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Hot  Flashes 4

Bettina Aller �0

Alpinkursus �8

Mustagh Ata �0

Rune Klausen �0

Denne sommer vil desværre blive husket for Rune Klausens meningsløse og tragiske død. 
Rune var vellidt af alle der kendte ham, han var meget engageret i klatring og al bjergsport og 
derudover en omhyggelig og aktiv instruktør. Han havde et smittende humør og var et af de 
mennesker, som der intet ondt eller negativt kan siges om.
Kristoffers beretning om den tragiske hændelse er stærk og tankevækkende. Vi må lære af den 
og bruge Runes tragiske skæbne til at minde os om at være endnu mere omhyggelige, i stedet 
for at blive bange og holde op med at klatre. Det tror jeg vil være i Runes ånd.  
Vi skal også mindes Erik Hoff, der døde i forsommeren næsten 100 år gammel. Han var med til 
at stifte bjergklubben og vil altid være en del af klubbens historie.

Der har heldigvis også været positive stunder i sommerens løb. Karin og Christians tredje-
bestigning af: Welcome to the slaps of Koricancha på La Esfinge (5325m ; ruten i øvre ende af 
fransk 7. grad) i Peru, når langt op over alt andet og godt ind i den internationale elite. De har 
gennem flere år trænet målbevidst, været på mange ture og får nu fuld gevinst af det hårde
arbejde. Det er her fremtiden for den mere ekstreme klatring ligger – at man tager års 
udvikling og indendørs træning med ud i de store bjerge. Næste skridt er hård klatring i alpin 
stil uden fixreb og i et go fra bund til top.

For Bjergklubben er det vigtigt både at arbejde for sikkerhed og uddannelse, men også at 
inspirere og hjælpe til at realisere drømme. Jeg ser selv meget frem til foredragene den 
kommende vinter, både fra egne medlemmer, men også fra efterårets to internationale fore-
dragsholdere. Jeg hørte Ian Parnell i Skotland på BMC vintertræffet, og han er virkelig en god 
fortæller, så det bliver en meget spændende aften den 17. november. Der er enighed om af 
den britiske alpine klatrescene er bedre og mere vital i dag end set i mange år, og Ian er en af 
de bedste repræsentanter herfor med ture ikke alene i Himalaya, men også i Patagonien og 
Alaska. Tom Nakamura er et scoop i Løvstræde og kun mulig, fordi han skal deltage i et stort 
seminar i England. Vi får hans foredrag fra Kina/Tibet at høre den 8. december. 

Jeg er sikker på at både Rune og Hoff ville have været tilstede ved begge lejligheder, hvis de 
havde haft muligheden.

Henrik Jessen Hansen

Motorhead, Haslital, Schweiz. 
Se artiklen på side 32.
Foto: Henrik Jessen Hansen.
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bestige Mt. Everest ved at tage det eneste og sidste 
skridt ud af helikopteren på Everests top. To minutter 
er lige nøjagtig tid nok til at stå ud, tage topbilledet 
og stige ind igen. Der er mere om ”bestigningen” på: 
http://www.everestnews.com/stories2005/everestcop-
ter05282005.htm

Helikoptere kommer i takt med den teknologiske 
udvikling til at spille en større og større rolle i 
bjergbestigning. I august blev den verdenskendte 
slovenske klatrer Tomaz Humar fanget på en lille 
hylde i stejlt terræn i 6200 meters højde på Nanga 
Parbats Rupalface i dårligt vejr under et soloforsøg 
på en ny rute. Humar blev for alvor kendt, da han 
klatrede Dhaulagiris sydvæg solo. På Nanga Parbat 
var han i radiokontakt med de øvrige ekspeditions-
medlemmer i basislejren. De satte en redningsak-
tion i gang. Sædvanligvis er den eneste mulighed for 
redning i Himalaya, at andre klatrere når frem til den 
forulykkede og bringer vedkommende ned. I år blev 
først to, og siden endnu en, helikopter rekvireret. De 
gjorde flere forsøg på at redde Humar, men blev hver 
gang stoppet af vejret. Da Humar havde siddet 6 døgn 
i sin bivuak lykkedes det endelig at redde ham. En 
line blev sænket ned til ham, som han forbandt sig til. 
Helikopteren, en Lama sa315b, har i øvrigt højdereko-
rd for helikoptere. ”Lamaen” har været i 12441 meters 
højde, altså lidt over 3 km højere end Mt. Everest.
Man kan læse mere om Lama SA315b på: http://
www.airvallee.com/english/company/lama.htm
Tilsyneladende er der ingen ende på hysteriet, når 
bjergbestigning, politik og massemedier mødes. 
Efter redningen af Humar blev han modtaget af den 
Pakistanske præsident Musharref i dennes palads. Der 
er video af redningsaktionen på: http://www.humar.
com/en/index.php 

Klippeklatring
Christian Wied og Karin Thomsen klatrede 24. juli 
Welcome to the Slabs of Koricancha V 5.13b, 650m, 
13 reblængder på La Esfinge (5325m) i Cordillera 
Blanca i Peru efter 10 dages træning og opsætning 
af fixreb på ruten. Det var tredje bestigning af ruten. 
Man kan se førstebestigernes beskrivelse på: http://

www.alpinist.com/climbing-notes/note/10088/
Det er første gang, den grad er lavet af danskere i den 
højde. Og det er også første gang danskere har lavet 
7c/7c+ onsight på granit (”onsight af rutens sværeste 
pitch 7c/7c+ konfirmeret af 4 hårde klatrere indtil nu. 
Tænker nok selv 7c, 8m crux travers”, Citat: C. Wied). 
Det lykkedes ikke for holdet at lave 8. reblængde 
(7b+) i den stil, de selv ønskede at lave ruten i, men 
de gjorde ruten færdig.

Bouldering
Christina Rivett har lavet Magic Buzz 7B+ i Fon-
tainebleau 

Konkurrence
Boulder NM, som blev afholdt i Aalborg, blev vundet 
af Claus Vedel fra Odense. Claus vandt over Nalle 
Hukkataival fra Finland, som i øjeblikket er en af Eu-
ropas bedste bouldere, hvilket sætter Claus præstation 
i perspektiv. Hos damerne vandt Angelica Lind.

Bunker Bouldercup på Løkken strand blev vundet af 
Mikkel Myatt fra Nørrebros klatreklub og Karina Lund 
fra Århus klatreklub (Der klatres på tyske bunkers fra 
2. Verdenskrig).

Ved VM World Cup i München blev Søren Andersen, 
Rasmus Nørgaard og Thøger Vilstrup henholdsvis 
nr. 89, 94, og 98 ud af 119 deltagende. Både Søren 
Andersen og Rasmus Nørgård deltog også ved VM 
World Cup i Chamonix.

Sportsklatring
Rasmus Nørgaard har redpointed Face de Rat 8a+ og 
Keket Direct 8a+ i Ceüse.
Rasmus Nørgaard og Søren Andersen har begge kla-
tret Bourinator 8a, Rosanna 8a og Femme Noire 7c+ i 
Ceüse red point.

Hot Flashes

af Søren Smidt

Teknologi 
Helikopter lander på toppen af Mt. Everest

Teknologiens grænser har ændret sig. Den 14. maj 
2005 kl. 7:08 landede den franske pilot Didier Del-
salle på toppen af Mount Everest med sin Ecureuil/A 
Star AS 350 B3 fra EUROCOPTER. Han holdt sin he-
likopter stabilt på toppen i 2 minutter og fløj derefter 
tilbage til Lukla, hvor han kom fra.

Helikoptere bruges i dag forholdsvis jævnligt ved 
flyvninger op til Mt. Everest basecamp i 5000 meters 
højde, og der har også været tilfælde, hvor foru-
lykkede personer er bragt ned fra camp 1 lige over 
isfaldet i omkring 6000 m.

Vi ved at diverse notabiliteter med pengepungen i 
orden har reserveret billet til de første kommercielle 
ture ud i rummet. Spørgsmålet er, hvornår kan man 

Christina Rivett på Magic 
Buzz. Foto: Nikolai Liebach
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Alpine bestigninger
Claus Østergaard og Thejs Ortmann har d. 8. maj 
lavet en ny rute i Mt. Blanc-området på Les Oreilles 
de Lapin (2928m) 10 minutters gang fra Argentiere-
hytten. Ruten følger en smal 200 meter lang couloir, 
der ender på et snefelt umiddelbart vest for Oreilles 
de Lapin. De har givet ruten navnet: “Goulotte Le 
Petit Danois” med graden II/2 (250m).

Carsten Engedal og Keld Laursen har lavet Kuffner-
graten på Mt. Maudit ultimo juli.

Niels Tang Christensen, Ricka Hea og Jesper Kris-
tensen har lavet Frendo Spur på Aig. du Midis nord-
væg 20 reblængder klippe (5+), 8 reblængder is(4),  
1300m D+, d. 26.-27. juli.

Frendo Spur. 
Foto: Niels Tang Christensen

Foto: Niels Tang Christensen

Foto: Niels Tang Christensen



Ekspeditions bestigninger
Morten Qvist Fog, Bugge Holm Hansen og Hans 
Jakob Vemmelund har besteget en 5905 m høj 
ubestegen top i Tajikistans del af Pamir. De navngav 
den “Peak Olufsen” efter den danske Kaptajnløjtnant 
Ole Olufsen, der stod i spidsen for flere videnskabe-
lige ekspeditioner til området omkring år 1900.
Kortet over området angiver højden til 5962,5 meter. I 
5700 meters højde deler
toppen sig i en nordlig og en sydlig top. Da de var i 
5700m, var det ikke muligt for ekspeditionens delt-
agere at afgøre, hvilken af de to toppe, der var den 
højeste. De valgte at gå efter nordtoppen. Den viste 
sig at være 5905 meter høj målt på højdemålerne. 
Selv fra toppen var det ikke muligt at afgøre om 
sydtoppen, der lå 250 meter væk i fugleflugtslinie, var 
højere, lavere, eller samme højde.

Philip Ulrich gjorde igen i år et forsøg på Gasherbrum 
II. Det sluttede kort før lejr 2.

Info til Hot Flashes
Hvis du er vidende om en dansk eller international 
præstation, som fortjener opmærksomhed, også dine 
egne, er du meget velkommen til at sende informa-
tionerne til redaktionen.
Vi skal bruge info om: Kategori, dato, land, område, 
rutenavn, længde, antal reblængder, gradering, 
klatrestil, arbejdsperiode, antal forsøg, makker, 
førstebestigning, vejrforhold, særlige informationer, 
etc. Vi modtager også meget gerne fotos med dine 
informationer. Husk fototekst og fotograf.
Skriv som emne Hot Flash i mailen til: sorens@mail.
dk og cc: cpo@frigruppen.dk .
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MARATHON
Nyhed! Superkomfortabel allroundsko til alt fra lange ruter til bouldering 

med støddæmpende mellemsål i PU Ultralite. Skoen er egentlig skabt til 

lange ruter, men er blevet enormt populær til bouldering, da den kombi-

nerer god sensitivitet med høj komfort og bløde landinger. Testvinder i 

Climbing. Forbedrer komforten på nedstigninger så meget, at man i de 

fleste tilfælde kan undlade at have et ekstra par sko med op. Steigeisen 

anbefales dog ikke!

#18715	 EU halve str. 36,5-43,5.	 	 799,-

DOMINATOR
Navnet siger det: Skoen for den, der ikke gider være nr. 

2. Marius Morstad er manden bag denne sko, der egner sig til 

alle næsten former for vanskelig klatring, bouldering, lange krævende 

sportsruter og stejl, overhængende klatring. Der er lagt meget arbejde 

i udviklingen af detaljerne på Dominatoren og dertil kommer Scarpas 

suveræne forarbejdning, der ganske enkelt er i en klasse for sig.

#15757	 EU halve str. 36,5-43,5.	 	 	 	 799,-

REFLEX
En utrolig komfortabel sko, der egner sig til alle 

former for klatring. Specielt excellerer den på klippe. 

Reflex er sensitiv og har et godt kantgreb. Skoen egner sig

 lige godt til begyndere som øvede klatrere.

#15760	 EU halve str. 37-44.	 	699,-

VORTEX
Nyhed! Bouldering, klatrevægge og overhængende, 

teknisk klatring er Vortex´s terræn. Dobbelt hælbånd holder 

foden på plads og dobbelt elastisk materiale over vristen gør, at den 

sidder om en handske. Tynd mellemsål giver optimal føling. Superpris!!

	 													#18714		EU halve str. 36-44.	 	 	 	 549,-

scarpa rockclimbing

 KØBENHAVN K: Frederiksborggade 44 & ��     ROSKILDE:  Karen Olsdatters  Stræde 4  
 ÅRHUS:  Østergade �0  AALBORG:  Algade �4
 WEB: www.friluftsland.dk KONTAKT:  info@friluftsland.dk - �� �4 �� �0

Goulotte Le Petit Danois.
Foto: Claus Østergaard

Fra ruten.
Foto: Claus Østergaard

Foto: Claus Østergaard
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Af Søren Smidt

Tredje gang var lykkens gang for Bettina Aller, der 
sidste år blev første dansker på Nordpolen. Hun gik til 
Nordpolen sammen med sin franske kæreste fotograf-
en Jean-Gabriel Leynaud. Han havde i forelskelsens 
rus indvilliget i at gå med, selvom han foretrækker 
klippeklatringen og varmen i Buoux. De to begyndte 
i aprilmørket sidste år fra Sibirien med 100 kilo i hver 
pulk. De nåede 58 dage senere deres mål d. 1. maj 
2004. Bettina havde to gange forsøgt at gå de 1000 
km alene til Nordpolen. Første gang vendte hun om 
efter tre uger, fordi hun forvred det ene knæ vold-
somt. Anden gang blev hun angrebet af en isbjørn 
og fik forfrysninger i fingrene under håndteringen af 
den Smith & Wesson Magnum 44 revolver, hun altid 
medbringer.

Efter Nordpolen vendte Bettina blikket mod Hima-
laya. I 2005 havde hun reserveret plads på en ameri-
kansk ekspedition til Cho Oyo 8207m. Men, da den 
norske eventyrer Liv Arnesen spurgte, om hun ville 
krydse Polhavet fra øst til vest i 2006, slog Bettina 
til, og satte bjergbestigningen på ”vent”. De to er nu 
i fuld gang med forberedelserne. Hvis ekspeditionen 
lykkes for de to eventyrere, bliver de de første kvinder 
i verden, som krydser polhavet. Den arktiske feber er 
gået i blodet på Bettina Aller.

Klatring har talt med hende om, hvad der driver 
hende til frivilligt at vandre i mørke og 40 graders 
kulde med fare for liv og lemmer.

Du skal op i Polhavet igen?

