod øst 
løber floderne i sidste ende ud i Mississippi og den 
Mexicanske Golf, mod vest i Coloradofloden og ud i 
den Californiske Golf.

Vejret
Vi mødte også et par midaldrende herrer fra Østkys-
ten, der gik 3 uger på Colorado Trail med rygsæk og 
overnatningshængekøje. De havde været ganske våde 
hver dag i 10 dage, så de tog et par nætter på samme 
hostel som os for at tørre.
Sommeren er nemlig ”monsunsæson”, hvor varm og 
fugtig luft generelt blæser ind fra syd. Det bliver til de 
daglige eftermiddagsskyer med regn og torden. Derfor 
sørgede vi for at kunne starte fra trailhead ved eller før 
solopgang lidt i 0600. Man skal helst være under top-
pen igen før middag. Transporttiden ud til Trailhead 
skal lægges til, så vi stod oftest op mellem 3 og 4. 
Vejrudsigten var næsten konstant ”solskin og skyer 
med 25-50 % chance for tordenvejr”. Det betyder ef-
termiddags-/aftenregn og torden. Om natten klarede 
det så op igen, så formiddagene var generelt flotte. 
De klareste dage var de få dage med nordenvind. 
Hun så helt opgivende ud på Chamber of Commerce 
i Leadville, da jeg spurgte til en vejrudsigt. ”I bjergene 
skifter vejret på 5 minutter”, men hun fandt da én 
frem – og den var som beskrevet.
P.g.a. de jævnlige og ganske heftige regnskyl satte vi 
pris på at bo med fast tag og bund.

Guide’s og ruter
Som nævnt brugte vi ”Colorados Fourteeners” af 
Gerry Roach udgivet som ”Fulcrum Guide”.
Derovre fandt vi en tilsvarende bog om ”Colorados 
Thirteeners – 13.800 to 13.999 feet” af Gerry og 
Jennifer Roach. Den beskriver de 46 thirteeners, der 
tilsammen med de 54 fourteeners udgør Colorados 
Centennial Peaks. Alle de 100 toppe er over 4.000 m. 
I den sidste fandt vi også forklaringen på rute-mark-
eringerne i begge bøger (fuldt optrukken, stiplet 
og prikket linie). Den optrukne linie markerer den 
hyppigst brugte rute. De prikkede de mindst brugte. 
Men ingen af dem er nødvendigvis markerede særligt 
meget. De meget brugte ruter har dog en trampet sti, 
så man ikke er i tvivl (helt som i Alperne), men er 
man uden for dem, skal man helst selv kunne tænke 
sig til ruten. Der er ingen eller kun ganske få varder. 

Andre indtryk
Jeg var yderst fascineret af alle de gnavere, vi så 
undervejs – murmeldyr, kaniner, pika’s, jordegern og 
chipmunks (som er to forsk. arter – den første 15-20 
cm lang, den sidste kun 10-12 cm uden hale). Vi så 
også bjergged og Bighorn Sheep – og nogle bæver-
dæmninger.
Og så har de kolibrier (en trækfugl). Det er svært 
at blive træt af se på de små vævre skabninger med 
snurrende vinger. Mange havde foderautomater oppe.
Udi blomsterne er det især Blue Columbine (se 
øverst) og den knaldrøde Indian Paintbrush, der gør 
indtryk.
Et utal af søde, hjælpsomme og kontaktivrige ameri-
kanere, der typisk blev endnu mere snakkesagelige, 
når de fandt ud af, at vi var fra Danmark.
Aspen, Colorado er overklassens skisportssted 
(besøgte vi kun den sidste dag). Breckenridge er mid-
delklassens (vores 2. bosted). Begge de to er der gang 
i. Georgetown, Leadville og Buena Vista (vores 3 
andre bosteder) er verden mere eller mindre kørt lidt 
udenom, siden de havde deres storhedstid i minedrift-
ens boomperiode i 1870-80-90’erne.
Vejnettet er nemt at finde rundt på, og vejene er 
generelt i god stand – medmindre man (som os) 
absolut skulle ud at køre lidt fra alfarvej. 2-3 af turene 
til trailheads og en af vores turistture krævede absolut 
”vehicle with high clearence”, som manden på Visitor 
Center i Salida så neutralt formulerede det.

