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Du sidder nu med årets sidste udgave af Klatring i hænderne. Som sædvanlig byder vi på 
spændende historier og billeder fra jeres eventyr; fra Den Hvide Bjergkæde i Peru over de 
imponerende vægge i Yosemite til Europas højeste bjerge i Kaukasus. I dette nummer har 
vi i redaktionen lånt Lederens plads og til gengæld givet formanden lidt mere rum på de 
næste sider. Det skyldes at bladet denne gang også handler om de omfattende struk-
turændringer, som Dansk Bjergklub står overfor i de kommende måneder. Der indkaldes 
til generalforsamlinger i både DB, ÅK og KK, og kun ved at møde op kan du få indflydelse 
og være med til at påvirke Din Bjergklubs fremtid.
Klatring vil foreløbig se ud, som du kender det, og i 2006 planlægger vi igen at udgive 4 
flotte numre fyldt med inspiration til din næste tur. Se udgivelseskalenderen med dead-
line datoer nedenfor. Slutteligt vil vi ønske alle DBs medlemmer en rigtig glædelig jul. Vi 
glæder os til at læse meget mere fra alle jeres spændende ture og oplevelser i det nye år. 
På gensyn i 2006.

Redaktionen

Udgivelsestidspunkt Deadline
Medio februar 20. jan.
Ultimo maj 05. maj
Primo oktober 15. sep.
Primo december 10. nov.

Leder

Redaktionelt

Christian Wied bouldrer i 
Huanchac, Huaraz (Peru).
Foto: Karin Thomsen.
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Der har det sidste år foregået en løbende debat 
om hvordan vi skal organisere bjergsport og 
klatring i Danmark fremover. Dette er ansporet 
af den til dels dobbeltstrengede struktur, der er 
nu med Dansk Bjergklub (DB) og herunder KK 
og ÅK på den ene side samt Dansk Sportsklatre-
forbund (DSF) og de enkelte vægklatre-klubber 
på den anden side, hvor igen KK og ÅK er de to 
største. DSF er samtidig blevet medlem af Dansk 
Idræts Forbund (DIF), og det vil fremover udløse 
offentlig støtte i størrelsesorden af flere hun-
drede tusinde og ad åre måske millionbeløb og 
mulighed for lønnet personale. Der er allerede 
ansat en deltidssekretær, som skal aflaste de 
frivillige ledere og give dem overskud til at lave 
medlemstilbud i stedet for at administrere.

Der har været nedsat et strukturudvalg mel-
lem DB, DSF og enkelte andre repræsentanter. 
Arbejdet er nu ved at være afsluttet, og den nye 
struktur skulle gerne falde på plads på denne 
vinters generalforsamlinger (se indkaldelser 
andetsteds i bladet). 

Tegningen til den nye struktur efter de invol-
veredes ønsker er: 

DSF ændres til Dansk Klatre Forbund 
– i daglig tale Klatreforbundet og bliver den 
landsdækkende paraplyorganisation, der er 
medlem af DIF. DB har meldt sig ind i DSF 
allerede nu for at fremme denne proces, og 
Henrik Jessen er indtrådt i DSF’s bestyrelse, i 
hvert fald indtil næste generalforsamling.

ÅK bliver en selvstændig klub efter eget ønske. 
Hvert enkelt medlem skal afgøre, om det vil 
fortsætte som DB-medlem. ÅK overtager 
biblioteket i Århus og de aktiviteter i Århusom-
rådet, som DB har været med til at etablere. 
ÅK vil desuden sørge for et tilbud til DB’ere i 
Vestdanmark, der ikke er vægbrugere og der-
for ikke er interesserede i ÅK’s primære drift.

KK og DB forbliver sammen for at styrke såvel 
indendørs som udendørs klatring udgående 
fra Københavnsområdet. Fælles styrke vil øge 
medlemstilbudet i alles interesse og give større 

mulighed for en ny og bedre væg, da der er et 
voldsomt behov herfor i Storkøbenhavn.

DB’s uddannelsestilbud bliver nationalt under 
Klatreforbundet og DB’s Uddannelsesudvalg 
kommer til at høre under det nye forbund.

Klatreforbundet giver tilskud til drift af Kullen-
hytten og undervisningslokaler i København 
(Løvstræde).

Bladet som du sidder med i hånden forbliver 
indtil videre et DB-blad, men kan senere blive 
et nationalt organ.

Dette har selvfølgelig nogle konsekvenser, idet 
vi som DB/KK overdrager nogle aktiviteter, men 
der skulle gerne være en masse positive gevin-
ster heraf:

Vi vil få øget mulighed for at fokusere på bedre 
medlemstilbud til alle, der beskæftiger sig 
med udendørsdelen af vores sport, lige fra 
bouldering over sportsklatring til sne og is. DB 
skal være det aktive samlingspunkt herfor, lige 
meget hvor i landet man bor.

Der vil i et tæt samarbejde mellem KK og DB’s 
bestyrelser blive gjort en massiv indsats for at 
øge både kvalitet og mængde af vægklatretil-
bud i København. Vi har medlemsstop halvde-
len af året, og der er end ikke mulighed for 
tilstrækkelig juniortræning.

Sundholm- og Løvstrædeaktiviteterne skal 
nærme sig hinanden, gerne ved at klubloka-
lerne flyttes fra Løvstræde til Sundholm, hvis 
der opstår mulighed herfor. Det skal være 
naturligt at mødes til klubaften i et cafe-miljø 
tæt på træningsstedet og høre foredrag, se 
billeder, planlægge ture og udnytte biblioteket 
muligheder. På denne måde vil mere forskel-
ligartede klatreinteresser mødes og gensidigt 
inspirere og berige hinanden. Det vil også 
være godt for samkøring at teori og praksis på 
kurser.

Der bliver nedsat et fælles KK- og DB-udvalg, 
der skal påbegynde arbejdet med at mulig-
gøre ”Klatringen Hus” i København. Her er 

det tanken i fællesskab at skabe nye, større og 
bedre rammer for både DB og KK fremover.

Fortsat at arbejde på gode klatremuligheder i 
KK, dvs. vedligehold og forbedring af 
nuværende forhold på Sundholm.

Så vidt muligt at tilgodese både elite- og bred-
deklatring i KK.

På DB’s generalforsamling vil der sandsynligvis 
kunne  fremsættes forslag om modernisering 
af Kullen-hytten, udfra oplæg fra hytteudval-
get, som blev nedsat sidste år.

Flere ressourcer til reblederture, træf og 
lignende som tilbud til alle medlemmer fra 
hele Danmark.

Vi regner med at foreslå en nedsættelse af DB 
kontingentet til 400 kr. årligt for A-medlem-
mer.

Alt dette medfører nogle vedtægtsændringer i 
flere af vore klubber/organisationer (DSF, DB og 
ÅK). Vi håber på et godt fremmøde til alle gener-
alforsamlingerne og at alle medlemmer vil bakke 
op om den kommende organisering. Endelig vil 
vi invitere medlemmerne til at deltage aktivt i 
diverse bestyrelser og udvalg, da der er et stort 
behov for nye kræfter til de fremtidige opgaver.

Lise Usinger, formand KK og 
Henrik Jessen Hansen, formand DB.

Klatringens struktur fremover
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Leder

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

www.kiplingtravel.dk - lg@kiplingtravel.dk 

Gasherbrum II, 8.035m 

Dansk førstebestigning 

Tag med Søren Smidt til verdens 13.  
højeste bjerg på en enestående 
ekspedition.  

Juni-juli, 52 dage.  
Kr. 98.600,- 
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Sommeren 2005, specialet er ved at være i hus og 
Christian har overstået endnu en omgang mediciner-
eksamener. Det er blevet tid til at udse sig nye ud-
fordringer… I de senere år har sportsklatringen vundet 
vores hjerter. Farvel til isøkser og pandelamper på 
eget gear, goddag til bolte og hårde graderinger. Vi 
fristes dog fortsat af de lange ruter og den alpine stil, 
så derfor hedder løsningen boltede multi-pitch pro-
jekter. Sidste gang på Tsaranoro massivet på Mada-
gascar, og altså denne gang i Peru, hvor vi tidligere 
har besteget bl.a. toppene Alpamayo og Tocllaraju. 

Valget falder på ruten “Welcome to the Slabs of Ko-
ricancha” (VI, 5.13a, 650m, 13 pitches) på La Esfinge 
(the Sphinx), der er 5.325m høj og ligger klemt inde 
blandt en række sneklædte tinder i bjergkæden Cor-
dillera Blanca i Peru. Dette er den sværeste ud af de 
nu godt 15 ruter på La Esfinge. Den løber i højre side 
ad klippens øst-vendte face (se billede) og er opsat i 
2003 af slovakkerne Dusan Beranek, Rado Staruch og 
Vlado Linek samt repeteret i 2004 af amerikanerne 
Scott Cory og Steve Schneider. Koricancha er i øvrigt 
et berømt tempel opført til ære for Incaernes solgud. 
Som vi siden hen erfarer, så er det et yderst velvalgt 
navn, fordi netop denne linje forbliver i sol til midt 
på eftermiddagen, flere timer efter at de andre ruter 
ligger i skygge. 

Et hurtigt blik på rutens graderinger (7a, 6c, 7b+, 7a, 
5a, 7c/7c+, 7a+, 7b+, 7a, 5b, 6a, 5b, 5c) burde have 
fået os til at løbe skrigende bort! Og det samme burde 
al den polemik, som de sidenhen skabte på nettet 
herhjemme. Vi vælger dog at pakke haulbag’en med 
fixreb og jumars, om end det er med en god portion 
ærefrygt og tvivlen på om det overhovedet kan lade 
sig gøre. I vores stille sind håber vi på, at højden og 
den “alpine levevis” har spillet ind på opsætternes 
gradering af ruten. Men udover crux-pitchet, der i 
første omgang sættes til 5.13b og siden hen nedgrad-
eres til 5.13a – og bekræftes af det amerikanske team, 
hvoraf den ene er en garvet klatrer fra Tuolomne 

Meadows (Yosemite) – ja så bliver vi slemt skuffede 
på det punkt: Med undtagelse af de afsluttende 
selvsikrede og nemmere reblængder så er og bliver 
ruten rigtig rigtig svær! 

Vores paradigme for bestigningen er at gå ruten 
“fælles fri”. Dvs. at vi betragter et pitch som værende 
“i posen”, hvis blot en af os har red-pointet eller 
on-sightet det. Baggrunden for dette paradigme er, 
at ruten ligger for højt oppe, og at graderingerne er 
for svære til at vi inden for en overskuelig tidsramme, 
dvs. hen ved 14 dage, kan satse på, at vi begge kan 
arbejde os igennem alle reblængder. Klatringen 
foregår derfor sådan at vi, så vidt muligt, skiftes til at 
lede en reblængde og så efterfølgende trækker fix-re-
bet en tak opad for hver gang et pitch er hjemme.

Opstarten
At valget netop falder på Peru skyldes ikke mindst at 
Christian får mulighed for at lave et mindre projekt 
om en lokalt udbredt parasit-sygdom. I første omgang 
slår vi os derfor ned i nærheden af hospitalet i byen 
Huaraz, der ligger ca. 8 timers slingrende buskørsel 
nord for hovedstaden Lima. Huaraz er udgangspunkt 
for størsteparten af de ekspeditioner, der foretages i 
de peruvianske Andesbjerge. Vi finder et sted med 
indendørs bouldervæg – lidt nørd er man vel – og får 
desuden udforsket de lokale boulder-områder, Huan-
chac og Cachipampa.

La Esfinge (5.325 m), Peru

Sportsklatring i tynd luft

Standplads pitch 5, Huandoy nord (6395m.) i baggrunden.

La Esfinge (5325m.)

Af Karin Thomsen

Foto: Karin Thomsen og Christian Wied



� �

Selve vores ophold ved La Esfinge foregår i to etaper. 
Da vi første gang tager op til klippen, er formålet at 
blive vænnet til højden, få alt vores gear bragt op 
til ruten og prøve klatringen af. Efter at være ble-
vet fragtet med lokal transport op til 4200 m, skal 
bagagen slæbes videre op i basecamp i 4500 m. Stien 
er så stejl, at æsler er udelukkede. Men selv med en 
porter til hjælp er vi godt pakkede, og vi angribes hur-
tigt af den karakteristiske dunkende højde-hovedpine. 
Desuden redder jeg mig nogen temmelig ucharmer-
ende hævelser i øjenlågene, der først forsvinder, da vi 
igen går nedad for at tilbringe et par dage i Huaraz, 
inden vores andet og noget længere ophold ved ruten 
starter. 

Vores første ophold i basecamp krydres af tilstede-
værelsen af 50 soldater fra den peruvianske hærs spe-
cialstyrker. De er kommet vandrende til – med isgear, 
orange spejdertelte og kæmpe gryder – for at bestige 
bjerget Alpamayo. Bare ærgerligt at de er gået forkert! 
Da vi hiver vores kort frem og viser dem, hvilken dal 
vi selv gik ind ad for år tilbage, er det tydeligvis første 
gang, de ser sådan en oversigt over området. Men 
pyt, hvad de ikke har i stifinding, kan de imponere 
med i knob! Deres øverstbefalende sætter sig for at 
undervise os i alverdens tricks med reb, blandt andet 
en siddesele, som Christian og han – iført fuld uni-
form og våben – skiftes til at bære hinanden rundt i….