Ja, jeg skulle have været af sted for at bestige Cho 
Oyo her i efteråret, men så fik jeg et tilbud, jeg ikke 
kunne afslå fra Liv Arnesen. Hun er den første kvinde 
der er gået til Sydpolen alene og så har hun krydset 
Antarktis med amerikaneren Anne Bancroft. Hun er 

På �� cylindre til Nordpolen

Foto: Jean-Gabriel Leynaud
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totalt sej, 50 år, en stor stærk firskåren norsk kvinde, 
der har været på landsholdet i langrend. Hun har 
spurgt mig om jeg vil krydse Polhavet med hende. Så 
tænkte jeg først, at det kunne jeg sgu ikke, men kunne 
alligevel mærke, at der var tændt en ild i maven. Jeg 
kunne ikke få det ud af hovedet. Vi går fra Rusland i 
februar 2006 til Nordpolen, og så videre over til Can-
ada derfra. Vi skal være undervejs 90 til 100 dage.

Er det unsupported?

Nej, vi får to supportdrop fra helikopter undervejs. 
De skal helt ned til os i en afstand af få meter, når de 
dropper forsyninger, så vi ikke mister det til bjørne, 
eller det går gennem isen. Jeg er ved at arrangere det 
med russerne, men de er meget besværlige at arbejde 
sammen med. Russerne bygger hvert år en base én 
grad fra Nordpolen. Det er sådan én, hvor vidensk-
absfolk kommer ud. Den er der hele april måned. 
Efter april tager de basen ned igen. Det er på vej ud 
til basen, at de dropper forsyninger til os. Piloterne er 
simpelthen så søde, og nu kender jeg dem. Men det 
er dyrt at komme ud til startpunktet. Vi spiser et kilo 
mad hver om dagen, og så er der brændstof, så vi skal 
have et drop omkring Nordpolen og et efter Nordpo-
len. Det tager fem uger, at gå fra polen til Canada, og 
vi kan kun have en måneds forplejning og brændstof 
i pulken.

Er dine nordpolsture leg?

Det er en lidt hård leg. Nej, det er sgu ikke leg. Når 
du leger, er alt tout de bien - alt er bare godt. Oppe 
på Nordpolen fryser jeg, så jeg kan mærke knoglerne. 
Det er mere en udfordring. Der er ikke rigtig overskud 
til at lege så meget. Man skal jo fra A til B, så allerede 
der, er der noget man skal. Og så skal man overleve. 
Og så skal man ikke fryse. Nej, jeg synes ikke, det er 
leg at gå til Nordpolen. Det er en ekspedition, en ud-
fordring. Det er en helt tredje ting. Der er et overord-
net mål, som er så stort, at lidt af legen går væk.

Er det farligt at gå til Nordpolen?

Mmm, ja, det er det da. Da jeg gik derop sidste gang 
i 2004, var der en kvinde som forsvandt og døde. Det 
var en finsk-fransk pige, der hed Dominique, som gik 
ud på isen alene, og man hørte aldrig mere til hende. 
Hun havde sin Argos på (Argos er sattelitsender, som 
afgiver signal hver 1½ minut). De første to dage hørte 

vi fra hende hver dag, og så hørte vi aldrig mere fra 
hende. De var ude og søge efter hende, men hun var 
simpelthen bare forsvundet. Det er farligt. Man skal 
hele tiden være på vagt deroppe Det nytter ikke, at 
man bare går og sover. Du kan jo både falde i vandet 
og blive angrebet af isbjørne. Det er jo vand. Det er jo 
et frosset hav. Og der er bjørne deroppe. Jeg har mødt 
syv af slagsen, så jeg ved det. Du kan også bare falde 
ned af noget pakis og brække benet. Du kan også få 
forfrysninger og miste fingre. Det er jo heller ikke så 
festligt. Så der er alt lige fra forfrysninger til døden, 
hvis man ikke passer lidt på. Sådan er det jo også på 
et bjerg. Jeg mener, at det er lidt mindre farligt end på 
et bjerg. Du er lidt mere i kontrol. På et bjerg kan der 
komme en lavine. Den kommer, når den kommer, og 
så kan du ikke gøre noget. Og den kommer hurtigt. 
Så er der den tynde luft og pludselige storme. 
På Nordpolen er der masser af luft, og når isen åbner 
sig, går det så langsomt, at man kan nå at reagere, 
medmindre man ligger og sover, og den åbner sig un-
der teltet, som så falder ned i vandet. Derfor har jeg 
altid en kniv hængende i loftet, så jeg kan skære mig 
ud. Og så har jeg en nødsæk, som jeg kan overleve 
med et par døgn, hvis isen åbner sig under teltet. Men 

ellers når du går, hvis du kan se noget, så har du lidt 
bedre tid til at reagere, på nær hvis det er white out, 
eller der kommer en bjørn bagfra, så kan du også 
blive overrasket. Jo, det er farligt, ja.

Jeg er hele tiden opmærksom. Det er kun, hvis der 
er strålende sol og ingen pakis, men så snart der 
er dårligt vejr og pakis i nærheden, og det er der 
sådan set hele tiden, så er du nødt til at gå og lytte. I 
pakisen kan bjørnene komme opover, du kan jo ikke 
se dem. De er jo helt hvide, så du er nødt til at lytte. 
Du er nødt til at have alle dine sanser tændte. Man er 
virkelig, virkelig én garde hele tiden. Jeg kan huske, at 
da jeg kom hjem fra Nordpolen var det fedeste bare 
at lægge sig ned og rigtig sove, fordi jeg havde ligget i 
58 døgn og hele tiden lyttet efter hver en lyd, der var 
anderledes, og så var det fedt at komme hjem og bare 
sove, hvor jeg vidste, dér kommer ikke nogen bjørn 
og overrasker mig i teltet og isen åbner sig ikke, eller 
hov skiftede vinden? Og hvis den skiftede, hvad kan 
det så betyde? Hvor var der en sprække i går? Jeg går 
sådan, inden jeg finder et godt teltsted, og finder ud 
af, hvor der er sprækker, og hvor isen er tyndere, og 
sådan noget, og væk fra pakisen, for bjørnene kom

Foto: Jean-Gabriel Leynaud

Foto: Jean-Gabriel Leynaud

Foto: Jean-Gabriel Leynaud
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Ja, det er forbundet med lidelse og afsavn, kæmpe 
afsavn. Specielt er det svært for mig, fordi jeg har 
to børn. Jeg savner dem, så det gør ondt i inderste 
hjertekammer. Men, jeg er jo nødt til, enten at blive 
hjemme eller også at prøve at lægge det lidt til side. 
Det nytter ikke, at man går og fokuserer på det nega-
tive hele tiden. Så jeg er virkelig nødt til at lægge mit 
savn ned i en æske og så prøve, at få det lagt til side. 
Og så fokusere. Jeg synes jo, at der er smukt deroppe, 
jeg synes der er fascinerende, ja, en del af mig ligger 
derude. Det løber inde i blodet. Alt har en pris. Alt i 
livet har en pris. Min pris for at gå derude, det er at 
jeg savner børnene. Det må jeg så prøve, at lade være 
med at fokusere så meget på. Jeg tror altid, jeg vil 
længes derud. Jeg savner da også at sidde på et rigtigt 
toilet. Det er koldt at gå ud af teltet. Nogen næt-
ter er der fantastiske nordlys, og havde jeg ikke lige 
været ude, så havde jeg ikke lige set det nordlys. Så 
nogen gange gør det ikke noget, at man skal tvinges 
ud i noget, der ikke er så behageligt. Jeg tjekker også 
bjørnealarm og vinden, når jeg er ude af teltet. Du får 
altid en oplevelse når du er ude om natten, selvom 
det er koldt. I totalt white out og mørke er det lidt 
spændende at gå ud. Jeg er egentlig meget god til at 
abstrahere fra smerte og fra ting, der er ubehagelige. 
Måske har jeg en høj smertetærskel.

Selvfølgelig fryser jeg. Jeg fryser så meget, at jeg 
ryster og vågner om natten fordi, ellers var jeg sgu 
nok sovet ind i døden. Jeg fryser næsten sådan hver 
nat. Det er koldt deroppe, minus 47 grader. Jeg har 17 
soveposer på, men jeg fryser alligevel. Jeg ligger og 
ryster nede i soveposen. Jeg har endda en speciallavet 
superarktisk sovepose med, der er lavet i Norge. Det 
er sådan en rå kulde, fordi der er al vandet. Det er 
den der klamme kulde. Jeg starter ud fra Rusland, når 
det er helt mørkt. Der er jo ikke sol. I starten er der 
helt mørkt, fordi solen ikke er fremme. Efterhånden 
bliver dagen længere og længere. Kulden er godt 
nok det værste. Kulde er også det, der sender flest 
hjem deroppefra. Der er jo mange, der prøver at gå 
til Nordpolen. Hvert år er der fire-fem ekspeditioner. 
Det år vi lykkedes var vi de eneste. Der var fire andre. 
Den ene var en kæmpestor fransk gruppe fuld af 
marinejægersoldater. Men det er ikke nok at være 
stor og stærk, hvis man ikke tænker sig lidt om. Der 
var en, der faldt i vandet og fik forfrysninger. Han 
måtte evakueres og sendes ned til Chamonix, hvor de 
bedste læger til den slags findes. De fleste som prøver 
stopper på grund af forfrysninger. De mister fingre og 

mer fra pakisen, og hvis de så falder ned i teltet, så er 
det klart, at de bliver nervøse og vrede og angriber. 
Men, hvis de kan se, så vil de mere gå hen og kigge 
og røre ved teltet, og så kan du reagere. Man er altid 
på vagt, men det er jo det jeg kan li’, fordi, ellers ville 
jeg jo ikke tage derop.

Jeg har det lidt sådan, at herhjemme bruger jeg to 
cylindre, og jeg har tolv. Deroppe bruger jeg alle tolv, 
for ellers dør jeg. Det er det, jeg godt kan li’. Jeg føler, 
at livet herhjemme er så sikkert. Altså, hvis du er sult-
en, kan du altid finde en eller anden benzintank der 

er åben og køre ned og købe noget mad. Vi bliver så 
sikre. Der er endda rødt lys, så vi ikke går ud og bliver 
kørt over i vejkryds. Vi bliver sådan passet på i hoved 
og i bagdel. Der kan jeg godt li’ at man bliver tvunget 
til at tænke lidt selv. I Danmark behøver man jo ikke 
at tænke. Selvom du er tosset ud over alle grænser, så 
overlever du, fordi der bliver passet sådan på os. Jeg 
føler ikke, at jeg får brugt mig selv og de evner jeg har 
herhjemme. De behøves ikke i et så forfinet samfund. 
Civilisationen er blevet så forfinet, at man ikke be-
høver at tænke så meget mere. Engang arbejdede jeg 
som Spies-guide. Når nogen kom ned, så var det som 

om, de havde ladet hjernen blive hjemme fordi, nu 
var man på ferie, og så behøvede man endnu mindre 
at tænke. Jeg kan jo godt li’ at tænke. Sådan er det 
bare. Det kan jeg jo ikke ændre på, og det vil jeg hel-
ler ikke ændre på, fordi sådan har majoriteten valgt, at 
det er dén civilisation og dét samfund, vi godt kan li’, 
men jeg gider bare ikke være i det samfund hele tiden 
fordi, det er ikke det samfund, jeg ville have bygget. 
Jeg er nok mere naturmenneske end bymenneske.

Er det forbundet med lidelse at gå til Nordpolen?

Foto: Jean-Gabriel Leynaud
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tæer. Ham Ranould Fiennes, som står som verdens 
største eventyrer i Guinness rekordbog, har prøvet 
at nå Nordpolen fem gange uden at lykkes. Han har 
mistet fire fingre. Der er mange af de hårde bananer, 
som ikke lykkedes, fordi de siger, ah det gør ikke 
noget, at jeg fryser om tæerne. Dér stopper jeg op. 
Hvis jeg ikke kan få varme i tæerne, og så sætter jeg 
telt op. Der var en eftermiddag, hvor jeg ikke kunne 
få varmen i tæerne. Det var så koldt, så koldt. Jeg var 
nødt til at slå teltet op, og så gik vi kun fem kilometer 
den dag. So be it. Man skal lytte til kroppen, tror jeg. 
Den fortæller jo, hvad der er galt. Hvis man overhører 
kroppens signaler, fordi man er for stærk og for stor, 
så sidder man i helikopteren inden der er gået en uge, 
og er på vej tilbage. Så man skal være sådan en lille 
piveskid. Det er meget bedre.

Hvad er ”gevinsten” ved at gå til Nordpolen?

Der er ikke nogen gevinst. Der er bare det, at jeg ikke 
kan lade være. Det er alt.

Hvad er det der gør, at du ikke kan lade være?

Jeg har været på bjergbestigning i Chamonix. Og så 
synes jeg, at når man står oppe på toppen, så er det 
bare boblende jahhaha (Bettina bryder ud i jubelråb). 
Man føler bare ”ingenting kan slå dig nu”, man er på 
toppen af verden, du bobler som om, du havde drukket 
ti flasker champagne, man er bare boblende fuld af 
glæde og energi, og yes, alle de dér ting. Jeg kan ikke få 
det på nogen anden måde. Jeg kan ikke gå ud og købe 
mig et eller andet, ny pels, nu går jeg ikke med pels, 
men et eller andet, en bil, og så få den der følelse. Det 
er bare: Nå! Det siger mig overhovedet ikke noget. Ma-
terielle ting siger mig ingenting. Det kan jeg selvfølgelig 
let sidde og sige, men det gør det altså ikke. Naturen 
og dens udfordringer giver mig en boblende livsglæde. 
Det er gevinsten. Og så kan jeg godt li’ at kæmpe, og 
jeg kan godt li’ at være på vej. Jeg har også krydset Bor-
neos jungle. Jeg elsker at skulle fra det ene punkt til det 
andet. Det er kedeligt bare at komme ned et sted og så 
tage hjem det samme sted fra. Jeg vil også hellere, hvis 
jeg skulle på eventyr, starte fra A og rejse hjem fra B, og 
du ved, du kommer kun hjem, når du kommer hen til 
B. Det er bare ærgerligt. Der er ikke noget at gøre. Der 
er ingen kære mor halvvejs. Du kan ikke lige sige: ”Jeg 
gider ikke alligevel”. Det tænder et eller andet i mig.
Jeg kan godt li’, at være undervejs. Det drejer sig ikke 
nødvendigvis om kun at nå målet. Jeg kan også godt 

li’ selve det at være undervejs. Og så, synes jeg at 
livet oppe på Nordpolen er dejlig simpelt. Det er ikke 
let, men det er simpelt. Det er enkelt forstået på den 
måde, at det eneste, jeg skal gøre om morgenen er at 
stå op, pakke lejren sammen, smelte noget vand, og 
gøre tingene klar på pulken. Jeg kan godt li’, at jeg lige 
ved, hvor alting ligger, så jeg i en snestorm kan finde alt 
selv med lukkede øjne. Og så er det eneste jeg skal, at 
gå nordpå. Jeg skal ikke huske at købe noget, jeg skal 
ikke hente noget, jeg skal ikke bringe noget, jeg skal 
ikke tømme opvaskemaskine, jeg skal ikke til et møde, 
jeg skal ikke kigge i min kalender. Jeg skal kigge i min 
kalender hver evig eneste dag med det job, jeg har. Der 
er ikke to dage der ligner hinanden. I morgen skal jeg 
til Finland tidligt om morgenen. I næste uge skal jeg til 
Oslo og sådan. Jeg skal altid kigge i min kalender og 
jeg har bare lyst til at brænde den. Jeg arbejder med 
økonomi, budgetter, budgetopfølgning, budgetmøder. 
Det giver mig altså ikke noget kick at arbejde med tal. 
Sådan er det bare. Det giver mig en god frihed, og den 
frihed føler jeg, når jeg er på ekspedition. Jeg kan godt 
li’ at ekspeditionen er lige lidt over min grænse.