Staten Colorado
Colorado er en af de 3 stater i USA, hvis grænser 
følger længde- og breddegrader. Den er 612 km 
bred og 451 km ’høj’ – et landareal på størrelse med 
Storbritanien. Der bor dog kun 4,3 mio. mennesker 
– og 2/3 af dem bor ude på prærien på bjergene øst-
side i et bælte fra Fort Collins over Boulder og Denver 
til Colorado Springs. Så der er god plads og ret øde 
oppe i bjergene. 
Naturen i bjergene er flot, men mange steder er den 
skæmmet af nuværende eller især fortidig minedrift. 
De karakteristiske stenkegler under gamle minegange 
og utallige andre spor sås alle steder. 
Bjergene minder meget om Alperne mellem 1.000 
og 3.500 m – blot ligger det i Colorado fra 2.000 til 
4.500 m. F.eks. boede vi de 4 steder mellem 2.450 m 
og 3.100 m. Det gik bl.a. op for os en dag, vi skulle 
koge æg. Trailheads ligger typisk i ca. 3.000 m.
Angiveligt er der antydningen af en gletscher i Colo-
rado, men vi så ingen is og kun minimalt med sne. 

Også af den grund er det rart ikke at rende rundt 
deroppe i dårligt vejr. Vi mødte en vel 65 årig mand, 
der havde tilbragt en nat deroppe fanget af for sen 
start, dårligt vejr og formentlig sin egen for dårlige 
kondition. Han var ret rystet. Ingen havde reageret på 
hans lys- og lydsignaler.
Oppe ved toppene var der ofte tale om let klatring, 
men ellers generelt om vandring. Men vi valgte også 
bevidst de fuldt optrukne ruter. Der kan nemt findes 
teknisk krævende ruter også på de nemmere toppe.

Bookning m.v.
Vi fløj fra København via Atlanta til Denver med 
Delta Airlines, og lejede en bil hos Hertz fra dagen 
efter ankomst til dagen før afrejse. Det er en nødv-
endighed, hvis man som os vil rundt forsk. steder og 
køre ud til trailheads hver dag fra mere komfortable 
overnatningsforhold. To af stederne boede vi i ferielej-
ligheder, et sted på Hostel og til sidst i en hytte på en 
campingplads. Ved den overnatningsform slipper man 
også for alt overnatningsudstyret.
Som det fremgår ovenfor, er det en god ide at leje en 
4-hjulstrækker. Det er noget dyrere, men et nødv-
endigt arbejdsredskab. Det er også svært at forklare 
forsikringen, at bunden er kørt i stykker på en vej, 
hvor almindelige biler ikke må køre. Mange trailheads 

ligger 2-3-4 miles oppe ad sådanne veje.
Flyrejse, billeje og hotelovernatning første og sidste 
nat i Denver havde vi et bureau til. Al øvrig over-
natning havde vi selv arrangeret via internettet. En af 
overnatningerne skulle betales på forhånd, de andre 
ved fremmøde. Stort set alt (stort og småt) lod sig 
betale med mastercard eller visa, så vi endte med 
bevidst at skulle bruge de hjemmefra vekslede dol-
larsedler. Kun er det rart at have små dollarsedler til 
tips til chauffører m.v. og til betaling for daypass ved 
Kite Lake.

Samlet indtryk
Dejligt område – fed vandreferie – men ”still 39 to 
go!” Og dér stiger sværhedsgraden også på en hel del 
af dem. Og så er der jo alle de 46 øvrige ”Centennial 
Peaks”. Så der er til en del ferier endnu, hvor man 
kan gøre det lettere eller sværere for sig selv alt efter 
ønske.

Vi står gerne til rådighed for spørgsmål m.v. (e-mail: 
jorn.unnerup@privat.dk eller mobil 236 90 472).