Udover at vænne os til højden, når vi i løbet af det 
indledende ophold i basecamp at afprøve de første to 
reblængder af vores rute. Vi er derfor ved godt mod, 
da vi vender tilbage til klippen – denne gang med 
store mængder proviant og uden gener fra højden. Vel 
oppe igen kan ”arbejdet” så fortsætte: Mens Christian 
tager æren for første og tredje pitch, så er det mig 
der klatrer anden, fjerde og femte reblængde: Første 
og sidstnævnte af disse går jeg on-sight, men det 
sværeste af dem kræver hårdt arbejde for at komme 
igennem først et svagt overhængende boulderagtigt 
“gaston-til-crimp-til-ny-crimp-arghhh” crux og siden 
hen over et face, der kræver det fineste “liste-arbej-
de”. Men så meget desto større er sejren ved endelig 
at klare sig igennem uden hæng og få fix-rebet flyttet 
frem til starten af rutens sjette og sværeste pitch…  

Amerikanske stjerner og polske frostbid
Basecamp er stedet at være, hvis man ønsker at tjekke 
tidens amerikanske alpinist “hot-shots” ud. Blandt 
dem, vi møder i løbet af vores ophold dér, er både 

det unge håb Josh Warton og den garvede Steve 
House og hans slovenske makker Marco. Deres teams 
nærmest løber op ad både La Esfinges normalrute 
og den noget sværere “Cruz del Sur”. Det gælder for 
begge disse ruter, at de følger forskellige ridssystemer 
og derfor foregår på eget gear. Vores projekt, “Slabs 
of Koricancha”, byder derimod overvejende på en 
helt anden slags klatring, nemlig face og slabs – deraf 
rutens navn – og er således boltet på de sværeste 
passager, hvor det ikke er muligt at klemme så meget 
som en micro cam ind.

Amerikanernes selskab er et godt krydderi på vores 
lange ophold i basecamp, også selvom det er en 
anelse frustrerende at overvære det ene hold efter det 
andet komme ned og berette om toppen, alt imens vi 
stadig hænger og fedter med at flytte vores fix-reb et 
hak længere op for hvert forsøg. Begge amerikanske 
hold er i Peru for at realisere store førstebestignings 
isklatre-projekter. La Esfinge er faktisk bare opvarm-
ning for dem! Josh Warton cementerer i øvrigt sin 
overlegenhed, da han en tid efter sit første ophold ved 
La Esfinge vender tilbage og gennemfører en solo-be-
stigning af normalvejen på blot halvanden time!

Udover amerikanerne og forskellige andre reblag har 
et hold polakker sat sig for at lave en ny artificiel rute 
op ad La Esfinges sydøst-vendte side. Da vi befinder 
os på den sydlige halvkugle ser den del af væggen 
aldrig solen, og der hænger derfor istapper ned ad 
klippen. Typisk polsk! De ender da også med at kalde 
deres ny-opsatte rute for “Buscando sol” (“Søger mod 
solen”) og kommer ned fra toppen med frostbid i 
tæerne, om end stadig stolte over bestigningen, der er 
foregået vha. særlige ”Polish patented hooks” og reb, 
der er så flossede, at vi ikke ved, om vi skal græde 
eller grine. 

Crux-pitchet
Opholdet i basecamp bliver hurtigt til rutine: Dagene 
går skiftevis med at klatre og hvile – dvs. drikke rigtig 
meget kaffe, spotte andre klatrere i kikkerten og 
nærlæse vores egen rutes topo. På dagen for “an-
grebet” på sjette pitch er vi som sædvanligt tidligt 
oppe og står ved foden af ruten kl. 07, hvor de første 
solstråler rammer klippen. Efter en omgang hård 
jumaring op ad fix-rebet står vi så klar ved starten af 
det, der tilsyneladende er rutens største udfordring. 
Loadet med både ekspres-slynger og traditionelt gear 
til sikring af de i alt 60 m sætter Chrtistian afsted. 

Fast arbejde på La Esfinge.
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Starten er det sværeste: En pivtynd travers, som kun 
overleves ved stædigt fodarbejde. Jeg råber ad ham 
fra standpladsen: Hold på! Stol på de fødder! Alt 
imens han kæmper sig igennem den passage, som 
synes spejlblank og noget nær umulig. Vel overstået 
og stående på en relativt god hylde tager det ham ti 
minutters hyperventilering, førend han er klar på at 
fortsætte klatringen. Det hævner sig at holde vejret 
igennem de svære passager i den her højde!

Resten af pitchet er en blanding af face og rids-
klatring, som sikres med friends og kiler. Fra min 
standplads langt nede er det kun lyden af Christians 
hiven efter vejret, der minder mig om, at han fortsat 
er på vej. Indtil jeg hører jubelråbene brage løs, godt 
40 minutter efter han startede ud. Ufatteligt! Fantas-
tisk! Jeg renser ruten samtidig med at jeg jumarer op 
til Christian, der står på den hylde, som rute-opsæt-
terne dengang brugte som bivuak. Jubelen er stor, 
og hele den efterfølgende hviledag lever vi højt på 
sejrsfølelsen over at være nået halvvejs op ad væggen 
og være igennem cruxet.

Krisen
Efter at have tilbragt hen ved en uges tid ved La Es-
finge, begynder ruten dog at bide fra sig. Entusiasmen 
over at være nået igennem det, der ifølge topoet er 
rutens sværeste pitch, afløses af decideret mangel på 
motivation og en slags had-kærligheds forhold til klip-
pen. Det viser sig nemlig, at rutens 7., 8. og 9. pitch, 
som bugter sig op imellem to markante sorte render, 
er sværere end forventet: Pivtynde faces/slabs med 
forbandede mikroskopiske fodtrin og absolut intet til 
hænderne – “Welcome to the Slabs of Koricancha”! 
Om end jeg giver alt hvad jeg har på den dag, hvor vi 
har sat os for at arbejde os igennem denne passage, ja 
så er jeg ude af stand til at komme ud over den bulge 
som udgør det første af disse reblængders crux. Efter 
noget nær halvanden times kæmpen, med symas-
kineben og blå læber, må jeg ærgerligt trække mig 
tilbage, og vi abseiler slukørede ned over ruten. 

Den efterfølgende dag tilbringes i base camp. Mens 
skyerne hænger lavt, såvel mentalt som vejrmæssigt, 
skuler vi olmt op mod ruten. Forskellige strategier 

debatteres, herunder muligheden for at hive fix-rebet 
ned og tage på stranden – sådan som normale men-
nesker vel holder ferie?! Vi ender dog med at lægge 
os fast på en taktik, der går ud på at slå koldt vand i 
blodet, tage en reblængde ad gangen og ikke forvente 
os mere end vi er i stand til at indfri, højden og grade-
ringerne taget i betragtning… 

Med ambitionerne på et realistisk niveau og fornyet 
energi giver vi ruten endnu et forsøg den efterføl-
gende dag. Vi er hurtigt oppe og hurtigt nede: Denne 
gang udelukkende for at arbejde os igennem crux 
passagen på 7.pitch og få sat fix-rebet op over 8.pitch, 
klar til et endeligt top-forsøg. Presset hviler igen 
på Christian; det lykkes ham at gennemarbejde og 
endeligt red-pointe 7.pitch, men en egentlig klatring 
af 8. reblængde får lov at vente til en anden gang. 
Christian klatrer stort set hele pitchet, som i øvrigt er 
sygeligt run-out, on-sight, men må tage i en slynge i 
selve cruxet. 8. reblængde bliver turens sten i skoen, 
men ægte tæpper skal vel også have en skønhedsfejl?!

Topdagen
På dagen for det endelige top-forsøg starter vi kl. 
03 om natten med henholdsvis müesli og bønner 
til “morgenmad”. På den tid af døgnet er det en 
decideret kamp at få sådan et måltid ned. Men det er 
nødvendigt, alene for at kunne komme igennem de 
indledende strabadser, der består af en times tilgang 
og derefter tre timers jumaring op til starten af rutens 
9. pitch. Mens vi arbejder os op ad fix-rebet, bryder 
lyset frem og sender månen væk. Solen æder sig lang-
somt ned ad klippen og giver tiltrængt varme til fingre 
og tæer. Ved ni-tiden står vi klar til den egentlige kla-
tring: Først et svært og derefter fire lettere ’transport 
pitches’ til toppen

Top-oplevelsen er det hele værd. Fra slutningen af 
rutens 13. pitch, som vi når først på eftermiddagen, 
er der cirka 20 m op til topridgen, som byder på 
fantastisk udsigt. Både til La Esfinges østside, hvor 
et “patchwork tæppe” af marker i forskellige farver 
bugter sig hen over bakkerne, men også til flere af de 
bjerge, som vi ellers ikke kunne se fra basecamp, og 
til irgrønne gletschersøer. Det hele i bragende sol og 
helt vindstille vejr.
Tilbage i basecamp er vi først ud på aftenen, efter 
abseils og rensning af ruten for fix-reb og gaffa-tape, 
samt to timers skramlen hen over morænens løse 
sten, med mange kilo gear på ryggen…

   
For mere info om La Esfinge 
og væggens andre ruter, tjek:

- ”High Magazine” (Mountain Info): Nr. 223 
 (juni 2001), 238 (sept 2002), 257 (april 2004)
- ”DesniveL”: Nr. 171 (dette er den mest 
 detaljerede artikel, den er på spansk)
- www.alpinist.com/climbing-notes/note/10088/
- www.desnivel.com (Escalada en roca)
- www.scottcory.com/events
- www.rockclimbing.com/routes
- www.geocities.com/lucho_rockclimb/
 Huaraz_bouldering
- www.summitpost.org/show/mountain_link.pl

For info om bouldering 
omkring Huaraz, tjek:

- www.javu.co.uk/climbing/articles/
 southamerica/Peru

At nå toppen er mere, end vi har turdet håbe på. 
Særligt efter de sidste dages krise. Helt forkert er det 
ikke at beskrive vores forhold til ruten som et had-
kærligheds-forhold: Det er et spændende og pirrende 
projekt, men samtidig også surt og hårdt at skulle 
hænge helt deroppe og arbejde sig igennem de svære 
og til tider meget run-out reblængder. Alt i alt nok et 
projekt med lidt for meget logistik og lidt for lidt klat-
ring! Oven på sådan en bestigning, så er det i hvert 
fald umiddelbart den uforpligtende sportsklatring eller 
bouldering, der trækker. På den anden side, så har 
den slags store ruter det med at blive mere og mere 
fantastiske, jo længere tid der går fra man har klatret 
dem! Ideer til nye projekter dukker hurtigt op igen…

Udsigten fra toppen af La Esfinge: Bjergtoppene Caraz, Artesonraju, 
Paria, Pirámide, Chacraraju, Pisco og søen laguna Parón.

Toppen af La Esfinge (5325m.)
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Mandag den 16. maj København 
– Yosemitedalen lukket!

Old Phone ringetonen klinger ud i min stue med en 
stigende febrilsk lydintensitet. Klokken er halvtolv om 
formiddagen. Michael Hjorth og jeg skal af sted ons-
dag morgen til Yosemite. Det er Michael i telefonen.

”Skal vi køre til Joshua Tree?”
PAUSE, jeg overvejer, hvorfor Michael kommer med 
det forslag. Vi er på vej til Yosemite efter et års plan-
lægning og træning. Joshua Tree! Hvad taler han om?
”Yosemite er lukket!”

Tekst: Søren Smidt

”Hvad mener du med lukket?”. Laver han fis med mig?
”Dalen er oversvømmet. Alt står under vand!”.
”Hvad mener du?”, spørger jeg, og tænker på billed-
erne af Half Dome og baglandet fyldt med sne.
”Temperaturen steg til 20 grader i sidste uge, og så 
har der været et kraftigt regnvejr. Veje, butikker, camp 
grounds – alt er oversvømmet. Du kan se billederne 
på nettet”.
”Ok, jeg går lige ind på sitet”. Vandet i Merced River 
står helt op over broerne. Der er ingen tvivl om, at 
Yosemite er oversvømmet og det kommer til at vare et 
stykke tid inden vandstanden falder igen. Hvad gør vi?
”Måske skal vi hellere køre til Zion og lave Moonlight 

Søndag den 27. februar 
– Artificiel træning på Kullen

Det er en solrig vinterdag på Kullen nogle måneder 
før afrejsen. Michael og jeg er taget op for at genop-
friske aid-klatringens rutiner. Michaels kone, Kers-
tin, har foræret Michael en ”fribillet” til Yosemite i 
anledning af at han fylder 50 år i maj. Det er derfor vi 
nu står her på Kullen i februar måned med alt vores 
artificielle udstyr inklusiv hejsesæk og port-a-ledge. 
Nu skulle vi rigtig forberede os. Hejse sæk og sove i 
port-a-ledge på Kullamandens dør. Det kom til at gå 
anderledes.

Kerstin havde for mere end et år siden konfereret 
”hemmeligt” med mig. Hun ville høre min mening 
om den gave hun havde tænkt sig at give Michael 
– en tur til Yosemite? Vel vidende, at Michaels 
bestigning af Mescalito på El Capitan, havde gjort et 
uudsletteligt indtryk på ham, også i den grad at han 
har valgt at kalde sin hjemmeside bigwall.dk, og at 
han siden Mescalito har forfulgt big wall gamet med 
første danske bestigning af Trollvæggen og Mongejura 
i Norge, kunne jeg kun bekræfte Kerstin i, at en tur til 
Yosemite ville være en velkommen gestus fra hendes 
side.
Samtalerne udviklede sig derhen, at det var underfor-
stået, at jeg samtidig var udpeget til at være Michaels 
”legekammerat” på turen til Yosemite, et af Kerstins 

“Maybe I should take this lead?”

Buttress end køre til Joshua Tree?”, foreslår jeg.
Jeg er sporet ind på at lave big walls og Zion er det 
eneste andet sted vi kan nå fra San Francisco indenfor 
en rimelig tidshorisont. Michael er enig og vender 
tilbage til opgaverne på jobbet, mens jeg tjekker 
mulighederne ud for Zion på nettet. Det viser sig, at 
Zion national park også er oversvømmet og at en del 
af væggene er lukket en del af året af andre grunde. 
Men Moonlight Buttress er tilsyneladende ikke ramt af 
klatreforbud. Den rute vil være et nogenlunde op-
varmningsalternativ til West Face på Leaning Tower, 
som vi havde tænkt os at lave, inden vi ville gå på 
The Big Stone – El Capitan. 

Gensyn med Yosemite 2005 1. del

Yosemite. Foto: Michael Hjort.

Yosemite under vand. Foto: Michael Hjort.