Du kan godt li’ at overskride ”point of no return” og 
så klare dig ud af situationen?

Jeg kan virkelig godt lide Nansen, fordi han gjorde 
det, da han skulle prøve at krydse Grønland, at  
han gik fra østkysten, hvor der ingenting var, mod 
vestkysten. I modsætning til andre, der var begyndt 
på vestkysten. De vendte om halvvejs. I stedet sagde 
han: ”Vi starter dér, hvor der ikke er noget at vende 
om til. Vi brænder alle broer bag os”. Det sagde han 
hele tiden: ”Jeg liker, at brenne broer bak meg”, eller 
hvordan han nu sagde det på norsk, og så brændte 
han alle broerne bag sig. Der kom intet skib for at 
hente dem. De sejlede op af Østkysten og blev sat af. 
Så sejlede skibet igen, og så var der ikke andet at gøre 
end at gå til vestkysten. Han havde også svært ved 
at rekruttere mandskab. Men jeg kan egentlig godt 
følge Nansen. Jeg ville have gået med ham. Jeg kan 
godt lide det her, nu er det dig det kommer an på - nu 
gør vi det! Hvis man går og tænker på retræten hele 
tiden, så har man et helt forkert fokus. 

Det kan have en høj pris at have den indstilling?

Ja, men alt har en pris. 

Foto: Jean-Gabriel Leynaud
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Klubbens alpinkursus 2005 var for første gang henlagt 
til Norge, nærmere bestemt Hurrungane ca. 4 tim-
ers kørsel nordvest for Oslo. Vi var 6 veltrimmede 
kursister (oplevelse inden kurset….) og 3 instruktører 
(Allan Christensen, Søren Svinth og Kasper Berkowitz) 
i væsentlig bedre form (oplevelse efter kurset….).

Tilmelding til kurset og informationsmøde i Løvstræde 
var forløbet fint inden et, for nogen længere forløb 
med udstyrsanskaffelse gik i gang – Jespers dankort 
var i hvert fald rødglødende, da jeg mødte ham i 
Friluftsland! Faktisk var en vigtig erfaring fra kurset, 
betydningen af rigtigt udstyr i både mængde og 
type. Eksempelvis fortæller mine skinneben et par 
uger efter kurset fortsat en historie om plastikstøvlers 
manglende komfort ved lange klipperuter i til tider 
varmt vejr….

Turen derop foregik i egne biler. Vi, 4 kursister fra 
København, kørte med Allan i hans folkevognsrug-
brød, som så ud til at være 100% indrettet med henb-
lik på transport til og fra bjergene med gode sovep-
ladser til 3 personer og masser af plads til bagage – og 
det var der rigeligt af!

I Øvre Årdal, sidste lidt større by før bjergene, mødte 
vi de øvrige deltagere, og så var det tid til proviant-
ering, hvilket viste sig at være lidt af en videnskab. 
Man smider ligesom ikke en pakke hakket okse, en 
pose kartofler og nogle liter mælk i rygsækken og så 
af sted! Frysetørret mad var også bandlyst, da en del 
af øvelsen var at kunne frembringe god og nærende 
mad til en overkommelig økonomi. Så vi ”rippede” 

supermarkedet for tørmælk, alverdens slags suppe-
blandinger, müesli m.m. 

Inden turen op til vores lejr for de næste 5 dage var 
der ”udstyrsdisponering”. Til trods for en ihærdig 
indsats for kun at medbringe det mest nødvendige, 
blev ca. ¼ af indholdet i rygsækken sorteret fra af de 
”hårde” instruktører; for som kursusmaterialet siger: 
”Skiftetøj er en luksus, som den vægtbevidste alpinist 
ikke kan tillade sig”. Betydningen af dette i relation til 
”odeuren” i teltet sidst på ugen skal jeg ikke komme 
nærmere ind på! Opstigningen til vores lejr var ca. 
500 højdemeter, hvilket med en – synes jeg – stadig 
alt for tung rygsæk, blev klaret i godt vejr, og vi slog 
lejr under ganske fine forhold sidst på dagen lørdag. 
En af fordelen ved at henlægge kurset til Norge er 
netop, at det er lyst helt frem til efter kl. 23, så de 
medbragte pandelamper fik vi aldrig brug for.

Første kursusdag foregik på ”Styggedalsbreen”, med 
øvelser i indbinding til gletchergang, anvendelse 
af steigeisen og isøkser samt sikringsmuligheder i 
blåisen. På dette område, i lighed med mange af de 
øvrige discipliner vi gennemgik på kurset, kunne vi 
blot konstatere, at selvom man f.eks. var stolt over, at 
have lavet sit første Abalakov isanker, så bliver man 
altså hverken sikker endsige verdensmester efter en 
enkelt dags introduktion i en ny disciplin.

Andendagen var den store bestigningsdag, da vejret 
viste sig fra sin bedste side. Vores hold bestående af 
Peder og jeg med Kasper som instruktør valgte ”Store 
Skagastølstind” eller Storen som den også kaldes. Der 

Alpinkursus �00�
Oplevelser på alpinkursus 2005

Af Per Thellersen

findes adskillige ruter til toppen, men vi valgte turen 
op over Skarstølbreen, forbi DNT ś hytte og op langs 
sydøstgraten indtil ca. 150 meter under toppen, hvor 
vi valgte en rute med lidt mere seriøs klatring. Indtil 
da bestod ruten af scrampling og lidt 2. grads klatring 
– men så var også de første 900 højdemeter overstået.

De 3 reblængder mod toppen bestod af 3. – 4. grads 
klatring, som under ”normale” forhold ville være 
ganske overkommelige, men efter 900 højdemeter og 
iført plastikstøvler og en stor rygsæk var både Peder 
og jeg taknemmelige for at Kasper førte disse re-
blængder. Et par friktionssko havde gjort underværker, 
men nej ”den vægtbevidste alpinist……” Vi blev til 
gengæld belønnet med en fremragende udsigt fra 
Storen, som ud over at være Norges 3. højeste bjerg 
er det højeste punkt i området Hurrungarne. Klokken 
var efterhånden blevet omkring 17 og en lang tur 
tilbage til lejren ventede.

Vi var tilbage kl. 21, mens det stadigvæk var lyst og 
varmt. Det var vores madaften, men jeg måtte kon-
statere, at jeg ikke var i stand til andet end at sidde 
og kigge tomt ud i luften og lufte nogle fødder, som i 
bedste fald kunne karakteriseres som værende gået i 
opløsning ! De andre 2 hold kom tilbage lidt senere 
med appetit som bjørne, der er vågnet efter vinterd-
valen!

De kommende dage bestod af en dag med gennem-
gang af sikring i sne samt spalteredning og derefter en 
bivuaktur. Teknikkerne til spalteredning er mange, og 
det kræver nærmest at man er semi-reb-nørd for at 

holde styr på de mange metoder og knob. Det er en 
disciplin, som kræver lidt repetition, inden det går løs 
på egen hånd i bjergene. Tilbage i lejren skulle vi lige 
fortage endnu en redning, således at en stakkels klip-
peblok ikke skulle have samme placering de næste 
mange tusinde år, og Kasper kom af med endnu et par 
knop og nogle ekstra udvekslinger!

Bivuakturen skulle have været en travers lang 
Dyrehavsryggen eller alternativt bestigning af en af 
Ringstindane. Efter en interessant tur op af en 45 
graders snecolouir og overnatning i ”lavskar” under 
gode forhold – om aftenen – vågner vi næste morgen 
til overskyet vejr, blæst og lettere snefald. Vi må 
tilbage samme vej, som vi kom, og vi får lejlighed til 
at anvende en af de tillærte teknikker, nemlig abseil 
fra en sne-bollard. Det er koldt og endeligt…. mine 
plastikstøvler træder i karakter og sikrer mig en kom-
fortabel tur tilbage til lejren til trods for de blæsende 
og kolde forhold.

Mens vi var på bivuaktur, havde Bo lånt en plads i 
vores telt efter at have valgt at sove i sin bivi-sæk 
indtil da. Han må have fundet sig et godt sted til 
sin solo-overnatning, for han stillede sig i hvert fald 
uforstående overfor, hvorfor vi havde valgt at placere 
vores telt ovenpå et boulder-problem !

Kurset er ved at være slut og vi pakker sammen og går 
ned til Turtagrø Turisthotel, hvor luksus i form af bad 
og rent tøj venter. Vores jyske islæt, John og Frederik, 
synes at have forberedt turen bedst, for pludselig 
kommer der en kasse dåseøl på bordet. Efter kun et 
par stykker af slagsen til de udhungrede kroppe er der 
pludselig en særdeles løssluppen stemning! Aftenen 
afsluttes med en evaluering af kurset, hvor der fra 
kursisternes side er stor tilfredshed med kurset som 
helhed og ikke mindst med de særdeles kompetente 
instruktører.

Alt i alt et fremragende kursus, hvor vi, ud over nogle 
konkrete teknikker, også lærte en respekt for det 
alpine miljø, hvor det ikke kun er en enkelt bevægelse 
eller en enkelt sikring, der er i højsædet, men deri-
mod en samlet vurdering af de forhold man færdes 
i. Min egen konklusion er, at der ved alpin klatring i 
højere grad er brug for at anvende ”øverste etage”, 
end bare at mestre de enkelte discipliner hver for sig. 
Jeg ser allerede frem til de næste ture i bjergene!
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Tekst: Hans Bräuner-Osborne
Fotos: Carsten P. Jensen 
og Hans Bräuner-Osborne

Efter en vellykket ekspeditionen til Mt. Elbrus, Rusland i 2003 
begyndte Lotte Olesen, Carsten Jensen og undertegnede at kigge 
os om efter et endnu højere bjerg med samme relativt lette tekniske 
sværhedsgrad. Valget faldt hurtigt på Mustagh Ata (7546 m) i Xin-
jiang provinsen, Kina, hvor normalvejen går op ad en gletscher med 
20-30 graders hældning hele vejen, med et isfald midt mellem top 
og basecamp som “crux”. Vi var enige om at ville bestige bjerget i 
alpin stil, dvs. hele tiden tage lejren med os, frem for den klassiske 
ekspeditionsstil, hvor adskillige lejre opbygges før et topforsøg. Vi 
valgte at koble os på logistikken fra en kommerciel ekspedition fra 
SummitClimb.com, som så sørgede for klatretilladelsen, invitation 
fra den kinesisk bjergklub, transport fra Kashgar til basecamp og 
mad og telte i basecamp. Over basecamp var vi dog helt på egen 
hånd. Et par måneder før afrejsen koblede Martin Bank Rasmussen 
sig til ekspeditionen, så vi i alt blev to reblag.

Mustagh Ata ��46 m
- et alpin stils forsøg i højden

Teamet på vej ned mod isfaldet. Carsten træder spor i 
dyb sne på lavineudsatte skråninger - klamt!



Transportkameler foran bjerget Mustagh Ata. Ruten 
går ad snerampen i midten fra højre til venstre.
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Næste morgen tager vi af sted som planlagt. Indtil 
videre er jeg imponeret over Jon Otto’s organisation-
stalent. Han er amerikaner, men er kinesisk gift og 
taler flydende kinesisk. Endvidere opholder han sig 
det meste af året i Kina, hvor han guider og arrangerer 
trekking- og klatreture. Han har således check på de 
lokale, hvilket er fedt at konstatere, da det netop var 
hovedårsagen til at vi valgte at betale os fra logis-
tikken, frem for at arrangere alt selv. Han er pengene 
værd! Vi kører ned ad Silkevejen og de første par 
timer går det hen over sletter, men snart tårner Pamir 
bjergene sig op - FEDT! Det tager godt 5 timer at køre 
fra Kashgar til Subashi og halvvejs gør vi stop i en 
lille landsby for at spise frokost. Der er virkelig gang i 

tydeligt. Jeg var på forhånd spændt på at se, om det 
ville virke frygtindgydende stort, men heldigvis ser 
det overkommeligt ud. 
Om natten begynder det at styrtregne. Teltet holder 
dog tørt, men efter et par timers søvn bliver jeg 
vækket da lejren er ved at blive oversvømmet. Lotte 
og Carsten var de første til at opdage det, da de havde 
lagt deres telt i en lille lavning og således har fået 
konverteret deres bund til en vandseng. Det viser sig 
at både Martins og mit telt er i samme situation, og 
vi må således bruge en times tid med at flytte vores 
telte. Sur start og det første varsel om at vejret var 
usædvanligt dårligt for årstiden.....

Vejen til basecamp
Vores første møde med Kina bliver en overnatning 
i Beijing, før vores fly fortsætter til Kashgar via et 
kort flyskifte-stop i Urumqi. Straks vi kommer ud i 
ankomsthallen lader Carsten og co. sig hustle af nogle 
lokale, der tilbyder sort taxi og luksushotel til total 
overpris! Da vi ikke kender priserne lader vi os dog 
overtale af de venlige kinesere, hvilket vi dog ikke 
gjorde på vejen hjem og derved sparede en del......Vi 
har 24 timer til at se Beijing, så vi laver et lynvisit til 
Den Himmelske Freds Plads, Den Forbudte By og et 
marked hvor alle tænkelige og utænkelige fødevarer 
var til salg. Pga. vwores forestående ekspedition var 
der dog ingen, der havde lyst til at tage risikoen for 
en maveinfektion ved at sætte tænderne i en slange, 
skorpion, fugleunge, orm, tusindben etc.! 

