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DANSK BJERGKLUB

Klatrehal og klubbens fremtid igen, igen…

Klatrehallen er et tilbagevendende emne og det kan umiddelbart virke som om der ikke sker 
ret meget på dette område. Det er både rigtigt og forkert, da der ikke er kommet det store 
gennembrud, men der arbejdes intenst på flere fronter.
Københavns Kommune er meget tung at danse med både som en politisk og administrativ 
enhed og jeg er efterhånden bange for, at vi ikke skal vente at få den store hjælp herfra. 
Politikerne tænder på enkelt projekter, der kan profilere dem eller af et massivt pres, som 
tvinger dem til action, og vi må erkende, at det har vi ikke været i stand til at levere - nok 
fordi vi ikke har været aggressive nok. Forvaltningen er positiv og arbejder med tingene og 
vores oplæg, men der sker ligesom ikke rigtigt noget. 
Det mest realistiske er nok at vi selv må levere varen og komme med et færdigt projekt inkl. 
placering og så satse på støtte herfra. I skrivende stund (2. december) arbejder vi med to 
muligheder, dels på ydre Nørrebro og dels på Refshaleøen. Der er ikke noget konkret, men 
ligeså snart vi ved noget, kommer det på nettet. Paradoksalt nok kan den aktuelle finan-
skrise være en hjælp, da byggeri og byudvikling er gået i stå og dette kan frigøre bygninger 
eller arealer.

Der er generalforsamling først i det nye år og indkaldelse til både KK og DB findes andet-
steds her i bladet. Vi lægger aktuelt ikke op til større forandringer, men det er da oplagt, at 
hvis vi får en stor hal op at køre, så må vi se på vores klub struktur og tilpasse os den nye 
virkelighed. Derfor kan en omstrukturering med nye vedtægter godt blive aktuelt indenfor 
nær fremtid. Hvis vi har en adresse og et ønske om at integrere alle vores aktiviteter, er det 
eneste logiske, at vi også er en klub.  

Glædelig jul og godt nytår
Henrik Jessen Hansen

Paw Lee Sørensen på Caspersens Arete

Foto: Camilla Hylleberg
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Christian Scharff og undertegnede har efter-
hånden bred erfaring med klatringen i Fontaine-
bleau, og har tidligere tilbudt Fontainebleau
-introduktion til Bjergklubbens medlemmer. 
Denne gang tilbyder vi et egentligt teknikkursus i 
Bleau til juniorklatrere i Dansk Bjergklub. 
Kurset kommer til at ligge i påsken 4. – 11. april 
’09, og er tiltænkt de lidt ældre juniorer (12-18 år).

Kurset 
vil primært 

sigte mod at udvikle 
evnen til at analysere og løse 

boulderproblemer. Der vil blive  
arbejdet med opbygning af begrebsapparat 

for problemtyper og bevægelser, så et mere  
nuanceret sprog kan bane vejen for større for-
ståelse af boulderproblemerne. Denne forståelse 
vil løbende blive afprøvet, og nye bevægelser 
og teknikker vil blive øvet. Vi vil også gennemgå 
hvordan man ”spotter” optimalt, og gennemgå 
hvor meget ”spotting” kan beskytte i forskellige 
situationer.

Christian Scharff har gennem årene leget sig til en 
plads blandt Danmarks bedste boulder-klatrere. 
Christians force er overhængende terræn, men 
hans nysgerrighed har gjort ham til en læsestærk 
all-rounder. Christian er uddannet skolelærer 
og arbejder til daglig med elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder på en folkeskole i 
Rødovre. Derudover har han en uddannelse som 
ungdoms-leder/træner indenfor Dansk forening 
for Rosport, og har undervist to sæsoner på KK’s 
begynderhold.

Peter Walbum har siden 1999 tilbragt mere end 
6 mdr. i Bleau og har både på egen hånd og 
sammen med lokale fordybet sig i stedets  
specielle stil. Peters forkærlighed for sekvenslæs-
ning og tricks har hjulpet til en god forståelse for 
problemtyper og bevægelser særligt på slab og 
lodret. Peter er psykolog, har tidligere arbejdet 
socialpædagogisk med unge, og arbejder til daglig 
med motivation og kompetenceudvikling. Han 
har erfaring med undervisning af både unge og 
voksne, og har blandt andet planlagt og instrueret 
på DB’s boulderkurser på Kjuge. 

 
Kurset henvender sig primært til ”øvede” juniorer, 
men alle niveauer vil blive tilgodeset. 
Vi har booket hus med plads til op til 12 juniorer og 
forældre. (Huset kan ses på www.gites-de-france.
com departement 77 hus nr. 96)
Pris for at deltage på turen er 500,-  pr. deltager og 
dækker primært husleje. Transport til Fontaine-
bleau, kost og transport under opholdet kommer 
oveni. 

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

Tilmelding sendes direkte til Christian eller un-
dertegnede, og er gyldig, når deltagergebyret er 
indbetalt. Sidste frist for tilmelding er 1. februar 
2009, men turen forventes fuldtegnet før.
I midten af februar vil vi holde et planlægn-
ingsmøde med deltagerne, hvor vi dels organiserer 
transport og husholdning, men også vil give nogle 
få træningsråd om forberedelse til Bleau.

Mvh
Christian Scharff (kravlenissen@hotmail.com) & 
Peter Walbum (peter.walbum@gmail.com)

Tekst og billede: Peter Walbum

 Masterclass i Fontainebleau 
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Den danske førstebestigning af 
verdens 13. højeste bjerg - DEL 2!