Michael på Leaning Towers, West Face. Foto: Søren Smidt. Søren med vindersækken. Foto: Michael Hjort.
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yndlingsudtryk, der fortæller en hel del om hvilken 
status vores ædle idræt indtager i Kerstins bevidsthed 
mht. kategori og værdi.
Men hun har mere ret end hun ved, og formodentlig 
også på en anden måde end hendes formulering anty-
der. Klatring er en leg og hele pointen er, at legen har 
værdi i sig selv. Klatring er et spil som helt og aldeles 
unddrager sig al nytteværdi. Tværtimod så er det et 
overskudsfænomen, spild af energi, med et helt andet 
formål end at skabe produkter og konsum. Klatring er 
sit eget formål. Og klatring har værdi i det omfang, at 
den tilfredsstiller dem, der spiller med.

amerikanske klatremiljø. Kor havde en særstatus 
blandt klatrere som Chouinard, Robbins og Harding, 
selvom han var en outsider, der kom fra Boulder, 
Colorado. Det høje tempo tog pusten og modet fra 
hans klatremakkere, når han stillede dem sit berømte 
spørgsmål på det psykologiske rigtige tidspunkt. Lige 
dér, hvor klatrere har et svagt øjeblik – de står overfor 
en udfordring og tvivler af den ene eller anden grund 
på egne evner. Den indre kamp står mellem to stem-
mer: ”Skal? Skal-ikke?”  – lige i det øjeblik skal man 
slå til, hvis man vil klatre først. De fleste overlod 
velvilligt den skarpe ende af rebet til Kor, og han tiltog 
sig på den måde fornøjelsen og æren ved at føre det 
meste af klatringen.

Fristelsen til at give efter overfor Michaels drilske 
spørgsmål var stor. Jeg havde været optaget af alt 
muligt andet og stort set ikke klatret på klippe i fem 
år. Selvom teknik og erfaring ikke var forsvundet, så 
var mit mentale beredskab næsten på samme niveau, 
som det var, da jeg begyndte for 25 år siden. Lige 
præcis det mentale aspekt kom for os begge to til at 
spille en større rolle på vores tur, end vi havde forven-
tet. Med El Capitan i horisonten kunne jeg ikke tillade 
mig at tage imod Michaels ”generøse” tilbud. Det 
eneste, der tæller i den situation, er at føre, føre, føre 
så meget som muligt. Jeg afslog, og gjorde mig klar.

Kulden gjorde kort proces med mine fingre. De blev 
helt følelsesløse, men jeg kunne stadig se, hvad de 
greb om. Testoverhænget er i begyndelsen af ruten 
mere en sikringsmæssig udfordring end en klatrem-
æssig. Ruten er tyndt sikret, indtil det klatretekniske 
crux begynder halvvejs oppe. I crux-traversen måtte 
jeg frem og tilbage et par gange uden at kunne regne 
den klatretekniske sekvens ud. Til sidst var der kun en 
mulighed – go for it! Ud i det ”ukendte”.
Ruten stejler lidt til og man skal rundt om et hjørne 
via bevægelser, som er vanskelige at tilbageklatre. 
Mine fingre var helt følelsesløse, da jeg gik ind i 
crux-sekvensen én sidste gang. En, to, tre bevægelser, 
så var jeg forbi. Jeg toppede ud på ruten uden fald. 
Fingrene smertede vildt, da blodet vendte tilbage i 
dem på toppen sammen med en vis tilfredshed over, 
at jeg ikke ’bailede’.

Så var det Michaels tur til at vælge rute. Han fandt sti-
ger, og vores nye ”våben”, cam hooks og et sæt Wild 
Country Zeros, frem. Nu skulle der trænes artificiel 
klatring. Efter en del hiv, slid, og angstfyldte skrål er 

Og nu står vi altså her på Kullen. Billetterne til San 
Francisco er købt og betalt, og nu skal vi aid-klatre. 
Det gør vi imidlertid ikke. Solen varmer klippen. 
Det er umuligt, at ”spilde” dagen i klatrestiger. Vi 
”varmer” op med friklatring på Karsten, Tornerose, og 
Testoverhænget. Efter Michael har ført sin egen klas-
siker, Tornerose, i sædvanlig fin stil, er det min tur til 
at føre Testoverhænget. Egentlig var det meningen, at 
vi nu skulle begynde med aid-klatringen, men det kan 
jeg ikke få mig selv til, så det bliver frit. Uheldigvis er 
solen allerede væk fra klippen, som nu ligger i skygge 
og er helt kold. Under et øjebliks tøven fra min side 
forsøger Michael sig med: 

”Maybe I should take this lead?”, mens han smiler 
skælmsk til mig.

Michaels spørgsmål er et direkte citat fra den leg-
endariske amerikanske klatrer Layton Kor. Kor var 
kendt for et ekstremt højt energiniveau, og en hidtil 
uset evne til at klatre hurtigt og effektivt i 1960’ernes 

Michael lidt mere bekendt med vores nye redskaber. 
En ny minimal variant af Hå och hej, med Farbror 
Frej var resultatet, da jeg gik på jumar op og rensede 
Zerotaget.

Resten af foråret havde jeg lagt et strengt program 
for vores forberedelse til Yosemite de næste mange 
weekender. Michael kom hurtigt bagud i program-
met, fordi arbejde, familie, og andre ting også skulle 
passes. Vi nåede dog et par gode ture til Bohuslän, 
hvor vi igen sprang over den artificielle klatring, og 
klatrede frit i stedet. Da vi ankom til dalen i maj, var 
vi fysisk, teknisk og mentalt nogenlunde samme sted. 
Alt i alt var vi nogenlunde godt kørende og kunne 
supplere hinanden med hver vores forcer. Vi har 
været venner i næsten 20 år og kender hinanden fra 
adskillige klatreeventyr. Jeg tænkte inden afrejsen 
på, om vi ville kunne håndtere gamle fordomme om 
hinanden og ubearbejdede konflikter, og blev enig 
med mig selv om, at det nok skulle gå, selvom vi har 
forskelligt temperament og ideer om klatring. Vi var 
begge opsat på at skabe en god tur. Det lykkedes. Vi 
havde en af de absolut bedste ture sammen.

Onsdag den 18. maj 
– København - San Francisco

Vores planer lå i ruiner. Nu gjaldt det om at være 
kreativ. Flyet til San Francisco afgik onsdag morgen 
og vores ankomst til Yosemite var planlagt til samme 
aften. Vi havde kun lige godt to uger i dalen. Vores 
plan havde været at varme op med Leaning Towers 
West Face og så fortsætte på El Capitans Muir Wall. 
Der var ikke er plads til forsinkelse i planerne, hvis vi 
skulle nå begge mål. Sunny California min bare røv; 
fandens til drivhuseffekt. Men med Zion/Moonlight 
havde vi en plan B.

Vi var hurtigt ude af San Francisco lufthavn i vores 
næsten nye Toyota fra Avis. I Berkeley brugte vi 
aftenen på at købe udstyr i Marmot og REI. Udmattet 
af shopping og lettet for 5000 kr. hver var vi igen på 
vej mod dalen med en masse dejligt nyt udstyr. Kun 
den yderste grad af selvdisciplin betød, at vi ikke kom 
af med det dobbelte beløb. Ekspedienten i Marmot 
kunne desuden oplyse os, at parkmyndighederne 
havde åbnet dalen, så vi havde fri adgang til plan A. 
Jet-lag indhentede os i Livermore, hvor vi crashede på 
et motel. Skønt at ligge i en seng efter flyturen!

sag for. Efter 10 minutters gang op igennem skoven 
stod vi midt i en ur. Ifølge beskrivelsen af tilgangen 
skal man undgå uren. Vi vendte om, og gik en anden, 
forkert, vej, viste det sig. Vi gik helt tæt på Bridaveil 
Falls og blev næsten gennemblødte. Der var vildt 
meget vand i vandfaldet i år. Vi ankom endelig i 
mørke til bivuakken under indstigningen.

Da vi havde lagt os i poserne ankom to fyre ovenfra, 
hvor de havde fixet faste reb til næste morgen. De var 
altså først i køen, men det var acceptabelt med kun 
ét hold foran os. De ville også hurtigt være væk, fordi 
de havde faste reb. Tidlig morgen gik et hold gennem 
vore bivuaklejr og sprang helt uhæmmet køen over. 
De viser sig senere at være uerfarne og langsomme. 
Desværre. Ruten begynder med en tre reblængder 
lang fjerde grads travers ind under den egentlige ind-
stigning. Derfra begynder man på en overhængende 
boreboltstige og har med det samme 200 meters ek-
sponering direkte under sig. Vi trak igen lod. Denne 
gang om hvem der skulle begynde.

Lørdag til mandag 21. – 23. maj 
– Leaning Tower West Face

På parkeringspladsen under Leaning Tower huggede 
vi om, hvem der skulle bære hvad op til indstigningen 
af ruten. Jeg vandt, og valgte hejsesækken uden at 
tænke i vægt, fordi jeg hader løsthængende udstyr. 
Det viste sig at være en stor fejl. Sækken var dobbelt 
så tung som udstyret. De næste to timer fik jeg min 



Søren. Foto: Michael Hjort. Michael. Foto: Søren Smidt.
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Der er to legender i Yosemite, som overskygger alle 
de andre. Den ene er Royal Robbins og den anden 
Warren Harding. West Face på Leaning Tower er 
Warren Hardings værk. Harding lavede ruten i 1961. 
Og den dengang mest overhængende rute i verden, 
og stadig den mest overhængende i dalen, var en 
sensation, som kom på forsiden af diverse magasiner. 
Harding var i modsætning til Robbins ikke håndsky 
overfor massemedierne. Han svæglede i publicity 
og med et godt udseende og en karismatisk person-
lighed, var han et oplagt mål for journalister.

Klokken var blevet elleve om formiddagen inden de 
to andre hold var i vej, og jeg langsomt begyndte at 
arbejde mig op af boltestigen og ud over afgrunden. 
Efter 30 meter med borebolte kom jeg til et riss 
med pin-scars, hvor der skulle sættes eget udstyr 
og anvendes fixede heads. Selvom man har gode 
borebolte under sig, så er overgangen fra borebolte til 
vanskelig aid næsten værre end, hvis man hele tiden 
bare klatrer vanskelig aid. Kontrasten er stor mellem 
det sikre og usikre, hvilket skulle vise sig at blive en 
væsentlig mental udfordring på West Face udover ek-

sponeringen. Da jeg nåede standpladsen, valgte jeg at 
fortsætte videre op af anden reblængde. Vi var bagud 
i tid på grund af de to hold foran os, og det gjaldt om 
at indhente det tabte ved ikke at reducere stand-
plads-,  jumar- og hejserutinerne. Ti meter før stand-
pladsen var der ikke mere hejsereb. Jeg råbte ned til 
Michael, at han måtte forlænge hejserebet. Fem meter 
længere oppe var den gal igen. Rebet havde jeg fået 
af Ravn Hamberg, og han havde ganske rigtigt mum-
let noget om, at jeg burde tjekke længden på det. 
Michael gik igen i gang med at forlænge hejserebet. 
Jeg bad i mit stille sind til, at han ikke i processen 
kom til at skubbe sækken af hylden. Endelig nåede jeg 
standpladsen med både klatrereb og hejsereb strukket 
til det yderste. Michael kom stødt og sikkert efter på 
jumars, mens jeg hejste sækken op og nød udsigten. 
Han var betydelig mere rystet over eksponeringen 
end jeg var, og endnu mere rystet over, at han var så 
påvirket af højden, som tilfældet var. Det var der ikke 
megen tid til at dvæle ved. Han skulle videre op i 3. 
reblængdes C2, som er betydelig mere ubehagelige 
end A2, fordi det er friklatregear, der skal sidde i 
gamle pin-scars, og det gik rigtig godt.

I toppen af 4. reblængde skulle jeg træde ud af sti-
gerne for at lave frie bevægelser op af et slab. Ikke lige 
det fedeste sidst på dagen, men det gik. De to første 
hold havde lagt sig på Awahnee Ledge og “smidt” 
alt deres udstyr på Guano Ledge, hvor vi var nødt 
til at bo. Det synes jeg var dårlig stil. De kunne i det 
mindste have ryddet lidt op. Vi kom sent op på grund 
af dem, og de havde taget de bedste pladser. No es 
bueno, amigos!
Vi begyndte at bakse med port-a-ledgen lige inden 
solen gik ned. Guano Ledge er ikke en rigtig hylde, 
men et skråt slab, hvor ledgen var vanskelig at 
placere. Jeg sov inderst og havde en elendig nat, fordi 
den der ligger inderst bliver mast. Og, fordi svalerne i 
risset ovenover Guano bedst kan li’ at synge sam-
men om natten. Deres pivende lyde holdt mig vågen 
det meste af tiden. Guano betyder lort på spansk og 
nu fandt vi ud af, hvorfra ’hylden’ har sit fine navn. 
Den koloni af svaler, som holder koncert hele natten, 
bruger også noget af deres energi på at skide ned i 
det område, hvor vi skulle sove. Heldigvis gik vi ram 
forbi den nat. Omkring os dunsede en mild stank af 
svalehømhøm. Svalerne er flotte flyvere, men de er 
mildt sagt ikke mine venner. De gemmer sig i risene 
om dagen, hvor de sidder og piver indtil de pludselig 
beslutter sig for at flyve ud i hovedet på én. Når man 

i forvejen hænger i en dårlig placering, har man bare 
ikke lyst til at have sådan en lille satan siddende fem 
centimeter fra næsen. Jeg lider i forvejen af “fugle-
fobi” og det blev ikke bedre på den tur.

Michael fik den skråt opadstigende 5. reblængde til 
morgenmad. Den så vanskelig ud, men han klarede 
den i fin stil. Undervejs udstødte han nogle af sine ka-
rakteristiske dødsskrig. Lidt halvkvalte og undertrykte 
efter min smag, men jeg foretrækker også at udtrykke 
mig klart og tydeligt. Min reblængde, R.6, begyndte 
direkte fra standpladsen uden mulighed for melle-
msikringer. Michael hang yderligt i standpladsen på 
et hjørne med eksponeringen lige under sig. Vi taler 
faldfaktor 2; ikke rigtig lækker morgenmad.