Dagens tur evalueres ved hytten på campingpladsen 
ved Buena Vista. 
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For 117’ende gang står jeg på den blå madrads ved 
boulderhulen. Over mig knejser Abekattevæggen 
kraftigt overhængende hele vejen med et markant tag 
knapt halvvejs oppe. Aftenens projekt er en sand-
farvet rute. Ruten går på tufaer og makroer i bunden, 
og over taget på gode positive greb.  
 
Et nik til Nicolai, som nikker tilbage. Alt er klar. Jeg 
trækker vejret dybt og lukker øjnene et par sekunder. 
Fokus. Denne gang skal den i kassen. Flere måneders 
arbejde med ruten skal nu kulminere. Jeg tjekker 8-
talsknobet endnu engang, trækker vejret dybt og 
træder uden flere dikkedarer op på det nederste 
fodtrin og pincher med højrehånden på en knop. 
Direkte over mig sidder et langt franskbrødsformet 
greb i boulderens tag. Begge hænder pincher i grebet, 
og med det meste af vægten hængende i et pinch 
under lodret tag, bevæger jeg føderne op på de 
relativt dårlige fodtrin. Et vred med hele kroppen 
bringer mig i stand til at få højre hånd op på en tufa 
med et godt pinch. Akrobatisk bringes begge føder op 
på franskbrødet, som sætter sig en smule under 
vægten. Det plejer nu at holde. En laaang bevægelse 
med venstre hånd bringer mig op i bunden af endnu 
en tufa - men grebet skal tages i toppen. Jeg bevæger 
derfor venstre hånd rykvis opad indtil jeg når toppen 
af grebet. Her har jeg faktisk har rigtig godt fat. Pyha, 
en hård og akrobatisk start. Først nu klipper jeg 2. og 
3. slynge - første slynge sidder under mig, og det ville 
være akavet at sikre i ankelhøjde. Og madrassen er 
der vel af samme grund. Med de to slynger klippet, 
gør jeg mig klar til næste bevægelse, som skal være 
eksplosiv. Jeg bringer føderne højt op og dyno’er 
næsten til endnu et flute, som sidder vandret. Jeg 
matcher med venstre hånd og går videre til en 
semidårlig sloper, som jeg dog kan holde i den tid det 
tager at klippe 4. slynge. Venstre hånd skal op på 

endnu en tufa, som sidder lige under det lille tag. Den 
skal tages akavet - sidelæns udad, hvilket givet et vred 
i håndleddet - og med en halvskidt sloper til højre 
hånd og et akavet greb til venstre hånd er der lagt op 
til ballade. Rutens første crux venter på mig.... Jeg 
slipper med begge fødder og nærmest springer op i 
en tung skulderbevægelse, som simultant bringer min 
venstre fod op samtidigt med at min højre hånd lige 
præcis kommer op på en flad skive med en diminutiv 
kant på en kæmpe dråbeformet makro under taget. 
Højre fod bridger ud mod sidevæggen i et desperat 
forsøg på at lette presset på mine underarme. Denne 
akavede stilling - med hovedet presset ind i et hjørne 
mellem taget og den dråbeformede makro og med 
benene i spænd mellem de to overhængende vægge - 
er rutens eneste hvil. Jeg ryster forsigtigt begge arme 
en af gangen og puster ud. Bliver vel hængende 20 - 
30 sekunder. Ved, at resten af vejen er der ingen hvil, 
og den hårdeste del af ruten venter. De resterende 2/3 
af ruten er næsten et langt, ubarmhjertigt crux. 
Trækker vejret dybt igen, og begiver mig, som så ofte 
før, ud på den sidste, hårde del af ruten. Ruten går 
mod højre ud gennem taget, hvor begge hænder skal 
ud og have fat i endnu en lang tufa. En tung skulder-
bevægelse op over taget gør mig i stand til at få højre 
hånd i et lille greb, som er en blanding mellem et ikke 
særlig dybt to-finger hul og en pinch. Begge fødder 
kommer op, og stående i spænd mellem tufaen og 
fodtrinnet, kan jeg lige præcis holde grebet længe nok 
til at jeg kan klippe slyngen - en unaturlig stilling, 
fordi jeg skal klippe hen over min anden arm - mine 
arme er således krydsede i klippet. Hårdt presset får 
jeg det yderste af et par fingre på højre hånd i et to-
finger hul, som jeg kun kan holde i den tid det tager 
mig at svinge kroppen over og få fat i et dybt og fladt 
sidepull. Højre fod kommer op i toppen af tufaen og 
venstre fod sætter jeg ud til venstre på et lille fodtrin. 