Nu er der ikke langt igen. Toppen anes bag en flot 
snegrat. Sneen knitre under mine store støvler, imens 
jeg hiver igennem på den korte stump fixreb som 
findes her. Jakob Urth, min makker, er lige under mig. 
Urth har problemer med sine fødder, som er kolde. Vi 
er begge klar over konsekvensen ved at fortsætte mod 
toppen, men solen er stået op og varmer os en hel 
del. Samtidig er der ingen vind, og vi går med åbne 
dunjakker for ikke at dehydrere for meget. Utroligt at 
svede her i 8000 meters højde! Der er ikke langt igen! 

Mere end seks uger var der gået med hårdt arbejde 
på bjerget. Vi havde selv etableret alle tre lejre, og 
lå nu klar til et topforsøg på 4. døgn i lejr 3 (7040m). 
Det var nu godt to år siden Jan Elleby og jeg for første 
gang talte sammen om at lave en ekspedition til 
Gasherbrum II. Bjerget som endnu ikke havde fået sin 
første danske bestigning trods flere seriøse forsøg. Vi 
vidste at en god og lang planlægning, ville give os de 
bedste kort på hånden, for at kunne komme til tops 
på dette store og smukke bjerg. Vi fik derfor samlet et 
stærkt hold med mange gode og forskellige kompe-
tencer. Jan Elleby (ekspeditionsleder), Erik Storm (Base 
Camp Maneger), Henning Beck (læge), Jakob Urth og 
jeg, Jacob Klaris-Jensen som klatrere, udgjorde dette 
års (2008) danske Gasherbrum II ekspedition. 
Nu ventede Urth og jeg på et godt vejrvindue til for-
søget. Et forsøg som hele tiden blev udskudt pga vind 
og sne, men relativ pålidelige meteorologiske kilder 
mente at vide at der var et godt vejrvindue på vej. 
Højden kunne for alvor mærkes, og vi levede mere 

Jakob Urth i ca. 6700m på vej mod lejr 3.

Tekst og fotos: Jakob Klaris-Jensen

Gasherbrum II - 8.035 m
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eller mindre kun på karameller og kaffe her i lejr 3. 
Tiden for et topforsøg var inde, og Urth og jeg start-
ede ud fra lejr 3. Vi brugte godt 5 timer på at nå lejr 
4 (7450m). Et forfærdeligt sted, hvor man ikke har lyst 
til at opholde sig mere end højst nødvendigt. Det flød 
med iturevet telte, store mængder af affald, afføring, 
opkast og iltflasker. Midt i alt dette kaos fandt vi et 
forladt polsk skodtelt, som var lige ved at bukke under 
for presset fra de store sne-mængder. Vi kravlede ind i 
teltet og fik kort efter startet brænderen op, og en halv 
times tid senere var der kaffe- og kakaohygge i teltet. 
Vi havde det begge godt. Urth havde dog fået pro- 
blemer med sine fødder pga kulden. Derfor prøvede 
vi det gode gamle tricks med at varme dem på 
makkerens maveskind (det vil i dette tilfælde sige mit). 
Det hjalp kun kortvarigt og vi måtte videre. Vi blev 
3½ time i teltet, og da vi begyndte at mærke træth-
eden og var ved at falde i søvn, vidste vi at det var tid 
til at komme videre. 

Turen mod toppen fra lejr 4, gik ad en lang travers 
som krydsede under selve toppyramiden. Vi ville via 
et fixreb komme op på graten af top-pyramiden, og 
følge denne de sidste ca. 250 m til toppen. Ikke noget 
teknisk, ikke noget stejlt men i stor højde og med 
meget sne!
Traversen overraskede os meget fordi alle vi havde 
talt med, havde sagt at det var ”peace of cake”, men 
at graten op til toppen var stejl, eksponeret og usikret. 
For os blev det lige modsat. Da vi først nåede op på 
graten, og havde klippet os ud af fixrebet, kiggede vi 
på hinanden og sagde ”vi gør det sgu”!. 
Holdet i base camp (BC), dvs. Jan Erik og Henning, 
var hele tiden med på radioen. De skiftedes til at 
sidde radiovagt, så vi bare kunne kalde når vi følte for 
det. Vi havde i lejr 3 inden topforsøget aftalt, at vores 
”turn around”-tidspunkt ville være kl. 14.00. Her 
skulle vi vende lige meget hvordan forholdene, eller vi 

selv havde det. Det ville give os ca. 7 timer med lys til 
at nå tilbage og ned i. 
Da vi sad og prøvede at få kontrol over vore lunger og 
åndedræt, i ca.7900meter midt på topgraten, så jeg 
pludselig at klokken var ved at være mange. Næsten 
for mange. Det ville simpelthen ikke være til at bære, 
hvis vi blev tvunget til at vende nu. Så tæt på toppen. 
Det mål som vi havde arbejdet, trænet og kæmpet 
for i over to år. Jeg blev så gal på mig selv over, at jeg 
ikke magtede at gå hurtigere, Men Urth gik jo under 
mig, og det ville ikke hjælpe meget at sætte tempoet 
op, for så ville jeg ikke have Urth at dele toppen med. 
Vi måtte hjælpe hinanden og komme videre. Jeg blev 
nødt til at tænke positivt og glæde mig over at jeg 
nu gik så tæt på målet sammen med en fantastisk 
kammerat, solen skinnede og jeg havde det jo i bund 
og grund super godt (Altså på nær når jeg bevægede 
mig)! 

Arbejde på fixrebene på “Bananen” i ca. 

6300m på vej mod lejr 2.

Jacob Klaris-Jensen og Jakob Urth i lejr 3 (7040m) med G1 i baggrunden.
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Hårdt arbejde med stor sæk. 