Man kunne enten friklatre tynd 5.7 face på ubehagelig 
glat og grebsløs klippe uden sikringsmuligheder de 
første ti meter eller man kunne camhooke, foreslog 
guidebogen fra Supertopo. Den første camhook sagde 
sploiiing, da jeg trådte i stigen. Der var absolut ingen 
camhook placeringer i det hjørne! Det var knife-

blades, der skulle til, og dem havde vi ikke med. Det 
meste af udstyret efterlod jeg på standpladsen og gik 
i gang med den usikrede friklatring, hvilket var mindst 
lige så ubehageligt, som flyvende camhooks. Kunne 
standpladsen holde, hvis jeg drattede ned 8-9 meter 
højere oppe? Det var ikke til at afgøre teoretisk, og 
jeg havde fuldkommen mistet lysten til at teste det i 
praksis. Michael afviste beskedent alle mine forsøg på 
at tilbyde ham en mulighed for at føre en reblængde 
for næsen af mig. Ansigtsudtrykket var tydeligt. For 
alt guld i verden ville han ikke gøre et forsøg - om vi 



Søren. Foto: Michael Hjort.
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så skulle hænge på den standplads til evig tid. Det 
var ikke til at drive et lille: ”Maybe I should take this 
lead?” ud af ham denne smukke morgen. Han var helt 
tavs og trist. Hvad fanden var vi også klatret her op 
for, tænkte jeg mens jeg fiflede med camhooks igen? 
Det duede ikke. Af med alt aid-udstyret en gang til og 
i gang med friklatringen igen. Jeg følte mig som Chris-
tian den 2. frem og tilbage over Lillebælt. Det gode 
danske vægelsind. Det var tilsyneladende sidepulls, 
som friklatringen gik på? Men i bund og grund så var 
der ingen greb eller sikringer. Jeg turde simpelthen 
ikke risikere et styrt, der kunne rive standpladsen ud. 
Så stod vi der. Det ville være umuligt at komme væk 
derfra eller i hvert tilfælde meget besværligt. Vi hang 
med mange hundrede meter luft lige under røven. 
Ingen af os havde lyst til at reversere Michaels sidste 
reblængde for slet ikke at tale om resten af ruten, der 
også skulle nedklatres på grund af eksponeringen. 
Og, hvordan skulle vi få sækken med tilbage ned 
af traversen? Pludselig hørte vi et skrig højt over os. 
Det var Marty, som kom flyvende ned fra toppen 
af R.7. Rebet fangede ham et godt stykke nede af 
reblængden. Det var med til at give kolorit på stem-
ningen.

Vi orkede ikke, at tænke nedklatringsproblematikken 
ordentligt igennem. Solen var fremme nu og den 
stegte hjernen. Der var kun en vej og det var op. Jeg 
tog en nr. 0 metolius tri-cam-unit frem og placerede 
den omhyggeligt. Da jeg trak i den, fløj den ud af 
placeringen. Det samme skete anden gang. Den 
kunne lige akkurat bide på 1½ kam ikke mere. Tredje 
gang holdt jeg presset på den med hånden, mens jeg 
overførte vægten af mig selv via stigen. Den holdt. 
Langsomt bevægede jeg mig op i stigerne. Der var 
ingen anden placeringer. En stealnut nr. 0 bed lidt i et 
lille hjørne. Men den hoppede også ud de første par 
gange vægten kom på. Den kunne muligvis holde et 
træk direkte ned. Jeg gentog manøvren med vægt-
overføring langsomt. Den holdt. Næste move var en 
talon-hook, som også kun tålte træk lige ned. Vi var 
i gang med præcisionsarbejdet her. Så skulle der en 
cliffhanger til. De har det med at springe af pludseligt, 
selvom de ser gode ud. Nerverne var på højkant. 
Hvor længe ville det vare ved? En grappling-hook 
bag en flage var næste træk fra min side. Det var do 
or die. Michael havde været så oplysende at fortælle 
mig, at jeg helt sikkert ville ramme hylden han stod 
ved, inden jeg ville tumle videre ud i intetheden 
under ham. Kunne jeg være så heldig at blive slået 
bevidstløs, eller ville jeg kun brække fødderne? Man 
kender ikke sit held, før det indtræffer. Jeg gik højt 
på hooken og fik en Zero 0 placeret i et godt riss. 
Næsten home free. En friend ½ og en rock 4 bragte 
mig op til en boreboltstige. Vi var forbi cruxet på 
ruten - 5.7 min bare røv.

Michael fortsatte i elegant stil op ad den lange og 
udmarvende R.7, hvor vi lavede port-a-ledge lejr for 
enden. Lejren var fantastisk. Vi kunne se direkte i jor-
den fra ledgen. Denne gang kom vi i køjen inden det 
var helt mørkt. Vi talte sammen om, hvordan ekspo-
neringen virkede intimiderende. Michael følte virkelig 
en aktuel mangel på rutine og højden skræmte ham 
på en måde, som han slet ikke havde oplevet før. 
Jeg var også påvirket af eksponeringen, men måske 
knap så skræmt, fordi jeg trods alt havde fået klemt 
flere on-sight klatretimer ind i foråret, end han havde. 
Under alle omstændigheder var det godt lige at vende 
angsten i ord. Det gav lidt nattero i sjælen.

Natten forløb, som den skulle, og morgenen var for-
rygende. Vi værdsatte det unikke i vores eksponerede 
situation og den smukke udsigt over dalen. Det er 
efterhånden sjældent, at vi har mulighed for at være 

Tilbage på parkeringspladsen fandt vi bilen stående 
med åbent bagagerum uden at noget var forsvundet. 
Lucky Us. Vi var begge slidte og tilfredse med en 
velgennemført bestigning.

Tirsdag 24. maj 
– Camp 4 Yosemitedalen

Michael syntes vores nabo ligner Layton Kor. Jeg 
havde selv tænkt det samme, men slog det hen med, 
at der måtte være tale om en tilfældig lighed. Hvad 
skulle den legendariske Layton Kor lave her – han 
måtte være næsten 75 år gammel eller mere, hvis 
han stadig levede? Michael tjekkede taggen på den 
høje tynde mands telt. Der stod Kor på sedlen. Vi gik 
over og talte med ham. Han ville ikke give Michael 
en autograf i guidebogen. Den slags gjorde han ikke 
mere, sagde han. Det er lidt pinligt et øjeblik. Så 
begyndte vi at tale om klatring og stemningen vendte 
øjeblikkeligt. Han var særlig begejstret for en af klas-
sikerne i dalen, Steck-Salathé på Sentinel, som han 
lavede hvert år, når han ankom til dalen. Jeg spurgte 
ham om hans egen klassiker South Face på Washing-
ton Column. Han fortalte, at de overnattede i slynger 
halvanden dag oppe i ruten, og vi forstod, at det nok 
ikke var helt komfortabelt. Han talte også begejstret 
om Dolomitterne.

Torsdag 26. maj 
– Camp 4 Yosemitedalen

Michael løb op på Glacier Point. På vej ned forstu-
vede han foden og gik nu med en fin plasticskinne på. 
Vi er optimistiske, selvom vi ikke kan begynde på El 
Capitan fredag, som planlagt. Det må vi udskyde til 
søndag.
Jeg talte med Layton Kor hen på eftermiddagen. 
Allerede fra morgenstunden havde vi set ham klatre 
med sin 10-årige søn på diverse boulders. Han 
fortalte, at han holdt så meget af klatringen i Dolomit-
terne, at han forsøgte at emigrere til Europa. Efter et år 
med dårlige jobs måtte han opgive og rejste hjem til 
staterne med få dollars på lommen. Han havde lavet 
Comici og Hasse-Brandler på Tre Cime. Den sidste 
rute havde han lavet med en amerikansk fyr, Dick, 
som han havde talt ind i projektet. Dick havde aldrig 
klatret før, men gjorde en god indsats undervejs op af 
ruten. Tal lige om eventyrånd.

Straks, da Layton Kor begyndte at tale om klatring, 
skete der en øjeblikkelig forandring med ham og det 
aldrende indtryk hans krop signalerer. Ilden i hans 
øjne tændtes og glødede intenst, levende, som de 
sikkert har gjort, hver gang han stillede sit lokkende 
tilbud: ”Maybe I should take this lead”.

i, og nyde, en så særegen tilstand. Planen var, at jeg 
skulle lave R.8 og R.9 i en lang reblængde. Det var 
en barsk, og skulle det vise sig rutens mest over-
hængende reblængde fyldt med svaler i rissene, jeg 
måtte klemme ned til morgenmad. Heldigvis blev jeg 
belønnet med en næsten vandret hylde til standplads. 
Sidste reblængde var Michaels og den gjorde han 
kort proces med. Den så vanskeligere ud end den var. 
Et andet hold toppede ud på Wet Denim Daydream 
samme sted lige efter os. De gav os tip til nedturen, 
som de havde gjort før. Toppen af Leaning Tower er 
en lang kam med et lille pas akkurat på højeste punkt, 
hvor man skal igennem med al udrustning for at finde 
vejen ned. Klokken var kun 15, så vi havde god tid.

Vi firede 30 meter otte gange gennem en smal slugt 
fyldt med løse blokke, og et sidste abseil på 50 meter, 
før vi igen stod på jorden. Jeg firede først, og Michael 
kom efter med ”svinet” hængende, som en stor 
nosse under sig. Konstellationen så ud til at fryde den 
maskuline del af hans ego.

Layton Kor i Camp 4. Foto: Michael Hjort.
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Af Søren Smidt

Siden sidste 
generalforsamling 
har et struktur-
udvalg bestående 
af bestyrelsesmed-
lemmer fra Dansk 
Bjergklub (DB), 
inkl. Københavns 
Klatreklub (KK) 
og Dansk Sports-
klatreforbund 
(DSF) undersøgt 
mulighederne for 
at indgå i et tættere samarbejde via organisation-
sændringer. Organisationsændringerne indebærer 
en form for fusion mellem Dansk Bjergklub og 
Dansk Sportsklatreforbund i et nyt landsdækkende 
forbund, Dansk Klatreforbund (DKF eller Klatre-
forbundet), hvis de respektive generalforsamlinger 
vedtager ændringsforslagene. Klatreforbundet 
skal i fremtiden varetage alle klatreres interesser i 
forhold til eksempelvis Dansk Idrætsforbund (DIF), 
offentlige myndigheder, m.fl.

Hvis de planlagte ændringer bliver vedtaget, er det 
den største reformering af klubben, der er sket, 
siden klubben blev oprettet i 1951. KLATRING har 
talt med Dansk Bjergklubs formand Henrik Jessen 
Hansen om de ændringer, han er med til at foreslå 
gennemført og hvilke positive og negative effekter 
det kan have for Dansk Bjergklub (se også dette 
blads leder).

Hvad er din vision for Dansk Bjergklub? 

Jeg ser DB som hovedspilleren i et kommende Dansk 
Klatreforbund og i fremtidens klatremiljø, og jeg men-
er, at DB skal virke for alt fra bouldering og indendørs 
klatring til ekspeditioner, store bjerge, og sne og is. 
Det er nok lidt en kunst at få alt det kombineret, men 
jeg mener, at DB er den eneste, som har den organi-
sation og styrke som skal til for at løfte den opgave.

Hvilke ændringer ser du ift. det der er ideen med 
klubben nu?

Den største ændring er, at Århus Klatreklub har et 
ønske om at være selvstændige. Det svækker os 
umiddelbart ift. væg- og sportsklatreinteresserede i 
Vestdanmark. Men med hensyn til dem der er alpint 
interesserede, og dem som bor i København sker der 
ikke de store ændringer. Med forbundet og dermed 
mere offentlig støtte håber jeg, at der bliver mere 
fokus på sjove ting, på medlemsaktiviteter, og at vi 
ikke fortsat skal have en arbejdsbestyrelse, som ikke 
har tid til at lave medlemstilbud.

Hvilke tilbud tænker du på?

Jeg tror der er et ønske om nye kursusformer og 
måske nye ture, hvor folk bliver taget mere i hånden 
end tidligere, fordi der er mange som bliver intro-
duceret til klatring nu via væg og som har lyst til at 
komme ud. Og som måske ikke kommer fra den 
frilufts- eller spejdertradition, som mange gjorde 
tidligere. Der kan være et behov for at formidle 
mere organiserede ture. Og det andet, at vi arbejder 
sammen med KK, så ser vi en mulighed for at lave et 
klatrecenter i København, og vi har da haft tanker om 
vi kan ende med simpelthen at bygge et Klatringens 
Hus. Et center hvor der både er væg, træningsfacili-
teter, dry tooling, et cafe- og foredragsmiljø. Ved at 
holde DB og KK sammen har vi styrken til at lave det.

Hvor skal det ligge?

Har du en god byggegrund? Vi er ikke konkret med 
grunde, men med hvad der er kan lade sig gøre.

Hvilken rolle kommer Klatreforbundet til at spille i det 
her?

Klatreforbundet bliver et nationalt forbund på linie 
med andre nationale forbund, og det bliver fuldt 
medlem af Dansk Idrætsforbund med en ikke ube-

tydelig økonomisk støtte. Vi regner med, at mange 
af de kurser vi har i DB fremover skal foregå i DKF’s 
regi, sådan at de mere avancerede kurser er nation-
ale. Jeg ser klatreforbundet som en paraply, hvor 
der skal være en udstrakt grad af selvstændighed for 
de enkelte klubber fordi en DB’er og en anden der 
sporadisk klatrer vægklatring i en lille klub selvfølgelig 
har forskellige intentioner med sin sport.

Hvilket formål skal klubben opfylde i fremtiden?

Jeg synes klubben skal varetage al interesse for klatre- 
og bjergsport og sørge for tilbud til sine medlemmer 
og sørge for ordentlig sikkerhed for sine medlemmer 
for dem der ønsker det og stille faciliteter til rådighed.

Det lyder som en uændret formålsparagraf?

Ja, det er den også. I de vedtægter vi arbejder med nu 
er den formuleret lidt skarpere og fokuseret på at de 
fleste i dag er klatrere og den gamle del af formålspa-
ragraffen, hvor bjergvandring stod stærkt bliver taget 
ud. Det er klatring af en eller anden form fra væg-
klatring til store vægge og store bjerge.

Så bjergvandringsdelen kommer vi ikke til at varetage 
i fremtiden?

Har vi varetaget den de sidste mange år? Jeg mener 
ikke den skal nedprioriteres, men vi skal heller ikke 
lægge ressourcer til, medmindre der kommer med-
lemmer, der udtrykker ønske om at lægge et stykke 
arbejde i det. Jeg mener ikke, at der med den nu-
værende bestyrelse og den nuværende medlemssam-
mensætning skal bruge mange ressourcer på den del.