Næste dag ankommer vi til Kashgar, hvor vi har to 
overnatninger på Seaman Hotel (det tidligere britiske 
konsulat!) inden vi endelig skal ud i bjergene. Tem-
peraturen er over 30°C, så jeg ser virkelig frem til at 
komme op i kulden! Vi bliver hentet af Ted Callaghan 
i lufthavnen. Ted er leder af Mountain Madness’ 
ekspedition, som vi sammen med Jon Otto’s Summit-
Climb.com ekspedition skal dele basecamp med. Fedt 
at møde nogle af de andre ekspeditionsdeltagere, 
der som ventet er en blandet skare. Det viser sig dog 
hurtigt at vi er de mest erfarne i gruppen, og alle de 
andre vil bestige bjerget med guide i ekspeditionsstil 
med lejre opbygget af to tibetanske sherpa’er - dårlig 
stil! Vi har sendt 30 kg bagage i forvejen, og det er 
rart at se at næsten alt er ankommet i god behold. 
Dog har tolderne konfiskeret vores kakaopulver, da 
man tilsyneladende ikke må importere mad. Heldigvis 
har de dog ikke taget vores GU (sportsgel), da Jon 
Otto havde oversat det til Climbing Glue!!! Maden i 
basecamp har vi købt os til via logistikpakken, men vi 
skal selv sørge for maden på bjerget. Vi har medbragt 
frysetørret aftensmad, sportsdrik på pulverform og 
sportsgel, men mangler morgenmad, frokost og slik. 
Vi tager hen i det lokale supermarked, hvor vi køber 
ind for 1000 kr. De lokale er ved at falde om af nyger-
righed - jeg tror aldrig de har solgt så meget, og der er 
sikkert blevet holdt fest om aftenen. Det er en blandet 
fornøjelse at købe ind, da vi har problemer med at 
finde f.eks. morgenmad: hverken müesli eller havre-
gryn kan opdrives! Men heldigvis redder Jon Otto os, 
idet han har et overskud af vestlig morgenmad, som vi 
køber af ham.

byen, der er en blanding af marked og restauranter. Vi 
får den lokale shishi-kebab som jeg er noget nervøs 
for at sætte tænderne i - det ville være ærgerligt at 
begynde ekspeditionen med en maveinfektion..... Det 
smager dog fremragende og kun guiderne får dårlig 
mave! 

Vi ankommer til Subashi d. 2. juli - endelig er vi i 
gang. Subashi ligger på en slette lige ved siden af silk-
evejen, så vi vælter bare vores udstyr ned fra lastbilen 
og begynder at oprette lejren. Da vi nu er steget brat 
til 3740m bliver vi der i to døgn for at akklimatisere, 
inden vi skal videre til basecamp (4440m). Vejret 
svinger meget, men ind imellem ses Mustagh Ata 



Lejr 3 (5920m) i en stor gletscher spalte 
- godt beskyttet fra vinden.
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Den næste nat holder det heldigvis tørt, og da vi står 
op venter dusinvis af kameler på at transportere vores 
bagage til basecamp. Alt bliver pakket, vejet og læsset 
- maks 80 kg pr. kamel! En af grundene til at vi valgte 
Mustagh Ata er også den lette tilgang til bjerget: det 
tager kun 4 timer at gå fra Subashi ved Silkevejen til 
basecamp (8,4 km i fugleflugt). Man kan også vælge 
at blive kørt derop på motorcykel eller 4WD truck! 
Vi vælger dog at gå stille og roligt derop for ikke at 
forcere for hurtigt frem - vi skal trods alt avancere 700 
højdemeter på én dag.

Venten i basecamp
Efter nogle timers vandring i afslappet tempo når vi 
basecamp. Endelig fremme og første del af ruten kan 
nu studeres. Kokkene og sherpaerne får hurtigt sat 
køkken- og messeteltene op. De bliver det naturlige 
samlingspunkt for SummitClimb.com, Mountain 
Madness og vores ekspedition, så vi bliver hurtigt 
glade for at have tilkøbt messe-delen. Der er en god 
stemning i messen og der bliver fortalt røverhistorier 
fra hele verden. Da vi vil lave bestigningen i alpin 
stil, vil vi først begynde vores single push efter ca. 

Næste eftermiddag begynder vandstanden i det 
nærliggende vandløb pludseligt at stige dramatisk. 
Regnen der faldt i bjergene i nat har nu samlet sig 
i afløbene og nået vores lejr, og denne gang er det 
potentielt mere alvorligt end i nat, da hele lejren nu er 
udsat. Vi bygger dæmninger og graver kanaler, men 
det ser lidt håbløst ud, og til sidst må Jon hyre nogle 
af de lokale til at hjælpe os. De kender selvfølgelig 
området godt og ved hvor der skal sættes ind - de får 
hurtigt bygget et effektivt dige et par hundrede meter 
opstrøms og lejren er reddet.

en uge i base camp med en enkelt træningstur til 
5000 m. Tiden går med at lave de sidste justeringen 
af udstyret, sove, spise, spille kort, høre kortbølge 
radio, høre og fortælle røverhistorier.... Da stort set 
alle andre end os er kommercielle klienter, giver det 
stort respekt at vi vil forsøge alpinstilen, og at vi vil 
bevæge os på egen hånd uden guider/sherpaer. For 
os er det naturligt, vi kunne ikke drømme om at købe 
en kommerciel tur som dem: nu håber vi bare at vi 
kan leve op til forventningerne - ikke mindst vores 
egne! Vi diskuterer længe, om det vil være snyd at 
lave en træningstur op ad normal ruten til 5000 m og 
returnere til basecamp inden det egentlige topforsøg. 
Onsight for alpinister! Carsten får til sidst overbevist 
os andre om, at vi ikke må røre ruten inden topfor-
søget og vi laver derfor en akklimatiseringstur ad en 
alternativ rute mod Kolaxong-toppen (nabotop til 
Mustagh Ata)! Der er ingen sti, så det bliver dermed 
også bedre træning!

Efter tre dage i basecamp begiver vi os afsted mod 
Kolaxong og slår lejr i 5000 m som planlagt. Det sner 
om natten og næste dag kommer vi således tilbage til 
en sneklædt basecamp. Det er helt uhørt at det sner 
i basecamp - endnu et varsel om det usædvanlige 
vejr....

Ruten & strategien: 
For at kunne lave bestigningen i alpin stil må vi lave 
flere lejre (kaldes lejr 1-4 i det følgende) end de nor-
male tre (kaldes camp 1-3 i det følgende). Vi planlæg-
ger derfor at tage mad og gas med til 9 døgn og så 
lave lejre med ca. 400-500 højdemeters mellemrum. 
Dermed skulle vi kunne gå fra lejr til lejr hver dag, 
hvis vejret er godt. De ekstra dages forsyninger sikrer, 
at vi har plads til at vente på godt vejr eller til at tage 
en ekstra dag i en lejr, hvis nogen ikke akklimatiserer 
hurtigt nok. Vi planlægger at gå sammen alle fire, 
men har udstyr med så vi kan dele os op i to reblag 
hvis ét reblag skulle akklimatisere langsommere end 
det andet.

Single push mod toppen
1. dag (basecamp til lejr 1 i 5140 m)
Efter endnu et par dage i basecamp starter vi vores 
single push mod toppen. Normalt kan man gå helt op 
til camp 1 ad en grussti, men pga. af det usædvanligt 
dårlige vejr ligger snegrænsen allerede ved ca. 5000 
m. Vi går lidt højere op til et plateau, hvor vi laver lejr 
1. Vi finder et nogenlunde plant plateau og slår teltene 



Efter tre dage med snestorm i lejr 4 (6180m) er vi ved at sne inde. 
Her ses indgangen til vores Hilleberg Nallo2 telt.....
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op, laver mad etc. og forventer egentlig at gå videre 
næste dag. Da vi vågner næste morgen har Martin dog 
hovedpine, så vi bliver alle fire enige om at blive end-
nu en dag i lejr 1. Jeg er glad for at konstatere at jeg er 
godt gående og ikke har symptomer på højdesyge.

2. dag (hviledag i lejr 1)
På hviledagen står en koreaner for dagens under-
holdning. Pga. den lave hældning er skibestigning af 
Mustagh Ata oplagt (de færreste formår det dog fra 
bund til top). Han kommer således susende ned til 
vores lejr fra camp 1, sætter sig ned og venter i time-
vis. Vi forventer at han venter på en partner, men da 
en kirgiser kommer ned med et æsel fra camp 1 får 
koreaneren julelys i øjnene. Efter nogen forhandling 
sætter han sig tilrette på æslet med henblik på at blive 
transporteret tilbage til camp 1! Det har æslet dog 
ikke lyst til i den dybe sne, så han ryger af og forsøget 
må opgives. Herefter forsøger han at få kirgiseren til 
at bære skiene op til camp 1, men nu har de set sig 
sure på koreaneren og han ender derfor med at traske 
opad på egen hånd. Næste dag finder vi hans ski et 
par hundrede højdemeter oppe ad ruten - det var 
åbenbart for meget for ham!

3. dag (lejr 1 til lejr 2 i 5580 m)
Efter hviledagen i lejr 1 har alle det heldigvis godt da 
vi vågner næste morgen. Vi begiver os derfor opad 
mod øvre camp 1, som bliver vores lejr 2. Jeg er igen 
godt gående og føler nærmest jeg flyver op til lejren 
- fedt! Lejr 2 ligger under et serac-felt, og jo længere 
man går mod højre, jo fladere bliver det - til gengæld 
kommer man dermed også til at ligge mere i skud-
linien for seracerne. Da Martin kommer som nr. to 
diskuterer vi derfor fordele og ulemper ved at ligge til 
venstre eller højre..... Vi ender med at grave platforme 
langt ude til venstre - better safe than sorry! 

4. dag (lejr 2 til lejr 3 i 5920 m)
Næste morgen har Lotte hovedpine. Martin og jeg har 
det fint og vil gerne videre, da vi jo netop har holdt én 
hviledag i lejr 1. Vi bliver derfor enige om at Martin 
og jeg fortsætter til lejr 3 og holder hviledag næste 
dag, hvor Lotte og Carsten så forhåbentligt har det 
fint og kan møde os i lejr 3. Dagens rute går gennem 
crux’et: et isfald hvor man skal holde øje med spalter 
og seracer. Heldigvis er vejret godt, så vi har nemt 
ved at følge ruten, der dog til tider er lidt eksponeret 
og klam..... Vi kommer godt frem til en kæmpe glet-
scherspalte som er fyldt med sne - en ideel placering 

til en lejr så længe snebroen holder..... Vi har taget en 
lavinesonde med til netop at kunne probe sådanne 
broer, og da sneen er dybere en sonden (2.5 m) bliver 
Martin og jeg enige om at den er sikker. Vi slår derfor 
teltet op, og glæder os til at holde hviledag dagen 
efter.

5. dag (hviledag i lejr 3)
Næste dag får vi uventede gæster: guiden Jon og tre 
af hans klienter nåede toppen dagen i forvejen og er 
nu på vej ned efter en miserabel nat i camp 3. De 
er naturligvis glade, men jeg undrer mig over Bill’s 
opførsel - han kan f.eks. ikke selv tage rygsæk på! 
Senere får vi oplyst at Bill havde fået High Altitude 
Cerebral Edema (HACE) hvilket er særdeles farligt. 
De er også gået sindssygt hurtigt mod toppen dopet 
med Diamox, så jeg er ikke forundret. Han slipper 
med skrækken takket være injektion af dexametason - 
heldig for ham! Vi får noget beta om den videre rute, 
og så er de videre. Vi beder dem om at holde udkig 
efter Lotte og Carsten, der er på vej op til os gennem 
dårligt vejr, så de kan få beta om ruten til vores lejr.
Som sagt er vejret bliver dårligt siden i går - det er 
tåget og det sner. Vi er heldigvis i radiokontakt med 
hinanden og kan høre, at det går langsomt men 
sikkert fremad. Der kommer også et tordenvejr ind 
over os, hvilket ikke er sjovt, når man er eksponeret 
i højden og har masser af metal på sig! Lotte og 
Carsten smider derfor deres rygsække, sætter sig på 
et underlag og venter på at det skal holde op med at 
tordne. Nogle timer senere kommer de dog endelig 
frem i god behold og alle er glade :-) Vi får sat deres 
telt op og får kigget lidt på den videre rute i et af ve-
jrvinduerne, som kommer hen ad eftermiddagen. Vi 
regner lidt på den videre færd. Vi spiser ikke så meget 
som planlagt - som forventet har vi mindre appetit 
i højden. Vi laver derfor et lille depot med oversky-
dende mad og gas i spalten, som vi så kan tage med 
på vej ned.

6. dag (lejr 3 til lejr 4 i 6180 m)
Næste dag hvor vi skal gå videre er det dog en anden 
sag. Det er igen tåget og sigtbarheden er lav. Sporet 
er mere eller mindre sneet til, så eneste holdepunkt 
er wands (bambuspinde med flag på) som er sat med 
50-100m mellemrum af tidligere ekspeditioner. Ofte 
må vi vente 5-10 min ved en wand, før vi kan få øje 
på den næste i den varierende tåge. Vi kommer dog 
langsomt men sikkert fremad og kommer til camp 2 i 
6180m efter nogle timer. Vi vil dog gerne lægge vores 

lejr højere, så Martin og jeg, der går forrest, fortsæt-
ter forbi lejren. Det er dog også begyndt at sne og 
storme, så sigtbarheden bliver konstant dårligere. I 
6250m kan vi ikke længere se den næste wand, så vi 
tager dunjakkerne på og beslutter os for at vente 30 
min på bedre vejr - ellers vil vi vende om og lave lejr 
4 i camp 2.

Vi har hele dagen trådt spor for en stor gruppe, der 
nu overhaler os. De bliver dog hurtigt frustreret over 
at skulle træde spor selv uden at kunne finde vej! De 
opgiver således og vender om. Det gør vi også efter 
30 min. Da Martin og jeg kommer tilbage til camp 2, 
bliver vi glade for at se at Lotte og Carsten allerede 
har slået lejr dér. Der er nu tale om regulær snestorm, 
og Martin og jeg får hurtigt sat teltet op og kommer 
i læ for vinden. Alle andre er gået ned af bjerget, 
og vi er nu helt alene højt på bjerget - tror vi! Om 
aftenen hører vi nemlig skrig, som giver os alle et 
kæmpe chok! HVEM, HVOR? Det viser sig at være en 
Japaner, som soloer bjerget og som, i frustration over 
at have ligget i camp 2 i tre døgn for at vente på godt 
topvejr, vist var blevet lidt skør i bolden! 