Med hele kroppen spændt på tværs mellem venstre 
hånd og højre fod, trækker jeg et godt stykke reb op. 
Den næste slynge skal klippes nu - et godt stykke over 
mit hovede. Jeg ved af erfaring, at det er næsten 
umuligt at klippe slyngen af næste greb. Allerede nu 
er jeg ved at være godt brugt, og der er stadig satans 
meget tilbage. Det lykkes at få klippet slyngen og jeg 
gør nu klar til rutens 2. crux. Næste greb sidder langt 
over - og på grund af væggens hældning - et stykke 
bag mig. Jeg skal nærmest kigge bagover for at se det. 
Det føles næsten unaturligt at klatre så overhæn-
gende, og tyngdekraften flår i min krop i vrede over 
min trods. Hårdt presset får jeg højre fod op på det 
dårlige to-finger hul jeg brugte før, og kneedropper 
mens jeg strækker mig og sætter derfor stort pres på 
min venstre hånd, som stadig har fat i det flade 
sidepull. Jeg når bunden af næste greb, som dog skal 
tages i toppen, og må derfor igen, via små halv-
desperate ryk, bevæge min hånd op ad grebet indtil 
jeg når toppen, som er ok at have fat i, dog uden at 
det på nogen måde er et hvil. Venstre hånd kommer 
op i et hjælpegreb, som dog ingen nævneværdig 
værdi har, og begge fødder arbejdes højt op langt ude 
til højre på et flute, som næsten sidder i samme højde 
som det greb jeg har næsten hele min vægt hæn-
gende i i højre hånd. Ikke nok med at ruten er 
overhængende; mine ben peger ikke længere ned 
mod bunden af ruten. Manøvren med benene langt 
op og ud til siden gør, at min krop nu nærmest 
hænger sidelæns, vandret under den kraftigt over-
hængende rute og med hovedparten af vægten 
hængende i højre hånd. Jeg er presset i bund, og 
bandende indser jeg, at jeg først nu skal i gang med 
rutens hovedcrux: Et ondsidet dyno med lorte 
fodplaceringer 2/3 oppe af ruten til en åben skål, som 
for hovedpartens vedkommende vender den forkerte 
vej. Der er laaangt op til skålen. Jeg trækker vejret 
dybt og kaster mig desperat skråt bagover - ikke fordi 
jeg mentalt var klar eller havde vurderet, at nu var jeg 
klar og i balance - nej, simpelthen fordi jeg ellers ville 
være faldet af - min højre hånd er nemlig ved at give 
slip. Fanden tage mig, om jeg igen vil falde her. 
Utroligt nok lander jeg min venstre hånd i den bedste 
del af den åbne skål, og efter at have fået føderne på 
plads, er jeg i stand til at klippe næste slynge med 
højre hånd. Jeg kæmper med at få højre hånd ind i 
skålen, og kun med en kraftanstrengelse lykkes det. 
Jeg bringer hurtigt min venstre hånd op på næste 
greb, som vel nærmest kan betegnes som et mellem-
greb. Nu er der kun to-tre bevægelser tilbage, så er 