Er der andre opgaver, som du synes at klubben skal 
løse i fremtiden ift. dem vi løser nu?

Vi skal være bedre til at integrere de forskellige dele 
af klatringen, og vi skal være bedre til at få integreret 
sport- og vægklatring og bouldering med dem som 

primært vil klatre udendørs, på grej, og på sne og is, 
sådan at der bliver en kontinuitet. Jeg synes, at hvis 
man ser internationalt, har der for mange år siden 
været splittet op, men nu træner alpinisten indendørs 
og vægklatreren får lyst til at klatre udendørs, så den 
integration af dele af sporten kunne jeg godt tænke 
mig, at vi gik mere ind i.

Hvordan skal det gøres konkret?

En af de første ting vi arbejder på, er at finde klub-
lokaler tæt på Sundholm eventuelt på Sundholm. 
Sådan at vi får et fælles miljø, og at vi ikke får en op-
deling, hvor Sundholm er for nogen og Løvstræde er 
for andre. Og der kommer måske nogen det ene sted, 
som anser dem det andet sted for en eksotisk raritet. 
Jeg vil gerne have et samlet klubmiljø i København, 
som gør det naturligt at bruge andre dele af det, vi 
kan tilbyde.

Det kan blive Sundholm eller et helt nyt klatringens 
hus?

Ja, og det mest sandsynlige, og det jeg håber er, at vi 
kan få klublokaler på Sundholm, vi har været i for-
handlinger med kommunen om det. På længere sigt, 
og også fordi Sundholm er for lille, ønsker vi os så nye 
faciliteter, hvor vi integrerer det hele.

Så det er sådan en slags multikulturel klubkultur, du 
drømmer om?

Ja, det er det.

Kunne Dansk Bjergklub ikke arbejde på de visioner 
uden et klatreforbund?

Jo det kunne vi måske nok, men der er alene en 
masse økonomiske argumenter for at lave et klatre-
forbund. Næste år er der offentligt tilskud til klatring 
på en halv million kroner og med Bjergklubben fuldt 
integreret i Klatreforbundet stiger det, indenfor en 
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overskuelig fremtid, til en million om året. Det er en 
symbiose, hvor både Bjergklubben får nogle penge ud 
af det, men også hvor klatringen qua Bjergklubbens 
medlemskab af forbundet får flere penge, fordi vi har 
en masse aktiviteter, som udløser offentlig støtte i 
Dansk Idrætsforbunds regi.

Vi har jo en god økonomi i DB. Hvad skal vi med flere 
penge?

Hvis vi skal lave en ny hytte til flere hundredetusinde, 
hvis vi skal lave et klatringens hus i København, så 
taler vi om, at vi skal ud og lånefinansiere noget der 
hedder 10, måske 15 millioner kroner. Der er en 
integration i det offentlige miljø både til at få noget 
støtte, men også til måske at få garantier til kredit-
foreningslån og hvad ved jeg, hvis man vil ind i sådan 
nogle store projekter. Der tror jeg, at det er vigtigt at 
være med de rigtige steder, og det sker med det of-
ficielle DIF-stempel.

I dag har vi en god klub med alle de tilbud man kan 
ønske sig. Vi har klublokale, klatrevæg, hytte i Sverige, 
klubblad, hjemmeside, gode kursustilbud, fælles re-
jser, diverse klatremiljøer, lavt kontingent, meget god 
økonomi, international anerkendelse og stor national 
indflydelse. Hvorfor skal vi ændre på den situation?

Jeg ved ikke, om vi ændrer så meget ved det. Jeg 
tror vi videreudvikler det. Jeg kan være bange for, 
at hvis vi ikke går ind i den her udvikling af vores 
produkt, så smuldrer det mellem hænderne på os. 
Så vil der komme en større differentiering imellem 
væg og udendørs. Der er måske nogen som vil sætte 
spørgsmålstegn om KK forsat skal være en del af 
klubben. Og jeg kan være bange for, at vi taber det 
på gulvet; bange for at vi får et nationalt forbund i DIF 
regi uden DB, som lige pludselig er den myndighed-
erne henvender sig til og så kan det godt være at vi 
sidder med alle UIAA ekspertisen og alle instruktør-
erne, men vi har ikke det officielle stempel til at tale 
med den vægt, der ligger i det. Så jeg tror, det er en 
nødvendig udvikling for at komme videre.

Hvor skal Dansk Klatreforbund placeres?

DKF har en deltidssekretær i Idrættens Hus i Brøndby. 
DKF lægger op til i høj grad at bruge DB’s faciliteter 
dvs. hytten på Kullen og klublokaler i København, og 
i det budget, der er lavet til fremlæggelse på DKF’s 

generalforsamling, er der lagt 
en økonomisk kompensation 
ind til DB for brug af dette, 
sådan at DKF støtter og aner-
kender det, DB har lavet og 
dermed betaler noget til DB.

Så DKF lejer sig ind i DB’s 
lokaler?

Ja, de lejer sig ind og får 
stillet de kursuslokaler til 
rådighed vi har. Dvs. hele 
uddannelsesdelen stadigvæk 
skal foregå i Løvstræde, 
selvom det er en national 
opgave. Og man kan også 
godt sige, at DKF får meget af 
det DB har været mange år 
om at op-
bygge, fx hele vores AK-hold, 
vores instruktør-struktur og 
sådan noget. Det betaler man 
et eller andet sted for, ved at 
DB får noget for at have stillet 
materialet til rådighed.

Foregår det på kontraktba-
sis eller hvordan foregår de 
aftaler mellem DB og DKF?

Dansk Bjergklub har en tradition for at klare sig uden 
offentligt tilskud og det er gået godt. Nu bliver vi en 
del af en større organisation, hvis strukturforslaget 
bliver vedtaget. Kunne man ikke frygte, at de aktiv-
iteter, den kultur, de værdier DB har repræsenteret, vil 
blive underkendt af en konkurrencepræget indendørs-
klatrekultur?

Nej, jeg tror ikke at forbundstrukturen; at det, at vi 
får offentlig anerkendelse, og offentlig støtte betyder 
noget der. Af DB’s 1400 medlemmer i dag er næsten 
1000 medlemmer af enten KK eller ÅK og andre DB-
medlemmer er også medlem af Nørrebro Klatreklub, 
PLØKS, og alt muligt andet, så jeg tror, at mindst 75% 
af vores medlemmer er medlemmer af en klatrevæg. 
Verden ser anderledes ud i dag, end den gjorde for 10 
år siden, og derfor må vi hoppe med på vognen.

Hvilke fordele er der at opnå ved den her nye konstruktion?
 

Der er meget konkret nogle økonomiske fordele, en 
professionalisering af noget af administrationen, som 
er en meget stor byrde for den nuværende besty-
relse, og det har det været i mange år, bare det at 
drive klubben. Hvis vi kan betale os fra sekretær og 
kassererarbejde, så vil det være en enorm frigørelse af 
kræfter til at lave konstruktive ting. Og så i hele den 
debat på Bornholm om kommercielle udbydere, er 
det vigtigt, at være med på den officielle gren, så det 
kæmpe arbejde vi har lavet også bliver anerkendt som 
værende normen.

Er det væsentligste ved den nye konstruktion med et 
klatreforbund og en stor DB som medlem, at DB ikke 
kommer til at miste terræn ift. myndighederne?

Ja, og det er vigtigt, at også DSF forandres til et 
klatreforbund, så det varetager alle interesser også 
bjergbestigerens interesser. Jeg tror, det er vigtig at stå 

Vi har haft et strukturudvalg med nogen fra Klatre-
forbundet og nogen fra Bjergklubben siddende, hvor 
vi i fællesskab har skrevet de nye vedtægter for DKF 
og vi har i fællesskab lavet budget for 2006 og 2007. 
Bjergklubben er nu blevet repræsenteret, i første 
omgang ved mig, i bestyrelsen af DSF. Den anden 
løsning havde været simpelthen at nedlægge DB og 
lave det som en del af forbundet, men Bjergklubben 
har alligevel en identitet, som gør at jeg synes, det er 
værd at bevare Bjergklubben som den store og stærke 
klub i landet.

Kan man ikke frygte, at vi med et sportsklatreforbund, 
hvor der er 3-5000 medlemmer, og så DB med ca. 
1000 medlemmer, bliver de små i det lange løb?

Det tror jeg, vi vil blive, lige meget om vi er med eller 
ej, hvis vi ikke har et aktivt tilbud til vores medlem-
mer for at gøre os attraktive.

Foto: Martin Paldan
The Foundry. Foto Martin Paldan
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Der bliver en grad af honorering. Vi er ved at under-
søge, hvordan det foregår i de andre DIF forbund, 
men der er jo vidt forskellige forhold fra de små 
forbund til fx golf, hvor alt er lønnet og professionelt. 
Men vi forsøger at lave en eller anden standard en 
DIF-takst, som jeg tror er bedre, end den uddan-
nelsesbonus, man får nu for at stille op til diverse 
aktiviteter. Det kan evt. være støttet via forbundet i 
første omgang. Men det er en af de ting, vi skal arbe-
jde med næste år, men en udstrakt grad af gratisarbej-
de er nok en utopi at blive ved med. Vi bliver nødt til 
at have en eller anden form for kompensation i hvert 
fald.

Hvad tror du de største udfordringer bliver ved den 
nye organisationsform, hvis det bliver vedtaget?

Jeg tror, der bliver en opgave i at få medlemmerne 
til at se det fornuftige ved det her. Det er bl.a. derfor 
lederen i dette nummer af Klatring er udvidet. Og 
så bliver der en opgave i, at få det nye forbund til at 

være et aktivt og nærværende forbund, som alle 
kan have glæde af. For DB og for andre bjergklub-
ber bliver det, at få mange af de her aktiviteter 
i gang: Klatringens Hus, fælles klublokaler, flere 
foredragsaktiviteter, flere ture og endelig bliver 
det for bjergklubben, i det jeg håber at en del af 
medlemmerne fra Jylland bliver i klubben, fortsat 
at gøre den attraktiv for dem som bor udenfor 
Storkøbenhavn.

Hvad er Dansk Bjergklub for en størrelse om 10 år?

Jeg tror DB er den suverænt største af de klubber 
der er på landsplan, men måske knap så domin-
erende som den har været hidtil. Og så håber jeg, 
at det er en klub som medlemmerne siger: ”Den 
må vi simpelthen være medlem af. Det er for godt 
til ikke at være medlem”, også selv om man er 
medlem på en anden klatrevæg et andet sted.

samlet overfor myndighederne, både af økonomiske 
grunde, men også af magtpolitiske hensyn, eller af 
hensyn til at blive hørt. I øvrigt så er den struktur 
vi nu er ved at lave i Danmark lig den UIAA ønsker 
for alle lande. UIAA har underlagt sig IOC med en 
enstrenget national struktur som norm. Så det vi laver 
nu er egentlig kun et spejlbillede af, hvordan UIAA 
ønsker at klatringen skal være organiseret i de enkelte 
lande.

Hvilke ulemper kan der være ved den her nye kon-
struktion?

Der kan være en risiko for, at vi med klatreforbundet 
opbygger et stort flot forkromet organ med en masse 
penge, men uden ret meget indhold. Det er meget 
vigtigt, at få nogle engagerede kræfter i Klatrefor-
bundet. Indtil videre har sportsklatreforbundet været 
afhængig af få personers frivillige entusiasme for at 
få det her op at stå. Det er vigtigt at få fyldt indhold i 
Klatreforbundet, så det ikke bare bliver en eller anden 
hul organisation, der kollapser. Det kan jeg være lidt 
bange for. Og for Bjergklubben mener jeg, at det er 
enormt vigtigt, at få de forskellige grene af miljøet 
integrerede, at få integreret det at være vægklatrer og 
udendørsklatrer, sådan at man har en fælles identitet 
og ikke bekriger hinanden internt.

Hvis man trækker linierne lidt skarpt op omkring 
hvilke værdier der er gældende, og hvad det er for en 
type kultur, så kan man sige, at indendørsklatringen er 
rettet mod konkurrence, hvor udendørs klatring er ret-
tet mod naturglæde. Har de her grupper overhovedet 
noget til fælles?

Konkurrenceklatring i Danmark har det jo ikke ret godt. 
Landsholdet kan de ikke få op og stå og hver gang, eller 
bare en gang om året, man lukker KK for at afholde en 
konkurrence, så er der et ramaskrig på net-debatten. Så 
det store flertal af udøverne er det man i sportstermi-
nologi vil kalde motionister. Det er folk, som klatrer for 
sjov både indendørs og udendørs. Så jeg mener ikke, at 
der så stor en konflikt og jeg tror, at man med stig-
ningen i det udendørs niveau, bliver nødt til at træne 
indendørs, hvis man vil klatre sværere og sværere, sam-
tidig med, at det for dem, der klatrer indendørs ad åre 
bliver trivielt at klatre indendørs, så enten holder de op 
med at klatre, eller også søger de andre udfordringer, 
dvs. at de begynder at klatre udendørs. Så jeg mener, at 
de to kulturer bliver integreret af sig selv.

Nu har det jo været svært nok for DB, at bygge bro 
mellem ydergrupperne i klubben, hvorfor tror I så, at 
det bliver bedre når organisationen bliver større, og 
der dermed bliver længere vej fra Klatreforbundets 
bestyrelse og ud til de enkelte medlemmer?

Jeg håber at vi ved at få den klubstruktur også kan 
få den klubånd og få et engagement ind og lave 
medlemstilbud og aktiver for medlemmerne og i 
virkeligheden får en tættere forbindelse mellem dem, 
der laver frivilligt arbejde og så de enkelte medlem-
mer. For mange vil klatreforbundet være en fjern 
struktur, men det bliver så opgaven for dem der går 
ind i idrætspolitik at forbinde det. Jeg håber i virke-
ligheden på, at vi får mere klubmiljø, og at vi får mere 
overskud til ting ved at mange af de andre ting bliver 
lagt op nationalt og bliver økonomisk støttet.

Hvad er de første tre ting I helt konkret vil gøre, for at 
få det her til at lykkes?