7.-8. dag (venter i snestorm i lejr 4)
Det fyger ind med sne alle steder i yderteltet, og hver 
gang der er et ophold i vejret må vi ud og skovle tel-

tene fri for sne. Et døgn går - det sner stadig. Om ef-
termiddagen kan vi høre lavinerne gå, men heldigvis 
ligger vi rimeligt sikkert. Der er dog en >30° skråning 
over os et stykke væk, som potentielt kunne skride og 
fortsætte til vores lejr. På andet døgn tager Martin og 
jeg derfor på en rekognosceringstur op til 6300m i et 
af de korte vejrvinduer. Vi vil spotte den videre rute 
og lede efter en sikrere lejrplads. Jeg træder spor og 
da vi kommer til >30° skråningen whoomph’er sneen 
tre gange idet jeg træder ned. Jeg kan mærke og høre 
snelagene give sig under mig, men heldigvis skrider 
sneen ikke. Jeg fortsætter og to gange mere gentager 
episoden sig - mega klamt! Vi kommer op over den 
stejle skråning og kan ane den videre rute. Vi kan 
dog også konstatere at det ikke er muligt at finde en 
100% sikker lejrplads, da alle de flade steder er udsat 
for skråninger med større hældning længere oppe. Vi 
bliver derfor enige om at lade lejr 4 blive liggende, 
hvor den er.

Det har nu sneet i tre døgn og de andre telte i camp 
2 er efterhånden helt dækkede af sne. Vi holder 
jævnligt møde for at diskutere situationen. Jeg er ikke 
meget for at give op og er villig til at lave et topforsøg 
direkte fra lejr 4 - jeg er godt gående og har indtil nu 
ikke haft problemer med højden. Et topforsøg kræver 
dog at det holder op med at sne, hvilket der ikke 



Lotte på vej over en grat i isfaldet med en tordensky 
hængende over hovedet.
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er meget udsigt til. Til sidst må selv jeg erkende at 
spillet er slut - det har sneet så meget, at det vil tage 
2-3 dage med godt vejr for at sneen kan sætte sig så 
meget, at det atter bliver sikkert at bevæge sig opad 
(eller nedad!). Og vi har kun tre dage til vi skal hjem, 
så dermed er slaget tabt. Fokus vender sig derfor mod 
at komme sikkert ned.

9. dag (lejr 4 til basecamp)
Om morgenen diskuterer vi atter vores muligheder. 
Der er to holdninger: 1) at blive hvor vi er til sneen 
har sat sig, så det er sikkert at gå ned; 2) at gå ned 
så snart der kommer et vejrvindue. Idet de wands, 
der markerer ruten ned, enten er blevet dækket af 
sne eller er ved at blive det, vælger vi løsning 2, vel 
vidende at vi kommer til at gå gennem lavineudsatte 
skråninger meget af vejen...... Men det vil kunne blive 
ved med at sne i dagevis, og så vil vi måske ikke 
kunne finde ruten ned forbi spalterne i isfaldet. Af alle 
onder vælger vi så lavinerisikoen og bliver enige om 
at pakke og håbe på et vejrvindue i løbet af dagen. 
Som et mirakel kommer der opklaring mens vi pakker, 
og så får vi fart på nedad. Carsten træder spor og det 

er igen klamt - sneen bryder konstant foran ham, men 
heldigvis kommer vi sikkert forbi de mest udsatte 
skråninger.

Dermed er vores trængsler dog ikke forbi, da det beg-
ynder at tordne. Lotte mærker sine metal-vandrestave 
sitre og smider dem fra sig. Hun vil ikke videre, og 
hun og Carsten vælger at sætte sig ned på et under-
lag og vente på opklaring. Jeg har bare fået nok og 
fortsætter i endnu mere forceret tempo nedad. Der er 
dårlig sigt, men jeg kommer dog frem til øvre camp 
1, hvor vi møder Jon Otto og co. Han vil op og redde 
sit udstyr fra camp 2 & 3. Vi siger at det er vanvit-
tigt, men han er ikke til at stoppe - eller rettere han 
sender sine sherpaer af sted efter udstyret dagen efter. 
Endnu engang bliver jeg bekræftet i mine fordomme 
om kommercielle ekspeditioner - det er sgu for dumt 
at sætte menneskeliv på spil for nogle få tusind $! De 
kommer dog sikkert ned med udstyret dagen efter. 
Jon kunne fortælle at det havde været klamt at gå op 
til Camp 2, og at han havde løsnet remmene på sin 
rygsæk beredt på smide den, hvis han skulle udløse 
en lavine.... 

Vi kommer alle fire sikkert ned til basecamp, samme 
dag vi begyndte nedstigningen, og bliver mødt som 
konger. Folk har ikke hørt fra os i dagevis og var 
bekymrede for vores skæbne i snestormen. Jeg bliver 
mødt af Ding 50 højdemeter over basecamp, hvor 
han insisterer på at bære min rygsæk. Han får dog 
et chok, da han får den på ryggen og grynter højlydt 
over vægten - han skulle have båret den for godt en 
uge siden, da den var endnu mere fyldt med mad 
og gas! Vægten er vel faldet fra 28 kg til 20 kg.... De 
andre får samme modtagelse, og vi får hurtigt stukket 
ildvand og øl i hånden - det skal fejres at vi er sikkert 
nede!

Næsen hjemad
Et par dage senere, efter en udflugt til den nær-
liggende grænseby Taxkorgan pakker vi sammen. 
Afskedsbilledet bliver taget, og i bussen og flyene på 
vejen hjem er der rigeligt med tid til at reflektere over 
ekspeditionen. Aldrig har jeg brugt så meget tid på 
så lidt klatring! Sammenlagt har vi vel gået op eller 
ned af bjerget i 24 timer på en måned! Derudover 
har der ikke været tale om teknisk klatring, som ellers 
er det jeg brænder mest for, men derimod ”uteknisk” 

gletschervandring. Det viste vi dog godt på forhånd 
- vi valgte netop Mustagh Ata for at afprøve højde 
under relativt sikre forhold. Jeg har været godt gående 
og uden nogen symptomer på højdesyge op til de 
6300m, jeg nåede – og det er jeg meget glad for at 
kunne konstatere. Vi fik også konstateret at vores 
alpinstil fungerede fint. Havde vi haft mere held med 
vejret, er jeg overbevist om, at vi havde nået toppen. 
Vejret var dog usædvanligt dårligt i 2004 sæsonen, og 
det var bare ærgerligt! Kulturelt og socialt har det dog 
været en kæmpe oplevelse, så jeg fortryder bestemt 
ikke at have brugt en måned på projektet.

Jeg reflekterer også over, om vi tog den rigtige bes-
lutning om at vende om - det er så forbandet svært at 
træffe beslutning om at give op, når man har trænet 
så hårdt og brugt så meget tid og penge på projektet. 
Jeg mener dog, at vi gjorde det rigtige under de givne 
forhold - men kommer man nogensinde på toppen af 
et højt bjerg, hvis man ikke tager en chance og fort-
sætter gennem dårlige forhold? I det mindste er jeg i 
live, så jeg har mulighed for at prøve igen.......

Mere info på www.climb.dk:
Se mange flere billeder, rapport fra NASA meteorolog 
vedr. årsagerne til det usædvanligt dårlige vejr, GPS 
koordinater af vores lejre og meget mere.
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In Memoriam

�0 ��

for mig at rebet hang midt i en diedre på omkring 50 
meters højde, og at jeg ikke kunne nå næste standp-
lads. Nu hørte jeg italienerne råbte, at Rune var død, 
og at der var en helikopter på vej. Da det gik op for 
mig hvad der var sket, brød jeg sammen i gråd og 
begyndte at ryste over hele kroppen. Jeg råbte på 
Rune, men fik kun svar fra italienerne. Jeg lavede en 
hængende standplads i diedren med 3 friends og fik 
aflastet abseilrebet. Jeg tog vores andet halvreb frem 
fra min rygsæk og bandt den ene ende i abseilrebet. 
Jeg trak i det gamle reb indtil enden nåede næste 
synlige standplads og fjernede mit anker og abseilede 
videre, mens jeg græd og råbte på Rune. En heliko-
pter kom flyvende ind fra Mer de Glace og svævede 
over Rune, mens en person fra bjergredningen blev 
firet ned for at hente ham. Jeg lukkede øjnene og 
holdt mig for ørene, fordi jeg helst ikke ville se Rune 
i denne tilstand. Helikopteren fløj væk og italienerne 
råbte noget til mig, som jeg ikke forstod. Jeg råbte til 
dem at de ikke måtte forlade mig og fortsatte abseilet 
til en standplads, som bestod af ubrugelige gamle 
slynger klemt fast mellem nogle blokke. Jeg så at der 
5 meter over mig var et boreboltet anker og brugte 
mine prusikslynger til at komme op til dette. Jeg 
fastgjorde mig til ankret og begyndte at trække rebet 
ned for at gøre klar til endnu et abseil, da helikop-
teren dukkede op igen og en ny person fra bjergredn-
ingstjenesten blev firet ned til min standplads. Han 
klippede sig ind og fik mig over på wiren til helikop-
teren og blev selv tilbage på standpladsen, da jeg blev 
fløjet væk. 
Ved helikopterlandingspladsen fik jeg at vide, at Rune 
med sikkerhed var død på stedet, og at der ikke havde 
været noget at gøre for ham. Han var faldet over 70 
meter. 
Jeg sad i flere timer og græd og var ude af stand til at 
fatte hvad der var sket. 
Senere på dagen blev jeg fløjet op på Col du Midi 
for at hente vores telt og udstyr. Flere gange under 
oprydningen brød jeg sammen bare ved synet af 
Runes ejendele. 
Runes familie blev underrette, via den danske ambas-
sade i Paris, samme aften. 
Næste morgen måtte jeg foretage mit livs frygteligste 
telefonopkald, nemlig til Runes mor og hans kæreste. 
De var selvfølge begge synderknuste over den 
forfærdelige meddelelse og det var en ringe trøst jeg 
kunne give dem, ved at forklare hendelsen. 

Jeg vidste at jeg to af mine danske klatrekammerater, 
Martin Ploug og Sune Buur, var i Chamonix, så jeg 
tog kontakt til dem for at have nogen at tale med. Det 
viste sig at de befandt sig på gletscheren på Col du 
Midi og havde set mig pakke udstyret sammen. De 
tilbød at afbryde deres egen tur og køre mig hjem til 
Danmark i Runes bil, på trods af at de allerede havde 
købt flybilletter til hjemrejsen. Jeg kan ikke takke dem 
nok for at være med på den lange rejse hjemad. Vi 
talte om Rune og om bjergbestigning generelt hele 
vejen, og det hjalp virkeligt til at få bearbejdet nogle 
af de følelser ulykken medførte. Men det føles stadig 
meget uvirkeligt og jeg er sikker på at der går lang tid 
før mit liv vender tilbage til hverdag. 

Jeg vil altid huske Rune som et af de venligste og 
modigste mennesker jeg har mødt. 
Han havde altid et smil på læben og en opmuntrende 
kommentar, når man mødte ham. Han havde desuden 
en psyke de fleste klatrer ville misunde. Jeg husker 
særligt et par meget svære reblængder i Val di Mello, 
som Rune førte i regnvejr uden at lade sig påvirke det 
mindste. Han havde virkelig tillid til sine evner som 
klatrer, og det med rette. At han skulle miste livet i en 
klatreulykke er ufatteligt, men jeg er sikker på at Rune 
kendte risikoen ved bjergbestigning, og at han var 
afklaret med at døden var en reel mulighed. Jeg håber 
at alle der kendte ham, vil beholde ham i tankerne så 
længe de selv lever. 
Allermest vil jeg dog bede Runes venner og bekendte 
om at sende en tanke til Runes mor, hans far, hans 
bror og i særdeleshed hans kæreste Ewa. Det er dem 
der betaler prisen for ulykken, ved at være blevet 
forladt. 

Jeg har her til aften talt med Runes bror, Mikkel, og 
hans kæreste, Ewa, som i Chamonix, hvor de har set 
Rune. De sagde begge at Rune havde set fredfyldt ud 
og at han ikke havde de store spor af skrammer. Det 
havde være en stor lettelse for dem begge at få sagt 
ordentligt farvel til ham, og de vil se ham en sidste 
gang igen i morgen. 
Jeg skulle desuden hilse og sige mange tak for al den 
sympati og medfølelse der er blevet udvist fra bjerg-
klubbens medlemmer. 

Æret være Runes minde.

Af Kristoffer Szilas

Jeg var sammen med Rune, da ulykken indtræf og jeg 
vil her forsøge at redegøre for hvad der skete: 

Rune og jeg mødtes i Rjukan denne vinter, hvor vi 
klatrede sammen og aftalte at holde kontakten og 
lave nogle ruter sammen her til sommer, dels fordi vi 
var på bølgelængde, dels fordi vi havde de samme 
ambitioner med hensyn til klatreruter. 

Rune og jeg klatrede i Val di Mello en uge forinden 
ulykken. Efter at have lavet to lange klipperuter, 
besluttede vi os for at tage til Chamonix pga. dårligt 
vejr i Italien. 
Vores projekt her var Gervasutti Pillaren på Mont 
Blanc du Tacul. 
Før denne rute ville vi akklimatisere med en række 
kortere ruter med udgangspunkt fra et telt på Col 
du Midi. De følgende dage klatrede vi Cosmiques 
Pillaren og Pointe Lachenal og klatrede derefter Pyra-
mide du Tacul, hvor ulykken fandt sted. 

Vi ankom til foden af ruten omkring kl. 8 om mor-
genen. Foran os i køen var der to guider med hver to 
klienter og desuden et italiensk og et fransk reblag på 
ruten. 
De mange personer på ruten gjorde, at vi måtte bruge 
meget tid på at vente, ved hver standplads på at 
komme til at klatre. Dette gjorde at vi brugte omkring 
6 timer på at nå toppen, hvilket ellers kunne blevet 
gjort på den halve tid. 
Vi var de sidste til at forlade toppen og var blevet godt 
trætte af al den venten, og af udsigten til igen at skulle 

vente på at de andre fik gjort sig færdige. Vi ville bare 
hurtigst muligt tilbage til vores telt på gletscheren og 
få hvilet ud. 
Vi abseilede med et enkelt halvreb, dvs. vi firede os 
omkring 30 meter ned ad gangen. Dette valgte vi dels 
pga. den korte afstand mellem standpladserne og 
desuden for at undgå al for meget rebkludder på det 
slabbede terræn, når vi skulle trække rebet ned over 
klippeblokkene. 
Vi så den ene guide fører sine klinter ned ad sammen 
rute vi netop havde klatret op, mens de resterende 
reblag valgte, at abseile direkte ud over den sydøstlige 
side, som pga. gletscherens hældning gav en kortere 
afstand til denne. Vi valgte den sidste løsning. 
Vi lavede endnu et abseil og nåede et boreboltet an-
ker efter at havde abseilet ca. 5 gange. Herfra firede 
vi fortsat på et enkelt halvreb, men nåede til et meget 
gammelt anker bestående af et par slynger omkring 
en flage. Vi så at der omkring 10 meter længere nede 
var endnu et boreboltet anker, og valgte at nedklatre 
til dette. Rune klatrede ned som den første, på nogle 
meget eksponerede hylder, og satte sikringer til mig 
undervejs. Vi nåede frem til det boreboltede anker, 
men hylden var for lille til os begge, så Rune riggede 
abseilet til, mens jeg ventede på en hylde omkring 1 
meter længere nede, sikret til en kile. 
Rune begyndte at abseile og var nået ud af mit syns-
felt, da rebene pludselig begyndte at trække sig igen-
nem vores anker med stor hastighed. Jeg hørte Rune 
råbe og jeg greb omkring rebene med begge hænder, 
så langt oppe mod ankret jeg kunne nå. Rebet blev 
først bremset efter et par meter, men pludselige 
mærkede jeg et ryk i rebet og det blevet aflastet. 
Jeg råbte på Rune og hørte råb fra det italienske 
reblag under os. Jeg skyndte mig at trække rebet op 
for at abseile ned til Rune og bemærkede at den ene 
reb-ende var meget længere end den anden. 
Reb-enderne var ikke blevet tilpasset, så de havde 
samme længde og der manglede desuden knuder for 
enden. Rune måtte have firet sig af den ene ende, 
hvorefter rebet blev rykket igennem ankret. Hans 
prusik bremsede imidlertid ikke på den resterende 
ene af rebet. Jeg forstår stadig ikke hvordan dette 
kunne ske. Vi havde simpelthen begge været så 
trætte, at vi overså denne fatale fejl. 
Jeg blev ved med at råbe på Rune, mens jeg bandt en 
knude for enden af rebet og begyndte at fire mig ned. 
Da jeg var et par meter fra enden af rebet gik det op 

Rune Klausen omkom tirsdag den 9. august på 
Pyramide du Tacul i Mont Blanc området. 