G1 ses i baggrunden.
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solens sidste stråler. Temperaturen faldt omkring 20 
minusgrader i løbet af vores lille pause, og vi kunne 
nu mærke kulden - igen! 
Trætheden hos os begge var enorm, og jeg mærkede 
det specielt ved de sidste abseils fra lejr 2 ned til lejr 
1 på den væg/ grat som kaldes ”bananen”. Jeg kørte 
først på rebene, og fik ofte noget tid i standpladserne. 
Her faldt jeg i søvn når jeg nåede ned til ankrene, 
og hang der som en kludedukke indtil jeg fik lidt is i 
hovedet. Så vidste jeg at Urth var startet med at ab-
seile. Så skiftede jeg reb og situationen kunne gentage 
sig. På denne måde fik jeg mig en række gode power-
naps!

Vi nåede Lejr 1 efter 1000 meters nedstigning med 
pandelygterne på. Dagen efter steg vi yderligere 
1000 meter ned til BC til en varm og festlig velkomst. 
Om aftenen i BC holdte vi den klassiske topfest, 
hvor vores kok og staff deltog med den dertil bagte 
”summit-cake”. Jeg husker også at vi på en eller anden 
mystisk måde sad med små glas, og skålede i det 
som vores læge Henning (eller Doktor Feel Good, 
som han blev kaldt blandt venner i BC) kaldte Scotish 
Mineral Water.
På vejen udover Baltoro gletcheren og hjemover, 
var der rigeligt tid til refleksion. Vi havde nået vores 
mål. Vi havde generelt været plaget af dårligt vejr, 
men alligevel holdt fokus på målet. Det havde været 
et kanon stort eventyr. Fysisk og mentalt var vi alle 
blevet presset tæt til vores grænser, men klaret det! 
Ligeledes havde vi alle fået et andet syn på Pakistan 
og hele debatten om krigen mod terror. Vi rejste igen-
nem områder tæt på Taliban-land, men mærkede intet 
utrykt. Pakistan er et fantastisk smukt land på mange 
måder. Kulturen og befolkningen er utrolige, og vi alle 
på holdet mener at Pakistan så absolut er et besøg 
værd!

Du kan læse mere om ekspeditionen på vores 
hjemmeside – www.gasherbrum.dk - eller komme til 
vores foredrag på Rigshospitalet i slutningen af januar 
2009. Hold øje med DB ś debatforum samt vore 
hjemmeside for annoncering af foredraget.

Vi nåede sidste stump fixreb, som førte op til den sid-
ste del af graten. Det var en 25-30 meter lang meget 
smal, eksponeret og usikret snegrat. Der var mange 
hundrede meter ned på begge sider, men det føltes 
ikke klamt eller dumt. Forholdene her var gode. Urth 
gik forrest og kort efter kunne jeg se ham løfte armene 
over hovedet. Jeg fik med det samme en kæmpe 
klump i halsen, for nu havde vi gjort det. Jeg skyndte 
mig efter ham, og stod kort efter på toppen af Gasher-
brum II – Verdens 13. højeste bjerg! Urets højdemåler 
viste 8035m, og vi kunne ikke komme højere på det 
bjerg. Det var hvad Urth meddelte BC over walkien. 
”Vi er løbet tør for bjerg – vi kan ikke komme højere 
på dette bjerg ”. Glædes råb og jublen var tydelig at 
høre over radioen, og vi måtte begge sunde os lidt 
efter det! Alle var vi kanon stolte og glade. Vi havde 
gjort det indenfor tiden. Vi stod på toppen d.1.august 
2008 klokken 13.59,  i et af sæsonens bedste vejrvin-
duer. Ingen vind eller skyer og 
ca.-15 grader. Det kunne ikke blive meget bedre. Vi 
skyndte os i gang med at få taget billeder og videok-
lip, for at starte nedstigningen til lejr 3. Vi tilbragte ca. 
40 minutter på toppen, og satte så kursen nedefter. 

Begge var vi meget trætte, men havde fuld kontrol 
over fødderne. Urth ś kolde fødder var i bedring, og 
ca. 6 timer efter vi stod på toppen kunne vi kravle 
ind i teltet i lejr 3. Fuldstændig smadret og udmat-
tede fik vi lidt the og et par kiks, for så at gå omkuld i 
soveposerne. 
Efter et langt hvil i lejr 3, startede vi kl. ca. 17, ned-
stigningen til lejr 1. Vi vidste at vi ville komme til at 
gå en del af det i mørke, men vi var simpelthen for 
trætte til at starte før. Selve nedstigningen blev hård 
og trættende. Specielt fordi en del af fixrebene ned 
til lejr 2 var fastfråset i isen, hvilket besværlig eller 
umuliggjorde sikring med jumar. En del af ruten var vi 
nødt til at ”klippe” os ud af fixrebet og solo nedklatre 
længere partier af væggen. Ikke det mest betryggende 
arbejde med stor rygsæk på ryggen, samt et meget 
lille fysisk overskud. Vi brugte ca fem timer på at fore-
tage de ca. 20 abseils. Vi kom dog frem til lejr 2 uden 
større problemer, hvorefter vi holdte en kort pause i 

Jacob Klaris-Jensen i ca. 7200m i 

topforsøgets første timer.
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Jacob Klaris-Jensen og Jakob Urth på toppen af Gasherbrum II 

(8035m) - Verdens 13. højeste bjerg!

Ruten på G2.

Glade deltagere på Dansk Gasherbrum II 

Ekspedition 2008. Fra venstre mod højre er 

det Erik, J. Klaris, Jan, Henning og J. Urth.
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Tekst og billeder: 
Lars Toft Jacobsen og 
Eske Benn Thomsen

Sommeroplevelser
Klokken er otte om morgenen og solen begynder så 
småt at varme i vores telte. Mætte af en solid morgen-
mad bestående af lion-bar-knas og UHT sødmælk, 
tager vi vores rygsække på og begiver os ud i dalen 
langs floden. Tilgangen til dagens rute er flot og vari-
eret som resten af nationalparken, og det er ikke uden 
sommerfugle i maven, at vi nu nærmer os starten på 
vores første rute på flere reblængder.