Det sidste år har vi været meget fokuseret på 
vedtægter og budgetter. Hvis vi nu forudsætter, at 
det her går igennem på diverse generalforsamlinger, 
så håber jeg meget vi allerede i 2006 kommer i gang 
med at få flyttet Løvstræde-aktiviteterne 
til Sundholm og at vi får et samlet miljø på Sundholm. 
Jeg håber, vi kommer i gang med en renovation af 
hytten, så den bliver mere attraktiv for vores medlem-
mer, og så håber jeg, og det er et lønligt håb, at vi får 
flere ture. Vi har forsøgt med den her reblederordning 
at få sparket nye områder og nye ture i gang og det er 
ikke lykkedes ret godt, men jeg håber, at vi får taget 
nogen initiativer, måske i virkeligheden flere småtræf, 
hvor man godt kan have et sportsklatretræf, et snetræf 
og alt muligt andet, sådan at vi får flere medlemstil-
bud.

Skal de her træf og reblederture finansieres af DKF og 
DB?

Jeg har altid været svoren tilhænger af, at tage penge 
fra de passive og give til de aktive, så en bjergklub-
støtte til akti-viteter, ja gerne! Det behøver ikke være 
fuld brugerbetaling.

Kan man forvente, at rebledere, instruktører, møde-
arrangører, m.fl. bliver honoreret økonomisk eller skal 
det stadigvæk drives på frivillig basis?
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Kaukasus-bjergene ligger på grænsen mellem det sydlige 
Rusland og Georgien. De fleste tænker automatisk på El-
brus, når de hører om denne bjergkæde. Dette er da også 
naturligt, da Elbrus  med sin 5642 m  høje top geografisk 
ligger i Europa og dermed er Europas højeste. Dette gør 
den til en af de eftertragtede Seven Summits. Men Kau-
kasus er heldigvis også andet. Kaukasus bugner af flotte 
toppe, som bare venter på den kræsne bjergbestiger. 

Et team på 3 personer blev samlet: Anders Mikkelsen, 
Anders Strange og jeg selv. Vores hovedmål med turen 
var Ushba med dens dragende dobbelte top.

I slutningen af juni drog vi østover til Baksan-dalen. 
Efter vi var vel ankommet blandt de flotte bjerge, tog vi 
kontakt med en lokal guide for at få noget information 
om Ushba. Han havde selv besteget Ushba og kendte 

Kaukasus �00�   - et andet Elbrus

området som sin egen bukselomme. Vi fik en masse 
information om tilgangen. Man skulle lyve for det rus-
siske militær ved grænseposten, om hvor man gik hen. 
Vi måtte heller ikke sige noget til redningstjenesten, om 
hvor vi tog hen, for så ville de fortælle det til grænsekon-
trollen. En strækning på 6-7 km op gennem gletscheren 
viste sig at være befængt med banditter fra Georgien. Alt 
i alt ikke gode nyheder.  

Vejret var perfekt, toppene lokkede og vores eventyr 
ventede. Ushba måtte vi lige overveje noget mere. I 
stedet faldt valget på Jantugang. Dette bjerg er lige under 
4000m, og vi ville klatre ad nordøstgraten, en fin rute at 
starte med. Vi havde valgt en basecamp i ca. 3000m, 
som vi ankom til efter ca. 4 timers vandring fra dalen. 
Vi var godt læsset til med 2 telte, frysetørret mad, gas 
og det hele. Trekket ind til vores basecamp var meget 

Af Morten Johansen

Elbrus set fra Jantugang. Foto: Morten Johansen



�� ��

så ikke for godt ud, 
skyerne hang lavt, 
og de kom hurtigt 
nærmere. Der gik 
ikke mange minutter 
før vejret lukkede 
helt til. Beslutningen 
om at vende om 
kom hurtigt. 
Øv, tænkte jeg; var 
skuffet over, at vejret 
ikke artede sig.  

Næste morgen var 
vi på den igen, 
denne dag var vejret 
med os. Ret hurtigt 
kom vi til stedet, 
hvor vi vendte om 
dagen før. Ruten 
startede her med 
noget meget løs ral, 
som skulle forceres. 
Stenene væltede ned 

storslået. Områder hvor alle træer var fældet, revet over 
af en kæmpe lavine, passeredes. Her mødte vi vores 
første militærpost. Alle vore papirer var i orden, men 
man ved jo aldrig, om de lige pludselige finder på et 
eller andet papir, som vi ikke har. Men vi slap efter 5 
minutter.

Mit ur vækkede mig ved 04-tiden efter få timers 
anspændt, dårlig søvn. Tiden var endelig inde til at 
prøve kræfter med klatringen i Kaukasus. Da solen stod 
op, forlod vi teltene og fulgt af en virkelig flot solop-
gang, startede vi på ruten. Ruten gik først op over nogle 
nemme snefelter, et par hundrede højdemeter forcerede 
vi nemt på den flotte morgen. Humøret var højt, stor 
glæde over endelig at være i gang. Først skulle et bredt 
pas forceres, vi sigtede mod midten, det så nemmest 
ud. Forholdene var fine, blød sne, men konsolideret. 
Stigningen op til passet havde et par steder en hæld-
ning på omkring 50 grader. Beslutningen om at gå mod 
midten viste sig ikke at være optimal. Ved toppen så vi, 
at vores vej var spærret af en serie kæmpe store spalter. 
Vi gik lidt frem og tilbage for at undersøge forholdene. 
Det var ikke muligt at komme over, så vi måtte gå ned 
igen. I venstre side fik vi øje på en passage, hvor der 
ingen spalter var. Endelig kom vi op til plateauet via den 
venstre side. Nu kunne vi se ind i den næste dal. Himlen 

efter os, men snart var vi ovre og inde på sneen igen. 
Heroppe var der en del vind, men ellers var vejret fint, 
himlen dyb blå og ikke en sky var at finde. Klatringen 
var fin i den bløde sne. Øverst lå  der dog et lille lag 
sne, som var faldet dagen før, og som meget nemt gled 
af. Den der gik forrest og trådte spor skulle sørge for at 
komme gennem dette lag. Snefelterne her var op til ca. 
50 grader og var få steder blandet med scrambling. Vi 
nåede den sidste colouir, som nedefra så ret stejl ud, 
men da vi stod ved den var det ikke slemt, 65 grader 
på det stejleste stykke. Colouiren var ca. 100 m høj. 
Teknisk var det ikke svært, men der skulle fokuseres på 
hver bevægelse. Jeg havde det som en fisk i vand, var 
frisk og godt gående, jeg nød hvert et minut. Det var 
varmt, flere steder kunne man høre smeltevandet under 
sneen. De sidste meter mod toppen var ren klippe, så 
vi smed vores kramponger. Efter ca. 4½ times klatring, 
stod vi på toppen af Jantugang. Udsigten var utrolig,  og 
vi spottede Ushba. Mon vi kommer derover, tænkte jeg. 
Efter de obligatoriske billeder satte vi kursen nedover. Vi 
valgte at nedklatre colouiren, da der ikke var noget godt 
abseilpunkt. Sneen var ved at blive rigtig blød.
Efter vi var kommet ned over det stejle stykke gled 
Mikkelsen pludselig. Både Strange og jeg kastede os ned 
på vores økser. Rebet strammedes, men han var stoppet, 
ingen fare. 
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Jantugang base camp. Foto: Morten Johansen.
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Nede ved teltene var der ingen tid at spilde, vi var nød 
til at pakke og fortsætte inden alt for længe. Vi havde 
meldt til redningstjenesten i dalen, at vi ville komme ned 
denne dag. På vej ned mødte vi en Russisk gletscherfor-
sker. Han var i området for at lave nogle undersøgelser 
og vi faldt i snak med ham. Han ville gerne hjælpe os 
med at finde en, der ville køre os gennem dalen. Han 
satte sig og skrev et brev til sin ven, som arbejdede 
længere nede i dalen. Vi anede ikke, hvad der stod i 
brevet. Efter et par timers trek fandt vi vennen og aflev-
erede brevet. Han stoppede straks med at arbejde og 
fandt sin meget berusede bror. De ville gerne køre os i 
deres meget gamle Lada. Det blev en meget spændende 
tur. Den berusede bror var god med fagter, så vi fik en 
masse røverhistorier på vej tilbage til vores base. 

Det var meget meget varmt i området, man skulle faktisk 
op omkring 4000 m, før der var noget frost. Isfaldet op 
til Ushba plateauet gik fra ca. 3600 til 3900 m, så det 
var endnu en forhindring på vejen til Ushba.

Vores næste mål blev Ullatau, en flot top på 4200 meter. 
Denne ville vi tage op fra østsiden. Vi havde udset en 
basecamp i et pas lige over 3000 m, på kanten af glet-
scheren. Lige da vi ankom dertil, begyndte det at regne 
og blæsten var hård. Hurtigt fik vi vore stofhjem op og 

kravlede sammen i det ”store” af dem. Vi sad og håbede 
på bedre vejr og sent på aftenen blev vores bønner hørt: 
det stilnede af. Lidt i fire om morgenen blev jeg vækket 
af mit bippende ur. Jeg havde stærke smerter i maven 
og skulle på toilettet. Pis, tænkte jeg, det lover ikke godt 
for dagen. Vi startede, men det gik langsomt og efter 1½ 
times kamp fra min side, vendte jeg om. Mikkelsen og 
Strange kæmpede videre og nåede op til et pas i 3700m 
højde. Her så forholdene ikke gode ud. Strange havde 
også lidt ondt i maven, så forsøget afblæstes. Tilbage 
ved teltene var vi nu samlet igen. Stemningen i lejren 
var ikke helt i top, og maverne rumlede. Vi var enige om 
ikke at prøve på Ullatau igen. Alle vore ting blev pakket, 
og vi trekkede de 3-4 timer ud af dalen igen. 

Næste udfordring lå lige over vores base i dalen. Det var 
med tunge ben og tømrermænd vi startede ud på et lille 
dagsprojekt. Vi ville lave traversen til Lower Dongusun 
på 3800m. Traversen startede med noget løs ral, som 
ikke var særlig inspirerende. Grundt for meget vodka 
dagen før og generel udmattelse var jeg var ved at sige 
stop. Mikkelsen lokkede med, at nu blev det svært og 
interessant. Han var klatret 10-15m længere op og havde 
udsigt til næste del af ruten. Ganske rigtig, et 15 m abseil 
blev efterfulgt af noget 2.-3. grads traversklatring, gav 
klatreglæden igen. Det begyndte at småregne, men 
vi mente ikke, det ville blive et problem. Det største 
problem var, at man virkelig skulle passe på hvilke greb, 
man gik efter, de fleste faldt af, når man tog dem. Et 
snefelt fulgte traverseringen, her tog vi reb på. På grund 
af en lidt sen start var klokken ved at være 15.30, og 
sneen var efterhånden ganske blød. Snefeltet var ikke 
så stejlt, men vi blev nødt til at navigere uden om et par 
spalter. Så skiftede det igen til løs klippe og vi tog hul 
på de sidste 30m op til toppen. Efter et par udfordrende 
bevægelser stod vi på toppen. Udsigten var rigtig flot, vi 
kunne se hele graten, vi havde klatret. Vejret så truende 
ud, som om det kunne begynde at sne eller regne hvert 
sekund. For ikke at blive fanget i det dårlige vejr startede 
vi nedturen. I stedet for at traversere ruten tilbage, valgte 
vi et snefelt ned i nabo dalen. I fuld glissade ned over 
sneen mistede vi hurtigt højdemeter. Vi nåede gletscher-
en i bunden af dalen, herfra var der ca. 3 timers trek ud 
til vejen, som vi nåede uden problemer. Endnu en top 
var i sækken, og vi var glade.

På daværende tidspunkt havde vi helt droppet ideen 
om Ushba på denne tur, den vil være meget bedre at 
tage fra Georgien. Den må vente til en anden gang, og 
bjerget går jo heller ingen steder.

Til det sidste projekt faldt valget på øst toppen af Irkchat, 
en top på lige over 4000 meter. En hård dagstur med en 
indmarch på 1200 højdemeter over 10 km ad små stier. 
Denne dal var helt anderledes og meget mere frodig. 
Klatringen startede igen med løs ral og nogle lette snefel-
ter. Igen var det en fin dag med høj sol, så det var rigtig 
varmt. Omkring 3800 m blev klatringen interessant. Via 
en stejl colouir kom vi op til topgraten. Ruten var ikke 
helt nem at finde, så vi klatrede lidt rundt og kiggede 
efter en farbar vej. Heroppe var klatringen ganske 
lækker og fast, så vi nød det i fulde drag. Endelig fandt 
vi passagen til toppen; rigtig lækker 3. grads klatring. Vi 
indtog den solrige top med store smil og håndtegn. Det 
var en lang og hård tur til toppen, så vi nød en snack 
og den flotte udsigt. Vi så et snefelt som gik ned i den 
rigtige dal, og jeg overvejede, om den kunne føre os ned 
til vores sti. Vi tog chancen og hurtigt var vi nede over 

sneen og fandt stien ud. Ved 16 tiden, 11 timer efter 
starten var vi nede ved startpunktet. Det havde været en 
virkelig flot top, en tur gennem vidt forskelligt landskab.

Kaukasusområdet er virkelig et flot område, og der er 
ikke ret mange mennesker på bjergene. De fleste, der 
kommer til området, klatrer kun Elbrus, og det er synd! 
Der er virkelig meget at kaste sig over. Der er ruter 
både i den lette ende og den helt svære ende. De fleste 
ruter kræver en lang indmarch, men det giver bare det 
hele noget mere eventyr. Folkene i området er meget 
hjælpsomme, og selv om der ikke er mange engelsk-
talende blandt de lokale, gik det alligevel. Alt i alt var 
vores Kaukasustur super fed, med både sjove og store 
klatreoplevelser. 

Mikkelsen på toppen af Irkchat. 
Foto: Morten Johansen

Morten på Irkchat. 
Foto: Anders Mikelsen
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Nårh ja, jeg skal da også fortælle, at vi havde guidebo-
gen Classic Climbs in Caucasus med på turen. I denne 
er Elbrus selvfølgelig beskrevet. Her faldt vi over, at 
det er muligt at lave Elbrus på 24 timer fra dalen. Vi 
snakkede lidt om idéen, og syntes det var en fed ud-
fordring. Så da vi alligevel var i området, besluttede vi os 
for at prøve det.