Rune Klausen og hans makker Kristoffer Szilas var 
ved at fire sig ned af ruten på Pyramide du Tacul da 
ulykken skete. Kristoffer var ved en standplads og 
Rune var længere nede af ruten for at etablere sig 
i næste standplads da ulykken indtraf. Rune firede 
af ukendte årsager ud for enden af rebet og faldt til 
foden af ruten.
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Norbert Wildermuth og Henrik Herrmann kæm-
pede sig denne sommer gennem en af Romsdalens 
efterhånden klassiske testpieces – i hvert fald set fra 
en dansk vinkel – den mere end tusind meter lange 
sydpillar på Mongejura. Det blev til en oplevelse på 
grænsen af deres formåen.

Jeg er vågen, alt for tidligt! Det er kvart over tre, men 
allerede godt lyst. To timers søvn, det er nok for lidt. 
Burde hellere prøve at falde i søvn igen. Det duer 
ikke. Psyched up som altid før en stor tur. ”Hvad skal 
vi have med, hvad gør vi hvis …? De sædvanlige 
sidste overvejelser.
Henrik sover dybt. Jeg vækker ham ved firetiden. 
”Så er det nu!”  En halv time senere har vi spist to 
absurd store portioner müsli med frugt og nødder, 

meget kan vi hurtigt blive enige om, og vi er nødt til 
at abseile, for at komme på rette spor igen. En fuld re-
blængde med lange runouts bringer mig endelig til en 
standplads, cirka 20 m under starten af den første 6. 
grads-offwidth. Sikke et spild af tid. Vi har brugt fire 
timer på noget, vi kunne have klaret på halvanden. 
Dårlig start, for helvede!

Henrik er ikke rigtig tændt, og han foreslår at jeg fører 
den første crux-reblængde. ”Den ser sgu fucking lang 
og vedvarende ud.” Jeg har derfor tænkt mig at lave 
den første standplads i direkte linje med starten af 
ridset. Jeg passerer det våde hjørne i bunden af en un-
dercling-agtige offwidth, der fører skråt op til venstre. 
Her er klippen så våd og slimet, at jeg går videre uden 
at placere noget. Skal ikke have det grønne snavs på 
mine friends. De glider sikkert alligevel bare af klip-
pen, hvis jeg belaster dem. Det giver lidt af en runout, 
men så kommer den store hex, der sidder synligt lang 
nedefra 10 m længere oppe. Delikate bevægelser på 
slabbet under ridset, netop som Michael (Hjorth) har 
beskrevet det. Kanonfed klatring! Jeg vinder selvtillid 
for hver meter. Lidt længere oppe ser det også bedre 
ud, hvad standplads angår, synes jeg.

Det ender med at jeg alligevel går rebet næsten ud. 
Så skal jeg lave standplads. Henrik har holdt godt øje 
med mig og fået sig noget beta. Jeg har sat både vores 
3 ½-er og 4-er Camelot. Denne reblængde alene var 
det værd at slæbe dem med, de tunge skiderikker. 
Hvor er det betryggende at have dem godt placeret. 
Jeg ville smide en bil ned sikret på dem. Der mangler 
15 m og et sidste crux. Jeg fører igen. Bare jeg kom-
mer væk fra min hængende standplads. Mine ankler 
gør ondt, pga. den dårlige position jeg har stået i de 
sidste 40 min: højre skulder, ben og hofte klemt ind i 
den nu vertikale offwidth. Det bliver turens dårligste 
standplads. Der er lidt bøvl med at skifte plads og 
ordne udstyr, og det koster tid. Til gengæld er den 15 
m lange afslutning på sydpillarens første 6. grads-re-
blængde (UIAA 7-/7) hurtigt eksekveret.

Mongejura

kun fem timer efter vores kødrige aftensmad. Hvem 
ved hvornår vi igen får noget rigtig mad? Klokken 
fem synker vi så meget vand vi overhovedet kan, før 
vi går fra bilen ved Marsteinkirkens parkeringsplads. 
Vi har gået et kvarter, da Henrik spørger mig, om jeg 
har husket fotoapparatet, der lå på bagsædet af bilen. 
Mig? Det er da hans kamera vi skulle have med. Fuck 
det! Vi går ikke ned igen. Det sparer i øvrigt vægt og 
tid ikke at tage billeder, ræsonnerer jeg.

Den fælles rygsæk med klatreudstyr blev deponeret 
ved indstigning af ruten aften før. Håber den er der 
stadigvæk. Ti friends, to sæt kiler og 12 slynger er 
vel en slags fristelse. Nu kæmper vi os hver med en 
plasticpose i hånden op ad den stejle skovsti, og det 
er noget rigtig lort. Jeg river et hul i bunden af min, så 

snart stien bliver snæver. Møg-gren!
Klokken seks er vi gearet op. Jeg selvsikrer mig på et 
enkelt 60m halvreb, som vi fik fixet ved enden af den 
første 5+ dagen før. Reblængden gav os en fornem-
melse for den norske gradering. Henrik bakkede ud 
som førstemand efter 3-4 m. Jeg prøvede derefter 
først at kæmpe mig desperat op af den lidt overhæn-
gende væg til højre, før jeg valgte slabbet til venstre 
for ridset, der har godt potentiale for grounding og 
mangler sikringsmuligheder flere meter efter Henriks 
sidst placerede kile. Respekt! Denne oplevelse og det 
bare syn af Mongejuras 1000 m høje sydvæg har gjort 
os ganske ydmyge, siden vi er kommet til Romsdal. 
Billeder lyver, men det vidste vi vel ganske godt...

At jumare op ad et halvreb på én Ti-bloc og én 
prusik, uden stiger og ordentlige greb til at trække i, 
er noget møg, hvilket vi hurtigt finder ud af. Vores 
8,2 mm halvreb, der er fixet 50 m højere oppe, giver 
sig alt for meget, og jeg har svært ved at skubbe Ti-
blocen op ad det elastiske reb, mens jeg klatrer på 2. 
og 3. grads-indstigningen. Den fucking rygsæk vejer 
oven i købet mindst 12 kilo inklusiv 3,5 l vand. Da 
ruten bliver overhængende (5+) binder jeg en 120-
slynge i den øverste selvsikring, highstepper og klarer 
cruxet uden besvær. Jeg sikrer Henrik som anden-
mand, og han klarer resten hurtigt. Men uret viser, at 
vi allerede har brugt næsten en time for de første 50 
højdemeter. Pis!
Henrik fortsætter på starten af de næste 180 m, der 
er af 2. og 3. grad. Vi har aftalt at klatre parallelt og 
sætte en Ti-bloc efter hver reblængde, men Henrik 
laver standplads, før jeg har givet hele rebet ud. Ok! 
Så gøre vi det! Han fortsætter med at føre og laver 
endnu en gang standplads. ”Fuck mand, det her går 
for langsomt. Er du endnu ikke vågen, eller hvad?”

Så er det min tur til at spilde kostbar tid. Jeg ser et 
fixreb 60 m længere oppe over os og følger en stejl 
rende med nogle 4. grads-passager, 15-20 m op 
uden at sætte en mellemsikring. Det er  off route, så 

Experience of a life time på Mongejuras Sydpillar

Vejen gennem Mongejuras labyrint
Tekst og foto: Norbert Wildermuth

Sydpillaren på Mongejura i profil
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Bare videre til den næste hvileposition. Fedt! Følelsen 
af absolut lykke, da jeg knalder en god kilde ind. 
Men reblængden er ikke overstået endnu. Endnu en 
travers til højre, sikret med en rød slagbolt, som jeg 
binder af. Derefter 8-10 m op ad det afsluttende rids. 
Rebtrækket er et helvede nu, til trods for at jeg brugte 
de to halvreb så optimalt som muligt. Standplads! Jeg 
er total pumpet, efter de her vedvarende 45-50 m. De 
minder mig om Ettan på Hallinden i Bohus. Vigtig at 
bevare dynamikken - ikke at gå i stå.
ER NÅET HER TIL!!!!!

Da Henrik kommer op en halve time senere, er han 
så færdig, som jeg sjældent har set ham før. Han råbte 
godt nok også flere gange, at jeg skulle stramme op 
alt hvad jeg kunne ellers kan jeg fire ham ned igen. 
Det er bare svært, når rebene ikke løber i en direkte 
linje. Selv med min autoblokkerende Reversino kan 
jeg ikke forhindre, at rebene giver sig, når Henrik 
hænger med fuld vægt i dem. De første fem minutter 
vil han bare komme sig, og han vil ikke engang spise 
den müslibar, jeg tilbyder ham. På den anden side er 
vi kommet nu så højt, at spørgsmålet om at vende om 
ikke længere er aktuelt. I det mindste så længe vejret 
holder, og det ser faktisk rigtig godt ud.
Længere nede i dalen står Trollryggen og udsigten 
bliver bare federe og federe. På højde med os lig-
ger der stadigvæk sne på nordsiden. Et kæmpestort 
vandfalds brusen minder os om, at der er masser af 
smeltevand, bare ikke på Mongejuras sydvæg. Vi er 
nu cirka på midten af væggen – der er flere hundrede 
meter stejl klippe op, ned og til begge sidder. Det 
må være svært at redde nogen fra denne væg, hvis vi 
skulle komme ud for et uheld. Redningshelikopterne 
nægter at flyve tæt på Trollvæggen pga. af de jævnlige 
stenfald. Mongejura virker betydeligt mere solid, og vi 
har ikke set nogen stenskred endnu, og da slet ikke på 
størrelse med de to store stenfald, vi så fra camping-
pladsen under Trollvæggen, med blokke så store som 
campingvogne bumpende ned ad en rende. Det var 
på det tidspunkt, at vi blev enige om under ingen 
omstændigheder at gå ned ad den næsten snefrie 
Marsteinrende. Den ser ud som en fucking bowling 
alley, og jeg ved ikke en gang, om jeg ville synes om 
den om foråret.

Væggens størrelse øger oplevelsen og det nødv-
endige commitment. Den tekniske gradering af 
cruxreblængderne er en sag, men den afspejler på 
ingen måde rutens udfordring, den følelse at være 

Den næste reblængde er en 6-. Den er afgørende. 
Henrik er skeptisk, fordi vi har brugt meget mere 
tid en planlagt og siger noget om at være nødt til 
at abseile. Jeg foreslår at fortsætte til og med om 
eftermiddagen, under alle omstændigheder. Vejret 
er godt, og hvorfor skulle vi droppe vores topforsøg 
allerede ved 12-tiden? Det er et lidt lusket argument, 
og det står vel ganske klart mellem os, at jeg helst vil 
blive ved, så længe vi har en realistisk chance. Også 
selvom turen sandsynligvis ender med, at vi klatrer 
natten igennem. 

Hvis Henrik har alvorlige problemer med at føre 
denne 6-, så bliver det mentalt svært at fortsætte. 
Lettet af rygsækken klarer han dog det lille overhæng, 
der danner reblængdens crux, i fin stil. Han bander 
nok lidt, men demonstrerer at han er i god form. Bo-
huslän-turene og vores træning på Sundholm har ikke 
været forgæves. Så er det min tur. Med rygsækken 
bliver cruxet for mig den fysisk hårdeste enkeltbev-
ægelse på hele ruten. Jeg er ved at falde baglæns og 
grebene er meget små. Kæmper desperat med at få 
kilen, der sidder lige under cruxet, ud af ridset. Henrik 
har rykket den godt fast. Det ville jeg også have gjort. 
”Hvor er den fucking kilepirk?” Bagerst i selen som 

altid! ”Stram op, jeg klarer det ikke med en hånd!” 
Det er første gang, og en af de få gange, jeg hænger 
i rebet. Så tager jeg mig sammen alt hvad jeg kan og 
klarer problemet.
Jeg smider rygsækken på hylden, Henrik har lavet 
standplads på. Lad os drikke noget vand, så den bliver 
lettere. Klokken er halv to, og det er knaldvarmt. 
Solen står nu direkte på vores rygge. Højdemåleren 
viser 550 m over havet, dvs. at vi ikke en gang er 
kommet 200 m op over indstigningen, pga. den lange 
travers. Hvis jeg kigger op fortsætter sydvæggen i en 
evighed. Vi har stadigvæk næsten 800 m til toppen. 
Skal vi blive ved? Vejrudsigten har varslet noget ned-
bør i morgen. Vi har regntøj med, men vil ikke være 
i stand til at føre de resterende 6. grads-reblængder, 
hvis de er våde. Aldrig!

Allerede nu ville det være lidt tricky at abseile og 
Henrik er synligt mere ’confident’ efter at have ført en 
norsk 6- onsight. Så lad os da bare tage den chance. 
Der er nok 18 reblængder tilbage, men vi har på 
den anden side allerede klaret to af de fire sværeste 
reblængder, er mit argument. Vi bliver enige om at 
fortsatte med de følgende to 5. grads-reblængder, for 
så at træffe den endelige beslutning, når vi er fremme 
ved den anden rene sekser. ”Success breeds ambi-
tion” og der følger to reblængder på perfekt granit 
til venstre for arêten. Vi lægger dog stilen om. Det 
her kan blive en rigtig lang og sej tur, så det nytter 
ikke at give den fuld gas. Vi må hellere klatre stille 
og roligt, så vi har noget tilbage i toppen af ruten. Vi 
har nu allerede drukket mere and halvdelen af vores 
vand. Jeg må holde Henrik lidt i ørene, selv om det er 
pissevarmt og jeg selv kunne drikke en halv liter ved 
hver standplads.