Stedet er Ailefroide i de sydlige franske Alper. Vi er 
på Dansk Bjergklubs sommertræf, og vores guide 
denne dag er formanden Henrik Jessen Hansen, der 
skal føre os sikkert igennem dagens workshop i fler-
reblængders ruter.

To aftener inden sidder vi til langbords på camping-
pladsen mellem deltagernes telte, der udgør en lille 
boulevard på Camping d’Ailefroide. Der er tændt op 
i grillen og rødvinen er trukket op. De mere magelige 
deltagere har anbragt sig ved deres medbragte, og 
i vores øjne luksus campingmøbler, mens vi sidder 
på liggeunderlag og crashpads. Henrik byder alle 
velkommen til sommertræf og gør opmærksom på 
den planlagte workshop. Konceptet er, at alle der 
har lyst til at prøve en lang rute, kan deltage under 
vejledning af frivillige instruktører, der efter kurset 
aflønnes med en god middag.

Nu står vi der så. Vi kigger op på klippemassivet, som 
huser vores 250 meter lange rute, La Cocarde. Den 
del af ruten, vi kan se, virker rimeligt indbydende, 
men også meget længere end vi er vant til. Henrik 
binder sig ind og gør sig klar til at føre de første to 
reblængder ud af i alt seks. Vi har aftalt med Henrik, 
at vi fører de resterende reblængder, men at Henrik 
kan overtage, hvis det bliver for hårrejsende. Form-
anden har forberedt os på en luftig travers på anden 
reblængde. Han får ganske vist ret, og vi kommer på 
lidt af en prøve, selvom vi klatrer andenmand. Lars 
får æren af de efterfølgende to reblængder. Det går 
strygende op af de slabbede klipper. Eske fører den 
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ham derfor at overhale efter anden reblængde. Han 
afslår, hvilket vi dog ikke forstår, da han på de rester-
ende 10 reblængder klatrer næsten parallelt med os. 
På trods af presset fra franskmanden nyder vi turen til 
fulde. Ruten følger kanten på den slabbede klippe og 
giver derfor en fantastisk udsigt, der kun bliver bedre 
og bedre. Vi kan se campingpladsen og prøver at 
vinke ned til vores venner. På standpladserne snakker 
vi med den franske guide, som er ganske flink. Men 
han er lidt for ”hurtig” nogle gange. Eske har netop 
etableret standplads og trukket 10 meter reb op, da 
guiden pludseligt tager Eskes kohale ud af ankeret. 
Der er 5 meter ned til næste bolt og et potentielt fald 
vil være ca. 30 meter. Heldigvis når Eske at læne 
sig forover og bevarer balancen. På toppen venter 
et abseil på 250 meter og en gåtur i klatresko på tre 
kvarter. Vi er glade, trætte og tilfredse, da vi møder de 
andre på campingpladsen. 

Området i og omkring Ailefroide, byder på alsidig kla-
tring. Her er alt: Korte og lange boltede ruter, korte og 
lange ruter på eget gear, bouldering og alpinklatring. 
Fra campingpladsen kan man se de tre områder, hvor 
størstedelen af ruterne findes. Sektorene er i kort gå 
afstand, men har man en bil til rådighed, er der mu-
lighed for bl.a. at køre ca. en halv time mod Briancon, 
hvor der er masser af gode og varierede korte ruter på 
kalk. Efter at have klatret mange (slab)ruter på granit 
havde vi to dage på kalk, for at få lidt mere til armene.

Vi takker for et herligt arrangement fra DB’s side. 
Det var den rette kombination af hygge, klatring og 
eventyr for os, og vi vil derfor kraftigt overveje at tage 
med næste gang.

mindre slabbede del af ruten, og vi topper ud efter 
fire og en halv time til en flot udsigt over den næsten 
urørte dal. Undervejs kommer Henrik med gode råd 
og tips. Han fortæller os, at det er okay at snakke sam-
men, når man mødes på standpladsen, hvis man kan 
finde ud af at gøre klar til næste reblængde samtidigt, 
hvorefter vi er stille på resten ruten. Fra toppen skal vi 
ned via en abseilpist, som Henrik studerer i føreren. 
Pludseligt kommer der et vindstød, og føreren falder 
ud af Henriks hænder og ud over klippen. Heldigvis 
husker Henrik godt og desuden ligger føreren ved 
næste abseilanker. 

På vej hjem går snakken, og vi får rundet mange af 
Henriks tidligere ture, klatremiljøet i Danmark og 
forholdet mellem DB og KK. Det undrer os lidt, at 
der ikke flere deltagere fra KK med på sommertræf. 
Det viste sig i hvert fald for os, at sommertræffet er en 
fantastisk måde at lære nye mennesker at kende, lære 
nye klatretekniker, og ikke mindst få tilfredsstillet be-
hovet for en ferie med klatreaktiviteter af enhver art.

Henrik opfordrer os til at lave en lang rute på egen 
hånd for at få indarbejdet mere rutine. Han har en 
konkret rute i tankerne, som han mener vil være god 
til formålet. Ruten hedder Palavar-Les-Flots og er 400 
meter delt på 12 reblængder. Vi synes, det er lidt af 
en mundfuld i betragtning af, at det er vores første 
lange rute. Den er dog relativt let graderet, så vi lover 
Henrik at klatre ruten. For at undgå kø på ruten er vi 
oppe kl. 7:30 ved klippen. Det viser sig at være tidligt 
nok, da vi er det eneste reblag. Imens vi gør klar an-
kommer en fransk guide og hans klient. Guiden løber 
praktisk talt op mellem standpladserne. Vi tilbyder 
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Den halvvilde hund forsvandt atter ud i mørket. Det 
lod til at den efterhånden havde accepteret min tilst-
edeværelse indenfor dens revir rundt om bygningen 
her, og det var jeg glad for, for det betød at der nok 
ikke var andre af de omstrejfende hunde, som trængte 
ind på vores enemærker. Men hvor længe jeg skulle 
vente endnu her i mørket vidste jeg ikke.