ruten i hus. Ved af bitter erfaring, at det stadig kan gå 
galt. Er nået hertil ved flere andre lejligheder, blot for 
at konstatere, at det alligevel gik galt. Mine fødder 
kommer på plads, og igen er der tale om en rigtig 
lang bevægelse. Får højre hånd op på et mellemgreb, 
men ved, at den skal videre op. Er fristet til et langt 
kryds op med venstre hånd, men vil i givet fald få 
malet mig op i et hjørne, som vil koste mig ruten. 
Shuffler desperat rundt med fødderne, men kommer 
ikke frem til noget godt. Kigger op. Bare 15 cm 
længere oppe fra mit mellemgreb til højrehånden 
sidder det greb jeg ved jeg skal have højrehånden op 
i. Problemet er, at min højre hånd er højest og den 
med mest vægt. Kan næsten ikke give slip med den, 
men ved jeg skal gøre det. Shit, mine fodplaceringer 
stinker, men det bliver ikke bedre. Med de sidste 
kræfter kaster jeg desperat kroppen yderligere op. 
Tror jeg giver en lyd fra mig, er ikke sikker. Lander lige 
præcis højrehånden på grebet, som heldigvis kan 
kroges med lillefingeren inderst. Nu mangler jeg kun 
topgrebet og at klippe ankeret! Fødderne er fortsat 
rigtig dårlige, men det lykkes mig at få begge hænder 
i topgrebet, som egentlig er OK - ikke rigtig skidt, 
men heller ikke et rigtigt jug. Er en gang tidligere 
faldet af på dette sted - med begge hænder i topgre-
bet, men uden at kunne klippe ankeret. Mine fødder 
er rigtig dårlige - enten kan jeg have kroppen strakt 
helt ud og nå den åbne skål med venstre fod, som jeg 
på grund af den helt strakte krop, ikke rigtigt kan få 
vægt på. Eller også skal jeg prøve at hooke et dårligt 
mellemgreb med en fod - dog uden at kunne få vægt 
på ordentligt - men måske kan den om ikke andet 
holde mig lidt ind til væggen. Vælger det sidste. Ved 
at hooke med venstre fod og spænde kontra på det 
samme greb med højre fod, lykkes det mig at få nok 
kontrol/vægt overført til at jeg kan give slip med højre 
hånd i 2-3 sekunder og klippe ankeret! Jubel, lettelse, 
forløsning! Tror jeg råber et eller andet mens jeg 
bliver firet ned. Spredte klapsalver fra hallen, fra de 
som har fulgt mine sidste højlydte, pressede metre. 
Siddende på madrassen går det op for mig - min 
første 7b. Ved godt det ikke tæller på væg - men 
allligevel. Jeg læner mig bagud, lægger mig ned på 
ryggen på madrassen uden at binde mig ud. Roen 
melder sig. Nicolai kommer over efter at have taget 
mig ud af rebbremsen. “Sådan, sejt mand” kommer 
det fra ham. “Yes”, siger jeg “pyha, det var sgu fedt”. 
Den aften er det mig der giver belgisk hvedeøl på 
Cafe Langebro. Og jeg har stadig ikke helt vænnet 
mig mentalt til at have gået 7b.

7b
Tekst:  

Sune Hermit
i KK
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Cho Oyu 8.201 meter 
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www.kiplingtravel.dk 

Tag med Bo Belvedere 
til verdens 7.  højeste 
bjerg på en enestående 
ekspedition.  
April-maj 2008, 45 dage.  
Kr. 89.900,- 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d 29.01.07 kl. 19 i Dansk Bjergklubs lokaler, Løvstrædet 8a 3. Kbh. K
KK er lukket denne aften lukket for klatring

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2007
4. Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det kommende år
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 På valg som følge af anciennitetsprincip : 
 Lise Usinger -  Modtager genvalg
 Peter Ulrich - Modtager genvalg
 Valg af suppleant
7. valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, dvs. senest den 15.01.08 kl. 
12. Stillede forslag – fra medlemmer og bestyrelsen vil blive offentliggjort på KK’s hjemside seneste en uge før 
– dvs. senest den 22.01.08