Rutefindingen er ganske nem her og sikringsmuligh-
ederne gode. Vi tager relativt lange runouts, når vi 
går rebene næsten fuldt ud. Vi er på toppen nu, godt 
’varmet op’, mentalt og fysisk, og endnu ikke trætte. 
Jeg glæder mig til den tiende, som er vores fjortende 
reblængdes udfordringer. Dem får jeg så. Ingen taler 
længere om at gå ned og jeg fører op ad ridset til ven-
stre. Efter 12-15 m skal jeg skifte over i ridset til højre. 
Jeg finder det optimale sted til den tynde travers. 
Placerer to gode sikringer under offwidth cruxet og 
afsted! Fuck, den strammer – nogle laybacks med 
fødder på friktion. Det her er tyndt som et 6. grads-
crux i Göteborg eller Bohuslän. Jeg skal ikke prøve 
at sætte noget her. Det vil koste for mange kræfter. 

fuldstændig afhængige af os selv, for good and bad. 
Højdemåleren fortæller os nådesløst hvor mange 
meter, vi mangler. Vi klatrer to 4. grads-reblængder 
og kommer til den store hylde. Her har vi planlagt 
en længere pause. Vi er godt halvvejs nu. Spiser lidt, 
drikker to slurke vand, tager selen og klatreskoene af. 
Der er græs, blomster, edderkopper og insekter. Tænk 
at mange af dem tilbringer hele deres liv her. En lille 
oase midt på den store væg. Eftermiddagstimerne 
er gået alt for hurtigt, og solen er allerede mærkbart 
svagere. Det er godt sådan, min mund er tør nok i 
forvejen. Vi klarer noget let klatring, en femmer og så 
står vi ved foden af den sidste sekser. Jeg spørger ikke 
engang Henrik, om han vil føre den. Vi har efter-
hånden en stille aftale om, at jeg tager den. Der er tre 
varianter, alle lige svære, men jeg synes den direkte 
linje op ad ridset i midten ser god nok ud. 

De første 15 m er nydelige, måske 5+, højst 6-. 
Måske er den reblængde overgraderet? Think twice! 
De næste 10 m er det tyndeste jeg fører under hele 
turen. Små greb, ingen synlige fodtrin, et rids der er 

Sydvæggen, ruteforløb

Norbert ordner udstyr
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Næste reblængde går fint, og Henrik, der fører den, 
råber ned fra standpladsen til mig, at jeg kan se det 
videre ruteforløb bedst fra, hvor jeg står lige nu, 
halvvejs oppe ad reblængden. ”Du følger ridset, 
og går op på venstre side af det lille tag!” Det lyder 
fornuftig, og han har jo vores topo.
Da vi skifter gear, kigger jeg hurtigt på topoet. Det 
viser en diedre og så et rids til venstre. 50 meter 
reduceret til to centimeter på topoet. Det passer ikke 
rigtigt, så jeg starter op en diedre til højre, med inten-
tion om at skifte over til det tynde venstrehåndsrids 
lidt længere oppe. ”Det her er sgu mere end en 5-.” 
Jeg bander og søger efter en mulighed til at traversere 
til venstre efter 10-12 m og tre halvdårlige sikringer. 
Det er for stejlt og tyndt, så måske lidt højere oppe? 
Jeg belaster et lille greb med venstre hånd, og det 
knækker af. Jeg har endnu ikke flyttet hovedvægten 
på den smear, jeg har placeret min venstre fods spids 
på og klarer med mere held end forstand at undgå et 
fald. Puh ha! Jeg er totalt fokuseret nu. Jeg skal have 
en ordentlig sikring i. Går lidt længere op ad ridset, 
sætter en god kile og lister mig ganske forsigtig over 
et 3-4 m 6. grads-slab til det venstre rids. Nu ingen 
grimme pendulfald! Knalder en lille friend ind og 
sikrer over mit andet, gule halvreb. Jeg følger nu dette 
rids, der tynder mere og mere ud. Efter 7-8 m råber 
jeg ned til Henrik, at det bare ikke kan passe. ”Hvilket 
tag taler vi om? Det giver ikke mening!” Henrik er lidt 
utålmodig og svarer: ”Prøv noget eller kom ned!” For 
fanden, det er min røv der risikeres her og ridset er på 
niveau med de sværeste passager, vi er klatret indtil 
nu. ”Stram op, jeg skal kigge på topoen! Jeg tror jeg 
er på den 6. grads variant til højre for 5- passagen.” 
Men hvad ved jeg?

Hvis jeg fortsætter, noget der ikke ser umuligt ud, så 
kan jeg aldrig i livet nedklatre det igen. Hjernen ar-
bejder for langsomt nu, 26 timer efter vi stod op i går 
morges. Jeg kigger endnu en gang på topoet og ind-
ser, at det tegn, som vi har tolket som et lille tag, ikke 
er firkantet, men snarere ligner en tragt. Jeg knalder 
en hex ind og giver Henrik besked om at fire mig ned 
på den. ”Hvorfor?” – ”Fordi vi skal kigge på topoen i 
fællesskab.” Jeg backcleaner mine sikringer i højre rid-
set og spotter en lille hylde 5-6m til venstre, der ligner 
en standplads, mens Henrik firer mig ned. Hjernens 
tåger løfter sig, og det går op for mig, at vores sidste 
standplads må have været 10-15 m for højt oppe 
og nogle meter for langt til højre. Vi er allerede på 
højde med det skrå 5- rids til venstre, som jeg søgte 

lidt overhængende og svært at sikre. Pres på fød-
derne. Sæt dem nu hverken for højt eller for lavt. Lidt 
jamming, nogle laybacks og et perfekt fingerhul, når 
man er mest desperat. Jeg trækker igennem. Hvis jeg 
falder, så bliver det 12-15 m. Men klippen er stejl og 
glat, og jeg har sat en bomber som sidste sikring. Da 
jeg laver standplads er jeg klar over, at Henrik nok 
ikke kan lave cruxet med rygsækken på. Jeg hauler 
den derfor op på det ene halvreb, mens han følger 
tæt, sikret på det andet, for at fjerne mellemsikring-
erne, der stopper sækkens fremdrift. At haule og sikre 
på skift er hårdt arbejde og jeg er taknemlig for min 
autoblokerende rebbremse.
Det er efterhånden sent, og efter to 4+ reblængder er 
det så mørkt, at vi beslutter at holde to timers pause. 
Det bedste er at få skoene og selen af. Vi har fundet 
en fin hylde og kan endda ligge ned på noget græs. 
Vi tager alt vores tøj på, og Henrik overbeviser mig 
om, at det er behageligt at læne hovedet mod klippen 
med hjelm på. Klokken halv to om natten er vi klar til 
en times power-napping. Jeg vågner dog allerede efter 
godt en halv time rystende af kulde. Lige pludselig 
er der kommet en kold vind. Jeg er nødt til at sætte 
mig op og bevæge mig nu! Begge mine ankler er 
efterhånden voldsom hævede. Den venstre har jeg 
forvredet for to uger siden under vandring i Norge. 
Den højre meget mere alvorligt for næsten et år siden 
i Yosemite. Har beklaget mig længe over at min højre 
ankel er tykkere end den venstre. Nu er de i det 
mindste lige hævede.

Det bliver lidt af en tortur at tage skoene på igen. 
Klokken tre om morgenen er vi klar til at fortsætte. 
Det er nu ganske lyst igen, men vi skal holde øje med 
skyerne, der synligt ligger over fjordene 10-15 km 
herfra. Vi mangler fem reblængder, måske seks, deri-
blandt en enkelt 5+. Det kan vel ikke være så svært, 
til trods for at vi er trætte, dehydrerede og sultne. Vi 
får os en af de lækre bio-müslibarer, som jeg har skjult 
i rygsækken til lejligheden. Henrik ser meget glad ud. 
De er så fugtige, at vi kan synke dem uden besvær. 
Jeg har det varmere med det samme. Har egentlig reg-
net med, at Henrik tager den første reblængde, idet 
jeg havde den sidste, men da han spørger mig, om jeg 
vil føre, siger jeg hurtigt ja. Kan simpelthen ikke klare 
den rygsæk mere og glæder mig til at blive varm igen. 
Det går udmærket. Cruxet (5+) kommer først efter 25-
30 m, selv om man ikke får den foræret. Adrenalinen 
pumpes på ny gennem kroppen og hjælper mig med 
at bliv rigtig vågen.  

Fra min standplads tackler Henrik den sidste 4+ re-
blængde. Først søger han til venstre, så til højre og til 
sidst direkte op. Han går rebet helt ud og ender med 
et enormt rebtræk. Man hvad fanden, vi skal bare ud 
af ruten nu. Rebet har så meget slack, da jeg følger, og 
jeg tager det op i slynger. Råber, at Henrik skal tage 
ind, men han tror, at han holder mig stram pga. rebt-
rækket, indtil jeg kommer til passagen der går lige op. 
Jeg fortsætter med det samme 20-30 m uden at sikre. 
Det her er anden grad, dvs. vi har klaret sydpillaren i 
28 reblængder og 29 timer!
Vi er så tørstige, at vi spiser fra de firnrester vi pas-
serer på de resterende 200 m udstigning til toppen. 
Hvem har sagt det ikke hjælper mod tørst? Tæt ved 
den højeste punkt finder vi en lille smeltevandssø og 
det er guddommeligt. Seks timer og mange, mange, 
liter vand senere er vi nede ved bilen igen. Den stejle 
sti ned fra Mongevatn har kostet os de sidste kræfter. 
Jeg er glad for at Henrik ikke spurgte mig om at bytte 
igen og give ham rebene, mod den tunge rygsæk, 
som han bærer alene på de sidste 400-500 højdem-
eter. Begge mine ankler er efterhånden så hævede, 
at jeg går med næsten åbne sko, og de ømme tæer 
trykker voldsomt mod skospidserne for hvert trin. Da 
vi endelig går på flad jord igen, efter 36 timer, føles 
det meget mærkeligt. Vi guffer tre poser kartoffelchips 
i os og går resten af dagen rundt, som om vi var på 
stoffer. Det har været den fineste og mest krævende 
tur vi har været på sammen i de syv år, vi efterhånden 
har klatret sammen. Hvor er det godt at have en ven 
og klatremakker, man tør at kaste sig ud på sådan no-
get med. I slutningen af august skal vi klatre i Haslital 
og Mellodalen sammen, og jeg glæder mig allerede 
nu.

efter længere oppe. Lige pludselig falder det hele på 
plads. Vi er enige om at gå den vej, selvom vi ikke 
kan se, hvordan den fortsætter rundt om et hjørne. 
Først skal jeg dog rense mine sikringer, der stadigvæk 
sidder i det højre rids, jeg er begyndte på. Da jeg 
tager den sidste kile ud, er der kun den lille hex, som 
jeg blev firet ned på, mellem mig og standpladsen. 
Den sidder fem meter længere oppe og til venstre i 
ridset. Jeg gentager ikke den gamle travers. Hvis jeg 
falder, pendler jeg lige ind i ridsets venstre kant med 
en drejende belastning af hexen. Jeg nedklatrer derfor 
nogle meter, og selv om jeg ikke kan lave traversen 
dernede, så kommer jeg cirka halvvejs før jeg hænger 
i rebet. Vinklen af det gule halvreb op til hexen er 
nu lille nok til, at jeg tør at pendle på den. Jeg er dog 
klar over, at hvis jeg rykker hexen, at jeg har 25 m reb 
ud og et 30 m styrt med direkte belastning af vores 
standplads. Men for fanden, jeg har vel sat den godt 
fast. So don’t even think about it!      

Jeg traverserer endnu 5 m længere til venstre, når den 
lille hylde, og laver standplads nogle meter skråt oppe 
til venstre, lige ved hjørnet, vi ikke kan se rundt om. 
Shit happens! Efter næsten to timer, har vi en stand-
plads kun tolv meter højere end den sidste, men vi 
er på rette spor igen. Henrik binder sig ud af det gule 
halvreb og følger hurtigt efter op til mig. Jeg havde 
ellers sat to friends sådan, at de kunne klare belastnin-
gen af hvert halvreb for sig, dvs. skråt både opad til 
hexen og skråt ned af til vores gamle stand. Efter Hen-
rik tager over og fører rundt om hjørnet, får vi vished. 
Det her ligner en 4+, og han går de 60 m næsten fuldt 
ud med god fart. Nu vil vi endelig væk fra den væg. 
Der mangler bare, at vi finder den ominøse, skjulte 
rende, som Klaus og Michael ikke kunne finde under 
deres bestigning af sydpillaren i foråret 2003. 
Jeg har holdt øje med det store overhængende bånd, 
der strækker sig horisontalt langs hele sydvæggen, 
allerede da vi var flere reblængder længere nede. 
Til højre for, hvor vi står nu, virker klippen meget 
kompakt, og jeg husker at Michael gang på gang har 
fortalt, at de ikke holdt sig til at gå lige op. Jeg følger 
derfor en kæmpediedre skråt op til venstre, der ser 
ud som om den ender under nogle store overhæn-
gende blokke, der spærrer vejen. Spotter nogle små 
hvide pletter og slikker på dem. Det smager som kalk. 
Svinger mig rundt om en yderst eksponeret hjørne og 
spotter en lille, hvid Metolius. Det her er den skjulte 
rende. Jeg er sikker nu og råber det ned til Henrik. Jeg 
er så glad, at jeg kniber en tåre. Vi er næsten ude.

Henrik i kamp mod dehydrering
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”Everest Udfordringen”
Af Klavs Becker-Larsen

Anmeldt af John Lau Jensen.

”Sahib and us never back Darjeeling. Fall and die”. 
Disse simple ord markerer reelt afslutningen på Klavs 
Becker-Larsens topforsøg på Mount Everest i foråret 
1951. De modige ekspeditionsdeltagere står udmat-
tede i ca. 6.800 meters højde på Everest frygtind-
gydende nordside og samler kræfter efter et dramatisk 
uheld. Angsten for bjergguderne, der ved flere lej-
ligheder har drillet ekspeditionen, er for stor, og ikke 
engang en omgang trusler og verbale øretæver kan få 
Sherpaerne til at ombestemme sig – det er slut!

Dette er blot en af mange intense oplevelser Klavs 
Becker-Larsen udsætter læseren for i bogen ’Everest 
Udfordringen’, der tager udgangspunkt i forfatterens 
egne dagbogsnotater fra den historiske ekspedition i 
1951. 