Dagen var ellers begyndt ganske godt. Det var 
lykkedes mig at få fat i en enkeltbillet med flyet fra 
Teheran til Ardabil, og herfra skulle jeg videre med 
taxa til et sted kaldet Shabil, hvor jeg ville møde en 
fyr ved navn Hassan. Men efter en god time i taxa 
ville chaufføren ikke længere, og snart rullede en slidt 
Paykan op foran os, den ‘bil’ ville bringe mig videre 
til Shabil, blev der sagt. Og mens natten faldt på fort-
satte vi op i bjergene. Hvor langt jeg nu kørte ved jeg 
ikke, da lyset i instrumentbrættet ikke virkede og kun 
kunne aflæses ved lyset fra mobiltelefonen (sådan en 
er altid rar at ha’). Men vejen blev gradvist dårligere 
og ophørte så ved indkørslen til denne store bygn-
ing - jo, det var Shabil, blev der sagt. Lettere skeptisk 
steg jeg ud med alle mine pakkenelliker og betragtede 
snart lyskeglerne fra taxaen, der nu forsvandt bort 
over passet. Hvis Shabil var en landsby, så var dette 
i hvert fald ikke Shabil, hvilket to vagter jeg løb på, 
også bekræftede at det ikke var. Uden dog at vi kunne 
forstå hinanden så meget at jeg kunne finde ud af 
hvad stedet her så var. Kort efter blev næsten alt lys i 
bygningen slukket.

Så jeg var tydeligvis nok ikke på det aftalte mødested, 
men vidste heller ikke hvor jeg var, så jeg kunne give 
besked til Hassan; jeg vidste bare at jeg var langt væk 
fra både Teheran og alfarvej, med et iransk visum 
der udløb tre dage senere. Fire fyre, der noget senere 
dukkede op, gav dog løsningen. De ringede ned i 
dalen til en ven, som kunne engelsk, og da jeg fik 

Hvor det umulige bliver muligt
Tekst og fotos: Jan Elleby

Udsigt over stepperne fra hytten ‘American Shelter’ 

for foden af Sabalan Kouh.
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trediehøjeste bjerg, så vi måtte vel hellere komme 
tidligt afsted næste morgen. I sæsonen plejer det at 
være muligt at hyre en lokal i landsbyen til at køre de 
10-12 km op til den hytte, der fungerer som udgang-
spunkt for bestigningen, men der var ingen jeep at få 
denne morgen, så vi satte ud ad jeepvejen til fods. 
Imidlertid lykkedes det Hassan at få fat i nogen nede 
i dalen over mobilen (sådan en er altid rar at ha’), 
og inden der var gået en time kom en god gammel 
LandRover skramlende op ad jeepvejen og fragtede os 
tre, samt to tehranis vi havde mødt undervejs, op til 
hytten, en stor ulåst stenbygning.

Vi var nu nået op i 3500m og manglede således stadig 
1300m til toppen, men allerede her havde vi en gan-
ske vid udsigt over stepperne dybt under os. Vejret var 
fint, men da vores rute gik op gennem nordflanken og 
videre ad nordøstgraten, lå der allerede en del sne, 
der dækkede de forræderiske huller mellem flankens 
store blokke, men med nogen forsigtighed listede vi 
fra blok til blok indtil vi nåede graten. Heroppe var 
der ikke så mange store blokke, så terrænet blev no-
get lettere at stige op gennem, bortset fra når vi skulle 
stige op over et af de stejle trin på graten. Sabalan 

Kouh er overvejende af vulkansk oprindelse, og det 
giver sig ind imellem udslag i et lidt pudsigt gratforløb. 
Men generelt var ruten let tilgængelig, og havde det 
ikke været på grund af sneen havde vi vel kunnet gå 
hele ruten med hænderne i lommerne.

Alligevel kom vi kun langsomt fremad. Selv om Has-
san havde været på bjerget flere gange før, døjede han 
med en tiltagende hovedpine og var ved at udvikle 
højdesyge. Hvilket der egentlig ikke var så meget at 
sige til, idet han dagen før var kommet direkte fra sin 
arbejdsplads i Bushehr ved den Persiske Golf. Efter 
800m opstigning besluttede vi at vende om, både af 
hensyn til hans tiltagende højdesyge, men også fordi 
vi efterhånden havde mistet en del tid. De to tehranis 
valgte dog at fortsætte, men heller ikke de nåede top-
pen, idet det blev for sent på dagen, men selv om de 
vendte om nåede de ikke ned i tide. I mørket missede 
de det sted hvor man forlader graten, så de for vild 
i flanken. Først ved midnatstide blev de fundet af et 
undsætningshold, tilkaldt fra Shabil, men for sent til at 
de undgik forfrysninger.

ham i mobilen (sådan en er altid rar at ha’) kunne jeg 
fortælle ham at han skulle sige til sine venner at de 
skulle ringe til Hassan og fortælle hvor jeg var. Alt 
løste sig, Hassan var på vej i sin Paykan, de havde 
ganske vist haft motorproblemer, men da Paykan’en er 
en tro kopi af den gamle Hillman Hunter fra 60'erne, 
er teknologien tilsvarende bedaget og bilen kan derfor 
repareres med en bøjet ståltråd og et stykke tyggeg-
ummi.