På daværende tidspunkt havde vi sovet 3 nætter i ca. 
3000 meter. Vi var derfor ret spændte på hvordan vi 
ville have det med højden. Vi forlod dalen ved 14-tiden 
med lifterne op til 3800 meter. Herfra gik vi op til 
4100 m, hvor vi havde booket os ind på en lille hytte. 
Højden kunne mærkes, vi skulle konstant tisse, og var 
tunge i hovederne. Eftermiddagen og aftenen gik med 
at slappe af og drikke så meget som muligt. Søvn fik vi 
ikke så meget af; måske 1, max. 2 timer. Det var svært at 
sove i den højde, når vi ikke var bedre akklimatiserede. 
Tankerne fløj i alle retninger, havde vi nu spist nok, var 
de seneste måneders træning nok, ville højden blive for 
stort et problem?

Næste morgen ved 03-tiden stod vi i buldrende mørke, 
med tændte pandelamper og krampongerne spændte. 
Hver havde vi 1 liter vand og noget energi gel med. 
Oppakningen skulle være så let som muligt. Der var 
ingen måne til at kaste lys, men stille og rolig fandt vi 
vejen op. På turen indså jeg, at jeg er en langsom starter. 
Dagens første par timer var altid en hård kamp. Herefter 
fik jeg min fulde styrke og var i mit es. Efter et par timers 
tid begyndte solopgangen. Det var et spektakulært syn, 
nærmest som om, der var ild i himlen. Vinden var kold, 
og der var ingen læ på de bare sider af Elbrus. Her i ca. 
5000 m højde valgte Strange at vende om. Han havde 
meget kolde fødder. Mikkelsen og jeg fortsatte, men 
skyerne havde lukket sig sammen. Vi satte os ned for 
at overveje situationen. Et kvarter senere kunne vi se 
huller i skyerne, så vi pressede på igen. Vi var begge i 
flyvende form, så det gik rigtig stærkt opad. Jeg havde 
dog problemer med mine fingre, de var virkelig kolde. 
Jeg havde fingerhandsker på, men de var slet ikke varme 
nok, selv om de skulle kunne holde 15 graders kulde 
ude. Mikkelsen havde luffer på, så vi byttede handsker 

og varmen kom hurtigt igen. 
I sadlen ramte solen os, men 
uden virkning, det var stadig 
bidende koldt. Jeg gik forrest 
og pressede på, klatringen var 
nem, og vi var uden reb. Selv 
om det var hårdt, og vi der oppe 
i ca. 5400 meters højde skulle 
hive meget efter vejret, nød 
jeg at være der. Efter 4 timer 
og 20 minutters hårdt arbejde, 
stod jeg på toppen. Mikkelsen 
ankom i fin stil 20 minutter 
efter. Udsigten var fænomenal, 
solen stod stadig ikke så højt, 
da klokken kun var ca. 07.30. 
Skyerne var trukket længere 
ned, og vi kunne se det meste af 
Kaukasus bjergkæden. Et virkelig 
flot syn. Jeg fik taget en masse 
billeder, men det var virkelig 
koldt, og efter få billeder var jeg 
nød til at varme hænderne inde 
under dunjakken. Vi begyndte 
nedturen med tanken om, at de 
fleste ulykker sker på nedturen i 
baghovedet. Vi var fuld koncen-
treret på det stejle stykke ned til 
sadlen. Vi mødte ingen andre, 

og undrede os lidt over det. Først nede i sadlen mødte 
vi en spanier, som vi nogle dage før havde mødt i dalen. 
Han var godt gående og skulle nok komme på toppen. 
Lidt over en time senere var vi nede ved hytten igen, lidt 
under 6 timer efter vi forlod den. Vi samlede vores ting 
og gik ned fra bjerget. 22 timer efter vi forlod dalen sad 
vi igen i dalen med et par store fadøl i hænderne. 

Dagen efter tog Strange igen op på Elbrus. Unfinished 
Business, han ville tage den solo. Det gik også forry-
gende, han fik den på lige under 5 timer. Der var meget 
mere vind under hans forsøg end den første nat og 
kraftig spindrift nedsatte farten.

Vi forlod Kaukasusbjergene en masse spændende oplev-
elser rigere. Ikke bare klatreoplevelser, men også sjove 
og spændende episoder med lokalbefolkningen. Det er 
noget at et kultur chok at komme til Kaukasus, i forhold 
til Vesten. Men en af grundende til at vi rejser ud, er jo 
netop at komme væk. Væk fra det vi kender og for at se 
verden på en ny måde.

Mikkelsen på vej mod Elbrus toppen. Foto: Morten Johansen.

Solnedgang påElbrus. Foto: Morten Johansen.

Hotellet. Foto: Anders Strange.

Mikkelsen på tpooen af Jantugang. Foto: Morten Johansen.

Russisk lastbil. Foto: Morten Johansen.



�4 ��

På toppen af verden Jeg er på vej til Everest! Har indimellem vanskeligt 
ved at tro det, men det er sandt og det er ret fedt. 
Bliver lidt sentimental, har drømt om og planlagt 
dette i 7 år.
 
Mødes med alle de andre på hotellet i Katmandu, 
vi er samlet på tagterrassen, til socializing og buf-
fet. Vi er mange: 24 som skal til toppen, en som 
skal til North Col, en til ABC og tre til BC. Udover 
Russel Brice kender jeg kun Mogens Jensen fra 
Danmark, som har cyklet herud. Mark Whetu 
som jeg kender fra den første Shishapangma tur 
skal være på sydsiden med en privat schweizisk 

Søren Gudmanns 
beretning om sin 
tur til Mt. Everest 
30. marts – 10. juni 2005
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gruppe. 
Samme aften må vi pakke tønder med alt det grej som 
først skal bruges i BC. Lastbilen skal afsted i morgen 
tidlig, da der er optræk til strejke, som kan blokere 
vejene. I morgen kan vi så coole den i Katmandu og 
ordne de sidste indkøb.

Lhasa, 2. april
Vi flyver til Lhasa. Tidligt op, det tager en sommer at 
få så mange mennesker igennem systemet. Ankom-
mer en splinterny Peoples Republic of China Lhasa 
International Airport, men så er der altså 100 km til 
selve byen. Der bygges enormt meget rundt omkring, 
og det er glædeligt at se, at en del af det er i Tibet-
ansk stil. Ellers er Kina godt i gang med et kulturelt 
folkemord. Godt nok er de holdt op med at ødelægge 
klostre med mere, men immigrationen af Han-kine-
sere fra øst tromler vestover og tibetanerne får ikke 
meget ud af den økonomiske udvikling som foregår. 
Desuden bliver de relativt færre og færre, hvilket de 
delvis selv er ude om. I den såkaldte Tibetan Au-
tonoum Region (autonom er den definitivt ikke) kan 
man have to børn, hvilket betyder at befolkningstal-
let vokser, men ikke for tibetanerne, for 25% af dem 
sender deres drenge i kloster, og det bliver der ikke så 
mange børn ud af. 

Vi er 2 dage i Lhasa og har god tid til sightseeing. 
Første dag besøger jeg Drepung klosteret, tidligere et 
af verdens største med 12.000 munke. I dag en skyg-
ge af sig selv med nogen hundrede. Om eftermidda-
gen cruiser vi rundt i den gamle bydel, og Jokhang 
templet, et af tibetanernes mest hellige steder, og 
ligesom Potala Palace et sted som mange pilgrimme 
besøger. Dagen efter besøger vi det imponerende 
Potala Palace, som var bolig for Dalai Lama, men som 
nu står tomt.
 
On the road, 5.-7. april
Kører vestpå mod Xigatse, der er asfaltvej næsten 100 
km, men ellers er det støvet jordvej. De er også ved 
at bygge jernbane. Civilisationen bevæger sig vestover 
på godt og ondt. Lang dag, vi er først fremme ved 20-
tiden og godt sultne. Ellers luksuriøst hotel. Det sidste 
ordentlige varme bad nydes fuldt ud.
Det kunne have været en ca. 6 timers tur til Xegar 
(Dingri), men vi må vælge en anden vej pga. vejarbe-
jde. Det går derudaf, igen et godt stykke med asfalt, 
så er det tilbage på bumlevejen. Og lidt spænding 
bliver det også til. Pludselig holder vi ved en hænge-
bro, som er ligeså bred som bussen, hverken mere 

eller mindre! Der kører en jeep over, men de fleste 
er skeptiske overfor om broen vil holde til bussen! 
Alle går over, og vi står og venter i spænding da 
buschaufføren sætter igang. Men der har været in-
geniører på sagen, så det går selvfølgeligt fint, selvom 
det svajer lidt.
Vi passerer landsby efter landsby, med grå støvede 
huse, kolort til tørre og snottede unger som vinker. 
Jeg bliver endnu engang imponeret over at så mange 
mennesker klarer at leve i så barskt et landskab.
 
Under kulturrevolutionen fandt de kloge partibosser 
ud af at tibetanerne skulle tvinges til at dyrke hvede 
og ris istedet for det normale byg. Det medførte 
naturligvis hungersnød, da byggen er det eneste som 
kan gro i dette klima, og tusindvis døde.
 
Everest Base camp, 8. april+ 
Idag kører vi mod BC, og jeg har det ca. som en 
6-årig dreng juleaftensdag. Selvom the real stuff først 
foregår om 1,5 måned er det alligevel fedt. Så er vi så 
langt.

Et enormt antal hårnålesving tager os op i et 5000 m 
højt pas, hvorfra der er en fantastisk udsigt. De ligger 
der på stribe: Makalu, Lhotse, Everest og Cho Oyu, 
værsgo’.

En times rumlen og bumlen senere triller vi ind i base 
camp og har Everests nordvæg for enden af dalen. 
Der blæser meget, ca. 250 km/t oppe på toppen så 
der skal man helst ikke være. Vinden kommer koldt 
og vedvarende oppe fra bjerget og virvler støv op, 
som kommer ind overalt. De næste par dage er det en 
større udfordring end højden.
Vi skal være her mindst en uge, og specielt med den 
stærke vind er der ingen grund til at gå op til ABC. Vi 
har jo også god tid, topforsøget bliver sandsynligvis 
først i sidste halvdel af maj. 
 
Den overordnede plan er en uge i BC, derefter ca. 
3 uger i ABC, som ligger så højt som 6400 m. Fra 
ABC skal vi klatre højere op, og ihvertfald sove i C1 i 
7000 m et par gange. Muligvis skal vi sove i 7500 m 
og evt. op til C3 i 7900 m uden at sove der. Generelt 
er filosofien, at man skal ikke brænde alt for meget 
energi af på akklimatiseringsture. Eller ihvertfald ikke 
sove for meget højt oppe. Komforten i BC er jo også 
bedre end i ABC, som igen er milevidt over hvordan 
det er i højdelejrene.

bla. fordi man på grund af vinden ikke stopper for at 
hvile og drikke. Det tager vel en 4-5 timer, for de 500 
m højdemeter, og jeg er totalt smadret da vi endelig 
er fremme. Vi er vel bare halvdelen af de som start-
ede ud fra North Col, mange er vendt om.
Natten bliver også en prøvelse. Vinden tager til i løbet 
af aftenen, og ved midnat er den oppe i en styrke 
som truer med at rykke teltet i stykker. Det larmer så 
man ikke engang tænker på at sove. Vi ligger med 
dun dragter på i soveposerne - og holder lige akkurat 
varmen.

I udgangspunkt skulle vi videre op næste dag, men 
med dette vejr bliver det retur med det samme om 
morgenen. Det er også hårdt nok bare at gå ned-over, 
har jo stort set ikke sovet. De faste tov står i vandrette 
guirlander og vinden slår mig af og til ud af balance. 
Kommer ned til North Col, tar et hvil og pakker grej 
om; efterlader dundragten heroppe.
 
Allerede dagen efter, det må være 30. april, går vi vi-
dere ned til base camp. Turen til C2 var den endelige 
akklimatisering. Nu skal vi hvile, og sandsynligvis 
vente nogle uger på det rigtige vejr. I øjeblikket er der 
alt for koldt til at bevæge sig højt på bjerget.
Turen fra ABC til BC foregår i surt snevejr.
Tilbage i ABC bemærker Russ (the boss) at jeg har 
frostskade i kinden. Der er en sort plet, som jeg ikke 
har lagt mærke til, men den må være kommet den 
dag vi gik til C2. Det er nu ikke alvorligt, ligesom den 
solbrændte næse så skaller det nok af og bliver fint 
igen. 
 
Hvile
Vi har nu været en uge i base camp, men der er 
dårligt vejr, så der går sandsynligvis mindst en uge 
før vi bevæger os opover igen. Først skal det holde 
op med at sne, og jetvindene som hærger højt oppe 
skal lægge sig. Vi forventer at der, som det er sket før, 
bliver topdage omkring 20. maj.
For nogen dage siden holdt vi fest for alle ekspedi-
tioner. Der var rigget presseninger til mellem nogen 
af vores telte så der blev et stort overdækket område. 
Der kom ca. 125 personer fra 20 forskellige nationer 
og der blev i sagens natur konsumeret en del drikke-
varer og en masse mad. Det var skægt og var med 
til at få tiden til at gå. Jeg snakkede mest med norske 
Henrik Mestad og Jarle Traa. Det blev til en god del 
røverhistorier og lidt snak om mulige fællesturer 
senere på året. 

Der er mange mennesker her. Ca. 15 større eller 
mindre grupper, hvor vi jo er en af de større. Sandsyn-
ligvis kun overgået af den kinesisk-japansk-nepale-
siske kvinde ekspedition.
 
Nogle grupper, f.eks. den norske og Jagged Globe er 
gået op til ABC allerede. Hvis vinden fortsætter med 
at være så stærk, som den er i øjeblikket så kan det 
vise sig at være et uheldigt træk. Foreløbig tager jeg 
den med ro, er heldigvis ikke rastløs.
 
14. april
Går en tur op til ca. 6000 m, har det fint. Igår var jeg 
ikke i så fin form, var lidt forkølet. I morgen er der 
hvile og så afgang til Advanced base camp i overmor-
gen.