På bestyrelsens vegne
Lise Usinger

Tilmelding til alle kurser er flyttet til  www.klatreforbund.dk, hvor der findes en aktivitets- og kursus-kalender, 
der gerne skulle give et overblik over hvilke kurser, der tænkes udbudt, samt hvornår. Men da der endnu ikke 
er mulighed for online-booking og betaling, så er det kun muligt at tilmelde sig inden for en nærmere fastsat 
periode fra det øjeblik, kurset annonceres under ”Tilmelding”. Desuden må man sørge for samtidig at betale 
for at komme i betragtning som kursist. Alligevel kan vi dog ikke altid garantere deltagelse, men vi vil gøre vort 
bedste for at få alle med, forudsat at de opfylder betingelserne for deltagelse. Dette kan man altid læse nærmere 
om i kursuskalenderen.
Udbuddet af kurser skulle gerne matche medlemmernes interesser, men der kan være behov for tilpasninger og 
nye ideer. Derfor opfordres alle til at sende sådanne forslag til: uddannelse@klatreforbund.dk. Men husk på, at 
det er lysten, der skal drive værket: instruktørerne/trænerne skal brænde for opgaven. Derfor er det vigtigt at så 
mange som muligt uddanner sig til de forskellige instruktør- og træner-niveauer, så vi kan finde én, der brænder 
for det samme som dig. Videreuddannelse kan gøre os alle til bedre klatrere. 

Kursuskalender 2008 kommer i næste nummer af “Klatring”

Andy Caves bog “Learning to breathe” er i en vis forstand en almindelig bog om klatring og bjergbestigning 
– og på en anden måde så alligevel ikke. Bogen vandt i 2005 Boardman Tasker award for Mountain Litterature, 
hvilket er helt fortjent. Bogen er usædvanlig, fordi den ikke kun beskriver hvordan den unge Andy bliver inter-
esseret i klatring og udvikler sig klatremæssigt som generationer af engelske klatrere før ham – først lokalt crag, 
så Sheffield, vinterklatring i Scotland og siden i alperne og til sidst i hele verdenen – men også fordi den be-
skriver hvordan Andy, som er vokset op i et traditionelt kulminesamfund, og som selv starter som minearbejder, 
dropper minearbejdet og bliver fuldtidsklatrer, samtidig med at han fuldfører en uddannelse som bjergguide 
og en ph.d. i ”socio-linguistics”(!). Bogen følger således både en klatrekarriere, men også et samfund under 
opbrud og en arbejderklasse, som kæmper for sin eksistens under 1980’ernes Thatcher-englands minelukninger. 
På mange måder flettes de to temaer sammen, som når Andy nægter at klatre med en anden guideaspirant på 
grund af at den anden guideaspirant var strejkebryder under strejken flere år tidligere.

Rent klatremæssigt omtales en række ture til bl.a. Alperne, hvor Andy bl.a. klatrer Divine Providence og Harlin-
Robbins direttissima på Dru. Andys egentlige passion er svær klippeklatring – hvilket dog ofte omtales i bisæt-
ninger, som da det kommer frem at han har klatret The Fish (900 meter, op til 7b på Marmolada i Dolomitterne) 
og Brandler Hasse på Cima Grande. Det egentlige klatremæssige højdepunkt kommer med  forsøg på Gasher-
brum IV i 1993 og bestigningen af Changabangs sydvæg  i alpin stil i 1997. Denne tur udvikler sig til en klassisk 
epic, hvor de på 14. dagen siden de forlader basecamp med mad til 9 dage – forlader teltene i erkendelse, at 
”hvis vi ikke kommer ned i dag får vi ikke brug for telte alligevel”… Efter den ekspedition beslutter Andy sig for 
at droppe højdebjergbestigningen og hellige sig sin egentlige klatremæssige passion, nemlig svær klippeklatring.