Mange stykker tyggegummi senere nåede Hassan en-
delig frem med sine venner, og på grund af det sene 
tidspunkt besluttede vi at tage natten på ‘hotellet’ i 
Shabil, et kvarters kørsel borte. Værelset var yderst 
spartansk indrettet, med et persisk tæppe på gulvet og 
en nøgen pære i loftet. Punktum! Men hvad der man-
glede i møblement var der til gengæld i hjerterum, 
og humøret blev ikke mindre da whiskyflasken kom 
frem, smuglergods fra Tyrkiet, som man åbenbart kan 
få alle steder i denne egn.

Nå, men vi var jo kommet her for at bestige et bjerg, 
og vi havde besluttet os for at gøre et forsøg på Saba-
lan Kouh, med 4821m Azerbaijans højeste og Irans 

Selv var jeg en lille smule depri over, endnu en gang 
at have måttet vende om på Sabalan Kouh, men i det 
mindste var det denne gang lykkedes mig at sætte 
fod på bjerget, hvilket det ikke var lykkedes ved mit 
første forsøg fire år tidligere. Til gengæld giver det 
mig en glimrende undskyldning for at vende tilbage, 
og denne del af Iran er bestemt interessant at kigge 
nærmere på. Specielt er Sabalan Kouh interessant, da 
det er den eneste firetusinder i området, og bjerget 
er derfor henved en km højere end de andre bjerge 
her, der for det meste er høje 3000'ere. De fleste af 
disse bjerge er simple vandrebjerge, men til gengæld 
er bjergene så også spredt med rund hånd, så der 
næsten altid findes en top i nærheden.

Egentlig havde jeg altid opfattet Iran som et temmelig 
homogent land, men de nordvestligste provinser har 
fra gammel tid været en del af det osmanniske rige, 
indtil området i starten af 1600-tallet blev erobret 
af det persiske imperium. 200 år senere erobrede 
russerne så den nordlige halvdel af Azerbaijan, 
og efter det sovjetiske interlude blev den nordlige 

Sabalan Kouh.

Vendepunktet, 500 meter under toppen.
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halvdel endelig selvstændig i nationen Azerbaijan. 
Den sydlige halvdel, derimod, forblev under iransk 
styre, og de azerbaijanske indbyggere her er forment 
adgang til undervisning, aviser, tv og radio på deres 
eget sprog, som er tæt beslægtet med tyrkisk og 
således fjernt fra farsi. Det betyder til gengæld også at 
visse skikke er noget anderledes her, hvor der blandt 
andet er livlig gang i hjemmebrænderiet, ligesom der 
ses alle grader af tildækning af kvinder. Nogle steder 
er tørklæderne helt usynlige og kvinderne går frit 
og vestligt klædt, som i Istanbul, mens det måske i 
nabohuset er kvinderne selv der er usynlige, ligesom 
i Pakistan.

Således gælder det i Azerbaijan, ligesom i det øvrige 
Iran, at tingene absolut ikke er så entydige som de 
måske giver udtryk for på overfladen. Iranerne såvel 
som azerbaijanere er nogle af verdens flinkeste og 
mest imødekommende folkefærd, og hver gang jeg 
besøger landet bliver fordommene atter en gang 
udfordret.

Da mine alt for korte tre dage var ved at gå til ende og 
jeg skulle tilbage til Teheran lykkedes det ikke at få en 
plads på flyet tilbage fra Tabriz, hovedbyen i sydlige 
Azerbaijan. Men Hassan tiltuskede sig en plads til 
mig på en charterbus, der kørte uden stop de 600 km 
til Teheran. Det viste sig at bussen var chartret af et 
hold soldater fra Tabriz, der var indkaldt til tjeneste i 
Teheran. Det blev til mange lange snakke på de syv 
timers bustur, og da vi nærmede os Teheran havde 
de aftalt med chaufføren at vi standsede midt i en 
motorvejsudfletning. Et par af soldaterne gik ud for at 
praje en bil, der kunne køre mig direkte til lufthavnen, 
idet de mente at jeg vist var i lidt tidsnød. Længe før 
bussen nåede endestationen i Teheran var jeg klar til 
at checke ind i den splinternye hovedlufthavn. Jo, i 
Iran bliver det umulige muligt.

P.S. Og muligt blev det også for Jan Bønding at blive 
genvalgt til en ny fireårig periode som medlem af 
UIAA’s bestyrelse ved den forudgående generalfor-
samling i Teheran.

Hygge på hotellet i Shabil.

Dagen efter er der inviteret til 
grillfest i Hassans fars have.

Et i disse egne lidt usædvanligt pakdyr 

på vejen ovenfor Shabil.

Nogen må jo holde øje med hjemme-
brænderiet. Jeg ofrer mig gerne!

Nordflanken på Sabalan Kouh.
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Der er i løbet af de sidste to år blevet ytret en del 
meninger om holdtræning i Københavns Klatreklub 
generelt og om tirsdagstræningen især. Eftersom 
langt de fleste af disse ytringer ikke har været særskilt 
positive har udøverne på tirsdagsholdet selv holdt 
lav profil. Vi har forsøgt at holde koncentrationen på 
klatring og motivationen i træningen. Og vi har med 
glæde mødt op hver tirsdag, dog med bevidstheden 
om at holdtræning i fremtiden ikke var en selvfølge, 
og at mange syntes at vores tilstedeværelse var en 
belastning. Denne artikel afleverer vores perspektiv og 
oplevelser med tirsdagstræningen i KK – på godt og 
ondt. Vi håber på, at træningen vil fortsætte, og at  
andre medlemmer vil få lyst til at være en del af  
holdet, og hermed blive bedre klatrere. 