Det kommer næppe som den store overraskelse at 
Becker-Larsen ikke nåede toppen af Mount Everest, 
men for mange er det en ukendt historie, at en dan-
sker forsøgte sig på verdens højeste bjerg, uden ilt, via 
en rute gennem det lukkede Nepal, førend den suc-
cesfulde engelske ekspedition i 1953. Den ikke ufarlige 
tur gennem Nepal, og senere Tibet, er beskrevet med 
en personlig indlevelse, og dermed ærlighed, som 
adskiller sig fra mange nutidige rejsebeskrivelser, der i 
højere grad bærer præg af, at de er nødvendige onder 
i den samlede sponsorpakke! 

Becker-Larsen drukner ikke læseren i unødvendige 
oplysninger, højdemålinger og kedelige gennem-
gange af udstyr – han medbragte nemlig ikke noget 
nævneværdigt udstyr! Tværtimod er bogen fyldt med 
en etnografisk detaljerigdom, der vil berige alle, der 
blot har en smule interesse for Nepal. Eksempelvis 
beskrives forskellige kulturer, familiestrukturer, lands-
byhierarkier, socio-økonomiske forhold, etniske grup-
per, madlavning, husgeråd samt anvendte genstande 
og værktøj med stor indsigt, så man får et troværdigt 
billede af Nepal anno 1951. Disse etnografiske detaljer 
forstærkes af et fremragende og historisk billedmateri-
ale, der, udover den fantastiske natur omkring Mount 
Everest, også viser flere af de omtalte personer, hvilket 
er med til at styrke historien og give den nærhed. 
Bogen er obligatorisk pensum for alle med interesse i 
dansk bjergbestignings historie. Den er et vidnesbyrd 
om, at en succesfuld bestigning, ikke mindst af Mount 
Everest, kræver mere end god planlægning, godt uds-
tyr og gode sponsorer – det kræver eventyrlyst, mod, 
held og ikke mindst viljen til at gå det ekstra stykke. I 
bogen gør Becker-Larsen dette helt bogstaveligt!

Den gode kombination af selve turbeskrivelsen, med 
topforsøget på Mount Everest og forceringen af Nang-
pa La som højdepunkterne, de personlige oplevelser 
og iagttagelser, ikke mindst med Sherpaerne, samt de 
flotte billeder bør dog betyde, at denne bog ikke kun 
finder vej til bjergbestigerens bogreol. Her er noget 
for alle, der kan lide et godt eventyr og for alle med 
interesse for Nepal og Himalaya.

Jeg vil uden tøven varmt anbefale denne bog og 
samtidig istemme mig den britiske forfatter Walt 
Unsworth’s tilpas kontrollerede begejstring over Klavs 
Becker-Larsen i klassikeren ’Everest’ – ”Not bad going 
for an inexperienced explorer!”

Everest Udfordringen – En danskers dagbog fra en 
hemmelig færd af Klavs Becker-Larsen. 148 sider, ind-
bundet og rigt illustreret. Frydenlund. Pris: kr. 148,-.

Anmeldelse

ELEMENTS F05_KLATRING 170X240 DEN.indd   1 4-10-2005   16:25:27
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Tales from the 
alpine frontline.  
Alpine style first ascents in the Himalaya.

Foredrag med Ian Parnell, Rigshospitalet, 
torsdag den 17. november 2005.

Ian Parnell er en af de førende engelske 
ekstremklatrere i den yngre generation. Han 
blev for alvor kendt i den internationale kla-
treverden med den berømmede førstebestig-
ning af sydvest-graten på Annapurna III i alpin 
stil (7555 m; ruten 2400 m grad VI, 5.10, M5 
og klatret i et 10-dagspush fra basecamp). 
Det regnes som en af de bedste Himalaya-
klatringer i flere år.
Ian er bjergguide, men også redaktør på det 
alpine stof i det engelske klatreblad ”Climb”. 
Han er en fantastisk fortæller i den bedste 
engelske tradition, hvad nogle af DBs 
medlemmer oplevede på det internationale 
vinterklatretræf i Skotland i marts i år.

Foredrag mv.

Dansk Mt. Everest 
bestigning fra nord

Søren Gudmann, som sidste år fortalte om sin 
bestigning af Cho Oyo i bjergklubben, fortæller d. 
27. oktober om hans succesfulde ekspedition til Mt. 
Everest i foråret.
Søren deltog på en international kommerciel eks-
pedition til Everest. Han er i gang med at bestige 
The Seven Summits, de 7 højeste toppe på de 7 
kontinenter, og han forventer at blive den første, 
som gennemfører de 7 ekspeditioner på 7 måneder. 
Til daglig arbejder Søren som ingeniør i den norske 
olieindustri. Han har haft stor succes med at få sine ture sponsoreret. Bestigningen af Everest var den fore-
løbige kulminationen på 7 års erfaringsopbygning i de høje bjerge, som blev gennemført med Everest som 
det ultimative mål.

Løvstrædekalender

Igen i dette efterår er der flere spændende 
foredrag og film på programmet i Løvstræde. 
Biblioteket og baren er selvfølgelig åbne som på 
sædvanlige torsdage. Vel mødt!

27. oktober:  Søren Gudmann på Everest
3. november:  Åbent
10. november:  Filmaften
17, november:  Ian Parnell (NB! foregår på 
 Rigshospitalet)
24. november:  Big Wall aften
1. december:  Åbent
8. december:  Tamotsu Nakamura
15. december:  Åbent
22. december:  Åbent (juleglögg)

Frendo Spur.
Foto: Niels Tang Christensen

Argentiere.
Foto: Claus Østergaard
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Kursuskalender �00�

Dato Kursus Kursusleder/ansvarlig Beskrivelse Forudsætninger Pris

24. oktober 
2005

Spørgetime til skrift-
lig eksamen

UU Dette er muligheden for at få styr 
på de sidste udestående spørgsmål 
inden teoretisk eksamen.

Tilmeldt eksamen til Autor-
iseret Klippeklatreinstruktør

Gratis

25. oktober 
2005

Eksamen til Autoris-
eret Klippeklatrein-
struktør: Skriftlig

UU Skriftlig eksamen i forbindelse med 
uddannelsen til Autoriseret Klip-
peklatreinstruktø

Se Norm for Autoriseret 
Klippeklatre-instruktør

900 kr. 
Samlet

5. novem-
ber 2005

Eksamen til Autoris-
eret Klippeklatrein-
struktør: Praktisk

UU Praktisk eksamen i forbindelse med 
uddannelsen til Autoriseret Klip-
peklatreinstruktør

Se Norm for Autoriseret 
Klippeklatre-instruktør

900 kr. 
Samlet

7. + 9. + 14. 
november 
2005

12 timers første-
hjælpskursus

Røde Kors/ kur-
sussekretær (begynder 
kl. 18)

Kurset henvender sig til dig som 
føler, at du kan have gavn af at 
kunne basal livreddende førstehjælp 
– herunder kunstigt åndedræt og 
hjertemassage.

Ingen 495 kr.

Ændringer
Dette er en foreløbig kursuskalender til brug for planlægn-
ing og overblik.
De endelige datoer og priser vil fremgå på Dansk Bjerg-
klubs hjemmeside. Tilmelding foretages ifølge annoncerin-
gen på nettet.

Yderligere oplysninger
På Dansk Bjergklubs hjemmeside (www.danskbjergklub.
dk) finder du detaljerede kursusbeskrivelser af flertallet 
af klubbens kurser, herunder hvilke krav, der stilles for 
deltagelse.

Generelle krav
Deltagelse på Dansk Bjergklubs kurser kræver medlemskab 
af Dansk Bjergklub. Henvendelse vedrørende medlemskab 
til Henrik Ljunggreen (tlf.: 44 66 43 62)

Tilmelding
Al tilmelding sker via hjemmesidens bookingsystem eller 
ved henvendelse til kursus@danskbjergklub.dk 
Herefter sendes bekræftelse på tilmelding. Tilmelding er 
bindende, når booking og betaling er registreret.

For at kunne deltage skal kursisten opfylde de fastsatte 
krav for deltagelse. Oplysninger om kvalifikationer skal 
sendes til kursuslederen via kursus@danskbjergklub.dk 
Kursusprisen trækkes ikke umiddelbart efter tilmelding på 
kursistens konto, men indtil det sker, er beløbet at betragte 
som depositum.

Tilmelding kan kun foregå i den fastsatte periode, dvs. efter 
annoncering i bladet/på nettet. Dette sker for også at tilgo-
dese nye medlemmer af klubben. Tilmeldingerne modtaget 
uden for tilmeldingsperioden vil ikke blive behandlet.

Afmelding
Afmelding kan kun ske senest:
• 2 uger før afholdelse af dag/weekendkurser
• 3 uger før afholdelse af længerevarende kurser
Ved senere afmelding mister man 100% af den indbetalte 
kursusafgift. 
Overtages den afmeldte plads af en anden person på ven-
teliste tilbagebetales kursuspris til oprindelig tilmeldt.

Afmelding til eksamen følger beskrivelsen i Norm for Au-
toriseret Klippeklatreinstruktør.

Venteliste
Medlemmer, som ikke kommer med på kurser, har mu-
lighed for at søge autoriserede instruktører på hjemmesi-
dens instruktørforum.

Udstyr
Til alle kurser medbringer kursister eget udstyr. Dansk 
Bjergklub kan i særlige tilfælde være behjælpelig med 
udlejning af udstyr.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Uddannelseskoordinator i Uddannelsesudvalget under 
Dansk Bjergklub
Allan Christensen
Helligkorsvej 23 B, st.tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 75 86
E-post: ac@vuc-roskilde.dk

UU: Uddannelsesudvalget

.

Dansk Bjergklubs Kursuskalender for 2005
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Husk at opfylde forudsætningerne for deltagelse! Alle instruktører bedes 
markere kursusdatoer i deres kalender - så kommer en henvendelse fra kursuslederen aldrig overraskende!

19. novem-
ber 2005 

Repetitionskursus i 
førstehjælp

Røde Kors/ kur-
sussekretær (begynder 
kl. 10)

Repetitionskursus er for dig, som 
tidligere har været på førstehjælp-
skursus. 

12 timers førstehjælp-
skursus

150 kr.

19. januar 
2006

Informations-aften 
om uddannelsen 
til Autoriseret Klip-
peklatreinstruktør

Lars Koch Informationsaften, hvor du kan få 
svar på spørgsmål om instruktørud-
dannelsen i Dansk Bjergklub.

Ingen Gratis

5. februar 
2006

Kursus i ud-styrs- og 
mate-rialekendskab

Peter Harremöes Kurset er meget relevant for instruk-
tøraspiranter, men henvender sig 
til alle, der ønsker at vide mere om 
udstyrs egenskaber.

Klippeklatrekursus 100 kr.

Uge 7 2006 Isklatrekursus og 
-træf, Val di Cogne, 
Italien
(pris excl. transport, 
incl. halvpension 
på hotel)

Mads Granlien Isklatrekurset omhandler sikring og 
bevægelse på stejl is. Der klatres 
udelukkende på frosne vandfald. 
Kurset varer tre dage, de øvrige dage 
kan bruges på egen hånd.

Klippeklatrekursus. Føre IV 
sikkert og rutineret. 12 tim-
ers førstehjælpskursus. 
 

4000 henh. 
2300 kr. 

Uge 7 2006 Videregående 
isklatrekursus i Val 
di Cogne, Italien

Mads Granlien Kurset varer to dage, de øvrige dage 
kan bruges på egen hånd.

Isklatrekursus. Føre IV 
sikkert og rutineret. 12 tim-
ers førstehjælpskursus.

3300 kr.

6. + 27. 
februar + 6. 
marts 2006

Instruktørkursus, 
teori

Lars Billekop (6/2),
Lars Koch (27/2)
Steen Müntzberg og 
Jan Bønding (6/3)
Annoncering: UU

Den teoretiske del af instruktørud-
dannelsen indeholder undervisning 
i erstatningsansvar ved klatreu-
lykker, pædagogiske metoder, or-
ganisationsstruktur og klatrehistorie.

Se Norm for Autoriseret 
Klippeklatreinstruktør. 

Med i kur-
susprisen 
for praktik

11.-12. 
marts 2006

Bjergredning: kur-
sus og repetition. 
Forberedende aften 
på klatrevæg.

Henrik Ditlevsen 
invitation til første-
hjælpsunderviser

På kurset gennemgår man sammen 
med instruktøren de obligatoriske 
redningsteknikker på klippe. På rep-
etition øver man redningsteknikker 
i hold og får sine evner som redder 
testet på handlebane.

Klippeklatrekursus. Føre IV 
sikkert og rutineret. 12 tim-
ers førstehjælpskursus.

Kursus700 
kr. Repeti-
tion 300 kr.

25.-26. 
marts 2006

Bjergmedicin Henrik Jessen Hansen Emnerne på kurset er bl.a.: kort 
genopfriskning af førstehjælp, erk-
endte sygdomme og sport/friluftsliv, 
planlægning af den medicinske side 
af en bjergtur, psykiske reaktioner 
ved ulykker, mindre skader, højde-
medicin, ledskader.

Klippeklatrekursus. Føre IV 
sikkert og rutineret. 12 tim-
ers førstehjælpskursus.

200 kr.

1.-2. april 
2006

Instruktørkursus, 
praktik

Lars Koch Instruktørkursus på Kullen. På kurset 
gennemgås og trænes relevante 
undervisningsmetoder, sikkerhed 
under klatring samt redningste-
knikker.

Se Norm for Autoriseret 
Klippeklatreinstruktør.

800 kr.

29.-30. april 
2006

Klippeklatrekursus 
på Kullen

Sten Nørkjær Kurset indeholder en 
grundlæggende introduktion til 
klippeklatring. Der lægges størst 
vægt på sikkerheden ved klatring, 
placering af sikringer, etablering af 
standplads samt rebarbejde. Det 
er målet, at deltagerne efter kurset 
selvstændigt skal kunne klatre lette 
ruter med størst mulig sikkerhed.

Ingen 1100 kr.

5.-8. maj 
2006

Randonnée-kur-
sus (evt. også 
videregående) og 
træf, Hurrungane, 
Norge

Allan Christensen Randonnéekurset omhandler 
laviner, sikre vejvalg og færdsel på 
ski/snowboard i alpine terræner, op 
som ned.
Kurset varer tre dage, de øvrige dage 
kan bruges på egen hånd.

Klippeklatrekursus. Føre 
IV sikkert og rutineret. 12 
timers førstehjælpskursus. 
Kurset forudsætter desuden 
gode skifærdigheder og 
meget god fysisk form.

3500 
kr. incl. 
transp. og 
én halv-
pens.

20.-21. maj 
2006

Klippeklatrekursus 
på Kullen

Sten Nørkjær Se tidligere Ingen 1100 kr.
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Forbeholdt postvæsnet

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

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

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

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