Bogen er enormt velskrevet og har et dejligt engelsk twist – i modsætning til de nogen gange lidt polerede 
amerikanske bjergbestigningsbøger. Andy gemmer lidt i ærmet til en anden god gang – bl.a. omtales det i en 
bisætning, at han har besteget Eigers nordvæg. Så mon ikke der er endnu en bog gemt i den gode Andy Cave? 
Jeg håber på det – og mens vi venter får ”Learning to Breathe” min varme anbefaling.
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HH-Ferries
10 løse enkeltbilletter 1265 kr
20 løse enkeltbilletter 2220 kr
20 enkeltture, plastikkort 2170 kr

Længde
Max. 6 m uden hænger = 1 klip
Max. 10 m inkl. evt. anhænger = 2 klip
Over 10 m inkl. evt. anhænger = 3 klip 

Betingelser
• Gælder ikke bådtrailer, bus eller lastbil 
• Benyt automatbanen vad max. længde 6 m uden anhænger, - ellers benyt billetlugen 
• Løse billetter er gyldige 12 mdr. fra købstidspunktet 
• Magnetkort er gyldige 12 mdr. fra ibrugtagning 
• Billetterne kan ikke købes ved færgelejet 

Øresundsbroen
10-turskort 1515 kr

Betingelser
• Kort til biler har en gyldighed på 12 mdr. fra ibrugtagningstidspunktet. 
• Det er ikke muligt at købe rabatbilletter ved betalingsanlægget 

Stena Line
Stena Line giver 10 % på Grenå-Varberg og Frederikshavn-Gøteborg, når man
skriver Torpare under ”Tilbudskode” ved bestilling på nettet. (gælder ikke for
express-færgerne)

Betingelser
• Rabatten er gældende t.o.m. 31. december 2007, men er dog ikke gældende i juli og august. 
• Ved bestilling via deres hjemmeside, skal ordet TORPARE skrives i feltet “Tilbudskode”. 
• Ved telefonisk reservation skal medlemsnummer (60250) og “offer”-typen: TORPARE oplyses.

DB er blevet medlem af foreningen Danske Torpare, og vi har dermed fået adgang til en række rabataftaler hos 
hhv. Stena Line, Scandlines, HH Ferries og Øresundsbroen.
Herunder findes en liste over de forskellige tilbud.
Hvis du ønsker at købe billetter gennem DB, skal du indbetale beløbet på DB’s girokonto: 1551-9079858
Det er vigtigt, at du i forbindelse med indbetalingen opgiver følgende:
Medlemsnummer
Navn
Samt skriver ”Færgebilletter”
Hvis du ønsker at købe forskellige billetter, skal du lave en indbetaling for hver.
Med jævne mellemrum vil undertegnede købe bestilte billetter hos Danske Torpare og sende dem videre til 
modtagerne med posten. Hvor ofte dette vil ske er endnu ikke helt klart og vil givet vist afhænge af interessen, 
men jeg vil bestræbe mig på, at I ikke kommer til at vente urimeligt længe. Det må dog ikke forventes, at man 
har billetterne få dage efter, at man har bestilt dem.

Mvh
Bestyrelsen v. Sten Nørkjær

Færge- og brobilletter
Scandlines
Magnetkort 10 enkeltture 1490 kr
Magnetkort 20 enkeltture 2330 kr 
Ovenstående korttyper giver fast reservation ved ankomst 15 min. før afgang, når der tjekkes ind i automaten

Magnetkort 10 enkeltture (eksklusiv) 1970 kr 
Eksklusivkort giver garanteret plads ved ankomst indtil 5 min. før afgang + gratis kaffe & vand. Prioriteret om-
bord- og ilandkørsel ved ankomst 15 min. før afgang

Motorcykelkort giver 10 % rabat 35 kr

Betingelser
• Gælder kun personbil indtil 3.500 kg 
• Benyt automatbanen ved max. længde 6 m uden trailer 
• Benyt bemandet billetluge ved længde over 6 m 
• Motorcykelkort giver kun rabat på ordinære priser 
• Magnetkort er gyldigt i 12 mdr. fra ibrugtagning 
• Motorcykelkort er gyldigt indtil 12 mdr. fra købstidspunkt 
• Billetterne kan ikke købes ved færgelejet 
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Forhandles af alle førende outdoor- og sportsforretninger. Nærmeste forhandler henvises på telefon 38 71 69 59
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