Hjælp til struktureret træning.
At være på et klatrehold og klatre/træne struktureret 
giver øget fokus, indfrielse af mål, kropsbevidsthed, 
teknik, udholdenhed, styrke osv. Er man som klatrer 
motiveret til at gøre en indsats skal det nok lykkes. 
For den enkelte udøver er følelsen af succes og af ”at 
rykke sig” fantastisk og motiverende.
Kroppens fysiologi er noget alle er bekendt med i 
et vist omfang. De fleste ved godt, fra klatring eller 
fra et liv med anden form for fysisk træning, at hvis 
man øger intensiteten og/eller hyppigheden, kort sagt 
øger den samlede træningsmængde, vil man opleve 
fremgang. 

Selv om mange af os har en fysiologisk forståelse til 
husbehov, kræver det at udarbejde et struktureret 
træningsprogram dog erfaring. En dygtig træner med 
mange års erfaring inden for klatresporten, undervisn-
ing og med en uddannelse fokuseret på menneskets 
fysiologi er derfor guld værd.

Det er alle tiders at have en træner, som man kan 
søge vejleding hos, når det bare ikke ”spiller”. En 
træner som forstår at presse en til at ”give den gas”, 
men som samtidig kan vejlede en, hvis man bøvler 
med psyken. Johannes (Paw og Henrik Svendsen, 
2007) har leveret varen. Ud over det fælles træn-
ingsprogram, som alle udøvere har trænet efter, har 
trænerne været særdeles dygtige til at individual-
isere programmet, hvis man af den ene eller anden 
grund havde specifikke ønsker (eksempelvis at blive 

Citat: Lars von Trier
Tekst: Stine Bartelt & Dina Danielsen
Billede: Camilla Hylleberg

Tag det gode
med det onde 
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- bedre oplevelser!
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stærkere, styrke antagonist muskler eller at aflaste små 
skavanker). Dette ved at introducere til nogle ekstra 
øvelser eller træningstips. Herudover har de indivi-
duelle målsætninger (delmål og sæsonmål), som blev 
sat ved sæsonens start, fået stor opmærksomhed hele 
vejen igennem og fungeret som motivationsfaktor.    

Vi så tilfælde hvor motivationen ved sæsonens start 
var større end hvad kroppen kunne holde til. Altså 
betød den øgede træningsmængde – og intensitet 
for nogles vedkommende desværre diverse overbe-
lastningsskader i fingre, skuldre osv. Dette aspekt af 
klatringen er aldrig sjovt, men bør kunne holdes på 
et minimum, hvis man som udøver er i stand til at 
’lytte’ til sin krop og dens signaler og reaktioner på 
træningen.
        

Fællesskab og et rigere klubmiljø 
Ud over en forventning om en jævnlig og seriøs 
træningsindsats var kravene fra Johannes’ side at vi 
som udøvere skulle deltage i og igangsætte aktiviteter 
i klubben. Og den opfordring har langt de fleste af 
holdets deltagere taget til sig. 

Internt på holdet blev kampånd og opfindsomme 
belønninger for at nå målet (delmål og sæsonmål) 
dyrket i stor stil og med megen morskab. Som et 
godt eksempel kan nævnes lokkemaden, i form af 
hindbærroulade, som blev anvendt i Frederiks kamp 
for at toppe den blå rute(r). Den berømte hindbærrou-
lade udløste efterfølgende en indbyrdes dyst mellem 
Frederik og Henrik Svendsen om fremstillingen af den 
bedste kage, til vores andres glæde - specielt hende 
som går under indianernavnet ”tænker på kage”.

I forhold til resten af klubben har muligheden for at 
udvide vores sociale netværk i klatreklubben været en 
særdeles positiv oplevelse. Netværket har ikke været 
begrænset til holddeltagerne. Ringe spredes i vandet 
og pludselig kender man navne på de andre holddelt-
ageres bekendtskaber. Og den side af deltagelsen har 
været rigtig sjov.

Holdtræningen har desuden givet deltagerne mod på 
at igangsætte nye aktiviteter i klubben. Det har givet 
sig til kende ved nedtagning af greb, opsætning af 
nye ruter, rute-DM og sommerfest. Nogle har sørget 

for hovedrengøring og for at flere medlemmer kunne 
få et skab til deres ting i klubben. Det har været en 
glæde for os, at være en del af et træningsfællesskab 
som har kunnet, kan og vil fortsætte med at bidrage 
til et rigere klubmiljø, så KK fortsat kan udvikle sig og 
blive en endnu bedre klatreklub i fremtiden.

Hmmm
Når alt det så er sagt, har de udenforstående reak-
tioner været noget uventede. 

Hvor kom vi skævt ind på hinanden? Var det de 
laminerede skilte med ”tirsdagshold” der blokerede 
klubbens bedste ruter? Var det den fælles gulvop-
varmning fra kl. 20.30 - 20.45? Eller var det den 
frygtindgydende traversslange som optog store dele 
af væggen mellem kl. 20.45 – 21? En uundgåelig prob-
lemstilling som nemt kunne løses, hvis alle træning-
shold kunne ligge uden for klubbens åbningstider. 

Så let er det desværre bare ikke, for i Københavns 
Klatreklub er medlemmerne så privilegerede, at 
væggen er åben alle ugens 7 dage i det tidsrum, hvor 
de fleste har mulighed for at komme og klatre. Er KK 
en sådan klub hvor, hvis man ikke selv ønsker hjælp 
til sin træning, at det også skal betyde, at andre som 
har et brændende ønske herom heller ikke skal have 
muligheden? …………..     

Vores perspektiver fra to sæsoner på tirsdagstræning-
sholdet
Man bliver med stor sandsynlighed bedre til at klatre 
ved at være del af et træningshold og man bliver 
måske også lidt upopulær blandt gnavne gamle 
mænd. Men heldigvis opvejer det gode det sure. Det 
har alt i alt været en yderst positiv oplevelse at få lov 
til at deltage i tirsdagstræningen. 

Tak til Johannes, Paw og Henrik for kompetent træn-
ing, og tak til både trænere og resten af holdet for 
godt humør, arbejdsomhed, sjove ture og masser af 
klatring.   

God klatring og god karma !
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Generalforsamling i DB
Den ordinære generalforsamling i Dansk Bjergklub 
torsdag den 5. februar 2009 kl. 20 i lokalerne i  
Løvstræde 8A, København K.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. Herunder aflæg-

ges beretninger fra udvalg og interessegrupper, 
der er nedsat af bestyrelsen eller generalforsamlin-
gen. 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
4. Bestyrelsen forslag til budget samt forslag til kon-

tingent for medlemmer. 
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør 
afstemningsmåden, stemme-afgivningen samt 
afstemningens resultater. Beslutninger kan, uanset 
de fremmødte medlemmers antal, gyldigt vedtages 
med simpelt stemmeflertal. Dog kan beslutninger om 
vedtægtsændringer kun gyldigt vedtages, hvis mindst 
to tredjedele af medlemmerne er mødt og mindst to 
tredjedele af de fremmødte stemmer for ændrings-
forslaget. Stemmer to tredjedele at de fremmødte for 
forslaget, men uden det nødvendige antal medlemmer 
er mødt, indkalder bestyrelsen inden en måned en ny 
ekstraordinær generalforsamling, hvor da to tredjedele 
af de fremmødte medlemmer gyldigt kan vedtage 
vedtægtsændringen. Medlemmers forslag, der ønskes 
behandlet på den ordinære generalforsamling, må 
skriftligt være tilstillet bestyrelsen inden den 1. januar 
samme år.
Stemmeafgivning ved fuldmagt kan finde sted. Et 
medlem kan maksimalt råde over 10 fuldmagter på 
generalforsamlingen. 

Vedr. punkt 6 så er Peter Richter Nielsen, Lars Thors-
lund, Steen Nørkjær og Henrik Ljunggreen på valg og 
de er alle villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen

Kontingent for 2009

I slutningen af februar vil opkrævningen for kontingent 
i 2009 blive udsendt, og ligesom de tidligere år vil du 
blive opkrævet for samme type medlemskab, som du 
er blevet opkrævet for i løbet af 2008. Hvilket vil sige, 
at hvis du har været tilmeldt KK eller hytterabatord-
ningen i det forløbne år, vil du også blive opkrævet 
for disse tilvalg i år.

Hvis du måtte ønske, ikke længere at have et eller 
flere af disse tilvalg, bedes du give besked til mig 
INDEN torsdag den 5. februar (generalforsamlingen). 
Dette sparer mig for en del arbejde og dig selv for et 
ekspeditionsgebyr på 60 kr. ved senere fravalg.

B-medlemmer, som måtte være flyttet siden seneste 
kontingentopkrævning, bedes for en sikkerheds skyld 
sende mig deres nye adresse, hvis ikke det allerede 
er gjort, idet jeg ikke automatisk modtager flyttemed-
delelse på B-medlemmer.

Udmeldelse af bjergklubben skal ifølge vedtægterne 
finde sted senest den 1. december for at have virkning 
for det kommende år, men jeg vil i lighed med de 
foregående år alligevel acceptere udmeldelser frem til 
dagen før generalforsamlingen.

Bemærk, at ændringerne skal være skriftlige, enten 
pr. email (janelleby@danskbjergklub.dk) eller pr. post 
(Thomas Laubsgade 9, st, 2100 Kbh. Ø). Husk navn 
og medlemsnummer!

Specielt om hytterabatordningen skal det nævnes, at 
hvis du ønsker at gøre brug af ordningen i eller om-
kring påskeferien bedes du give mig besked herom, 
ligeledes inden generalforsamlingen, så vil jeg fore-
tage en manuel opkrævning for at sikre at du kan få 
hyttemærkerne i tide. Hvis du måtte ønske at tilmelde 
dig ordningen her i 2009 kan du ligeledes med fordel 
tilmelde dig senest den 5. februar, da det vil spare dig 
for et ekstra girokort.

Hvis du ikke indgiver nogle ændringer, vil du blive 
opkrævet for dit hidtidige tilvalg og kan forvente at få 
dine årsmærker i løbet af 4-5 uger efter indbetalingen.

Endvidere har klubben nu i et par år haft en aftale 
med Länsstyrelsen i Skåne om at kunne købe adgang-
skort til Kullen. Disse adgangskort koster i 2009 138 
kr. og giver adgang til gratis indkørsel på Kullaberg 
i hele sæsonen 2009. Idet det har vist sig temmelig 
vanskeligt at efterbestille disse adgangskort vil der her 
i 2009 kun blive foretaget en enkelt samlebestilling af 
årskort. Hvis du ønsker at være med på denne sam-
lebestilling bedes du give besked herom til mig senest 
på generalforsamlingen den 5. februar.

Jan Elleby

Indkaldelser Kontingent
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Generalforsamling i KK
Bestyrelse i Københavns klatreklub indkalder i 
henhold til klubbens vedtægter § 5, til den årlige 
generalforsamling.

Generalforsamlingen vil finde sted tirsdag d.27 januar 
2009. Kl. 19:00 I Dansk bjergklubs lokaler, Løvstræde 
8a, 3 (i gården) 1152 København K.

Punkter på Generalforsamlingen:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning for 2008.
3 Revideret Regnskab.
4 Kontingent for det kommende år, samt forslag til 

budget for 2009.
5 Forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen.
6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.
7 Valg af revisor.
8 Eventuelt.
 
Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hånde 
senest 3 uger før generalforsamlingen, da dagsord-
nen med underpunkter skal synliggøres på klubbens 
hjemmeside i god tid.  

Vi håber at se jer d. 27/1-09

På vejene af bestyrelsens, 
Emil Underbjerg
Formand
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