ABC
Vi går til Advenced Base Camp over to dage. Der 
er 22 km og 1200 højde meter, så der er en Interim 
Camp midtvejs, på East Rongbuk gletscheren. Kanon 
flot tur. Næste dags etape er hård, jeg bruger nok 5 
timer fra interim til ABC, men har det ellers fint.

Efter nogen dages hvile i ABC går vi dagstur op til 
North Col. Først på morænen, op til “crampon point”, 
så på gletscheren, næsten fladt og så kommer vi frem 
til selve isvæggen, hvor der er reb og hvor det meste 
af højdeforskellen er. Det er vel 40-80 grader stejlt, 
med stiger over nogen store spalter, og hvor det van-
skeligste punkt er en ca. 20 m høj is-barriere.
Da vi kun er på dagstur har vi heldigvis ikke så tunge 
rygsække, men det er nu tungt nok, første gang vi skal 
til 7000 m. Lejren ligger relativt beskyttet bag en stor 
isformation.

Nogle dage senere skal vi på en længere tur, op til C2 
på 7500 m og sove, og så helst videre op og “tagge” 
lejr 3 på 7900 m. De fleste af os går efter 2 nætter på 
North col og så op til 2’eren. 
Turen til North Col går fint og jeg deler telt med Jezz. 
Vi får gang i snesmeltningen og indretter os. Rolig nat. 
Næste dag skal vi vi bare hvile; om morgenen sidder 
vi i dundragter, men senere er der sindsygt varmt. Vi 
får også tid til et spil kort før det er tid til at komme i 
dunen igen hen på eftermiddagen. 
 
Den følgende dag på turen op til C2 får vi vores sag 
for. Det blæser meget stærkt, flere huer og kraftigere 
vanter må frem, og alligevel fryser jeg. Turen er hård, 
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Ellers prøver vi at holde os friske og i form ved at gå 
nogen ture, og spise og drikke godt. En uge er ok, 
men det skal nok begynde at gå os på nerverne inden 
vi kommer afsted.

Vi har hørt om nogen uheld/ulykker på sydsiden af 
bjerget, men her på nordsiden er der ikke sket drama-
tiske ting.
    
Tålmodighed
Nu har vi siddet mere end 2 uger i base camp. Den 
første uge var planlagt hvile, men ellers har vi ventet 
på vejret. Faktisk er det et spørgsmål om der bliver 
et vejr vindue, hvor vi kan gøre et topforsøg, og 
hvis det bliver, bliver det ret sent i maj. Men der er 
ikke andet at gøre end at vente. Vi har netop hørt at 
nordmændenes sherpaer, som var oppe og fixe reb 
omkring 8300 m igår, er kommet ned til ABC med 
frostskader. Og det fordi de er fixeret på nå op 17. 
maj, på Norges nationaldag.

Nogle dage er man tæt på at blive rastløs, andre dage 
går det helt fint. Og så kan man jo bruge lidt tid på 
at tage et bad eller vaske tøj. Ellers spiller vi kort i 
massevis.

Og så har vi været på udflugt. I udgangspunkt går vi 
ture hveranden eller tredje dag, for at holde krop-
pen igang. Men derudover var vi på picnic nedover i 
dalen. Vi besøgte en landsby hvor Russel Brice/Himex 
har doneret og forestået indsamling af penge som er 
brugt til bygge en skole. En af folkene som arbejder 
i køkkenet, Kasang, kommer derfra. Ellers var der 
picnic ved en lille bæk på noget vi med lidt god vilje 
kan kalde græs - græs har vi jo ikke set så meget til på 
det sidste. For at komme derhen stod vi 40 personer 
på ladet af en lastbil i en time  - det var ikke så sjovt!
 
Vores akklimatisering er nok ellers ved at være mak-
simal, på en af vores hikes gik jeg f.eks. til 6100 m 
uden at blive særlig forpustet, det er ligeså højt som 
McKinley. Men man kan spore en vis nervøsitet, folk 
er bange for at blive syge, og vi ved at på længere sigt 
bliver vi svagere. Så vi håber at få lov til smede mens 
jernet er varmt - det ville også være ekstremt tragisk at 
rejse hjem uden at haft et ordentligt forsøg på toppen.
 
Idag 16. maj går jeg op mod ABC via interim lejren, 
og netop her til morgen er vejrudsigten lidt bedre. 
Jihah - here we come!

  
Tilbage til ABC 
Den 17. maj er jeg tilbage i ABC. Turen herop gik 
naesten dobbelt så hurtigt som første gang, grundet 
bedre akklimatisering. Den 17. maj er Norges 100-års 
dag og jeg går ned og gratulerer den norske gruppe, 
som har lejr lige neden for os.
 
Næste dag er der et stort møde og diskussion mellem 
de forskellige ekspeditioner om fixrebene. Nogle af 
de andre ledere er sure på os fordi rebene ikke er 
fixet helt til tops og de vil gerne igang med topforsøg. 
60% af rebene blev fixet i april, men så har der jo 
ikke været vejr til at være oppe på bjerget. Og ifølge 
vores vejrudsigt er det ikke smart at bevæge sig op i 
disse dage.
Dette bliver kommenteret på everestnews.com, som 
bringer en meget unuanseret historie.
 
Dagene går, vi venter, og venter og venter. Dvs. der 
er grupper som går til toppen i nogle små marginale 
vejrvinduer. Nogle når også toppen allerede om-
kring 20. maj, men det koster tæer og liv. De skumle 
historier gør det lettere for os at acceptere ventetiden 
indtil der kommer et ordentligt vindue hvor vinden 
mindskes ordentligt.

Nogen dage går vi op til crampon point, en dag går 
jeg op til C1 på North Col, med grej og mad som 
jeg skal bruge til topforsøget. Det er tought, det er jo 
næsten en måned siden vi var så højt sidst, men det 
går nu fint.

En anden dag går vi tværs over gletscheren til Ruba 
La passet. Herfra kan man se Makalu og ikke mindst 
Everest østvæg, Kangchung face. Her er bla. The 
Fantasy Ridge, en hidtil ikke klatret rute.
 
Det går op og ned med helbredet, og jeg har de-
finitivt mistet en del muskelmasse. Det er mange år 
siden vejret har været så dårligt og ekspeditionen har 
trukket så langt ud. Det bliver spændende at se, om 
der er nok kræfter tilbage, når det endelig går løs mod 
toppen.
 
Nogle ekspeditioner har været på toppen, andre er 
rejst hjem, og andre igen er på vej opover. Der har 
været meget tys tys om vejrudsigterne. Vi får vejret fra 
et schweizisk firma, og det er dyrt, og bliver delt med 
nogle, men ikke med alle.
 

Mod toppen
Endelig skal vi afsted. Vi har ventet i en uendelighed, 
og set og mærket hvordan kroppen langsomt forfal-
der. Så det er med spænding jeg går afsted – har jeg 
kræfterne? Bliver jeg syg i det afgørende øjeblik?

Vi (første gruppe) går afsted d. 31. maj, og det går 
fint op til North Col. Deroppe har jeg det også fint, 
og knokler rundt og samler sne. Dels til at “reparere” 
vestibulen i teltet og dels til at smelte senere. Sagen 
er, at der har været andre i teltet, så det ligner en 
køkkenmødding. Om natten sover jeg dårligt, og er 
utilpas. Kvalme. Jeg har ikke drukket nok, en ama-
tøragtig fejl! Starter morgenen med at kaste op, dvs. 
der er jo ingenting at kaste op. Nå, jeg må holde 
hovedet koldt. Siger til de andre, at jeg må blive og 
drikke mere, hvile lidt, så og vil jeg gå videre mod C2 
senere. De går.
Det hjælper. En time og en liter senere har jeg det 
normalt. Ved at det uanset bliver en hård etape. Tager 
den med ro. Rygsækken føles alt for tung, selvom jeg 
har sorteret i flere omgange.
 
C2 - C3 – C4 
Er i lejr 2 på omkring 5 timer, hvilket er ok, og jeg har 
det tilmed nogenlunde.
Så er det smeltning af sne, drikke, prøve at spise lidt, 
hvile. Det blæser en del, men ikke helt vildt, ikke så 
man er bange for at teltet skal gå i stykker. Det gør det 
tilgengæld næste dag i C3.

Til C2 går man på sne. Fra C2 til C3 er det klippe, 
skiftevis fast og løs. Vi går med stigjern, det er 
egentlig dumt. Det er en relativ kort etape, 400 højde 
meter. Jeg er begyndt at bruge ilt, så det gør jo det 
hele relativt nemmere. Ikke at det er decideret nemt, 
vi ender trods alt op i 7900 m.
Same procedure as yesterday, dvs. denne gang blæser 
det helt vildt, da vi kommer til lejren, og umiddelbart 
virker teltene ikke beboelige. Men efter en times ar-
bejde kommer vi dog indenhus og indretter os. Jeg 
deler igen med Jezz, oprindelig fra England, bor nu 
i New York. Han har en ipod med og vi ligger og 
groover til noget funky music, mens vi suger i vores 
iltmasker. Det er slut med de store spise operationer, 
men vi prøver at få væske i os. 
 
C4 og final countdown
Vi har hidtil gået ca. på midten af North Ridge, nu går 
vi lidt ned på siden af kammen, mod North Face. Det 

er stenet grund, med lidt snefelter. Stejlt, men relativt 
simpelt. Der er en mange mennesker. Vi er alligevel 
ikke de eneste, som har været smarte og ventet helt 
til nu.

Lejr 4, 8300 m. Formodentlig verdens højeste camp-
ingplads, og garanteret ikke godkendt af FDM. Der er 
ligeså mange gamle iturevne telte som der er nye, og 
der er affald overalt. Man må desuden gå langt for at 
finde ren sne. Teltene står på små platforme og man 
skal ikke rulle for meget rundt i soveposen, så kan 
man få en rutschetur.
 
Vi skal afsted kl. 23. Jeg stresser med at få drukket, 
ordne grej og gøre mig klar, så jeg får ikke sovet. 
Hviler ganske vist i nogle timer, men sover ikke rigtig. 
Der er problemer med mine fodvarmere, den ene 
virker ikke. I sidste sekund før afgang mod toppen 
flår jeg dem ud af støvlerne og tar et par extra sokker 
på istedetfor. Not good – nu starter jeg topforsøget 
med kolde tæer. Det absolut modsatte af hvad der var 
planen.

Jeg er sidste mand ud af lejren, og et stykke oppe 
opdager jeg også, at jeg har tabt min stitz, fuck. Låner 
en 8er, og fortsætter.
 
The exit cracks
Den første etape er op til Nordøstryggen, vi følger 
nogle naturlige revner i terrænet. Løse sten, så klippe 
og render med sne. Det er tungt, det er hårdt, det 
er mørkt. Man kan ikke se sine fødder for masken. 
Kommer til noget som jeg i dagslyset på returen godt 
kan se er 3. grads klatring, men som lige nu virker 
vanskeligere fordi man ikke ser ordentligt. I udgang-
spunkt er jeg ikke hurtig lige nu, men så kommer vi 
op bag en, som er endnu langsommere. 

Efter en time eller to kommer vi op på ryggen, nu 
går det relativt let, da der ikke er så meget stigning. 
Men det er meget op og ned, rundt omkring og løst 
underlag. Mange steder her på kammen og oppe på 
toppyramiden går vi på smalle hylder af løst skiffer, 
ikke supert for stigjern – og jeg snubler og svajer lidt 
nogen gange. Første step passeres. En 10 m vertikal 
sektion, med relativt gode greb.
 
Mushroom rock
Når frem til Mushroom rock, det vil ca. sige 2/3 af af-
standen som skal tilbagelægges på nordøstryggen, ca. 
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da det begynder at lysne. Her skal vi skifte iltflasker. 
Så skal den vi tager på holde til toppen og tilbage 
hertil.

Det er hårdt for hvert eneste skridt. Få skridt – hvile 
og hive efter vejret, så et par skridt til. 

Jeg er træt og smadret og meget søvnig. Læner mig 
bagover og falder næsten i søvn! Hviler 5-10 min. 
Drikker lidt, fryser. Mine tæer er næsten følelsesløse, 
kan kun bevæge dem lidt. Vi går videre. 

Lys 
Det er ved at blive lyst, jeg drikker noget og tager en 
energigele. Det giver tilsammen lidt mere energi og 
optimisme.

Lige efter Mushroom rock kommer 2nd step, den van-
skeligeste passage på ruten. Der er ganske vist en stige 
på den høje vertikale del, men at komme op til stigen 
er vanskeligt nok. Det er sådan, at havde dette været 
ved landjorden i juni måned, med klatresko og T-shirt 
så havde det været piece of cake. Men med stigjern, 
store luffer, maske, rygsæk, i 8600 meters højde etc. 
etc., så bliver det pludselig noget helt andet. Der er 
et virvar af nye og gamle reb, og så er der en del luft 
omkring en. Skulle man falde, så er der vist potentiale 
for sightseeing et stykke nede på Everest North Face.
Jeg bruger lang tid på 2nd step, men kommer forbi. 

Krise
Jeg tvivler indimellem på om det skal lykkes. Har på 
nuværende tidspunkt passeret tre lig. De vidner om, 

hvad der kan ske, hvis man ikke vender om i tide.
Tænker at jeg ikke skylder nogen noget, der er 
ganske vist mange, som håber på mig, men jeg 
gør dette for mig selv. Det er ok at vende om. 
Men bagefter tænker jeg på, at jeg har villet dette 
meget stærkt meget længe og hvor ærgelig jeg 
normalt er, hvis jeg har vendt om. Jeg kalder Russ 
på radioen og spørger om hvornår det er turn-
around tid. Han svarer ikke på mit spørgsmål, 
men spørger hvor jeg er. Jeg svarer at jeg nu er 
100 m fra tredje step. Han svarer ”så kan du bare 
fortsætte”. Og det gør jeg så – lidt mere sikker på 
at det skal gå.

Kommer til 3rd step, som er det letteste af de de 
tre “steps”. Det er fysisk hårdt, men teknisk enkelt 
og ikke så eksponeret.
 
Herefter kommer toppyramiden, med et stort 
snefelt. På vej op ad snefeltet møder jeg nogle 
af de andre, som har været på toppen. Så jeg 
får information om hvor langt der er igen. Nu 
går vi rundt på vestsiden, igen på gustne løse 
skifferhylder. Her er rebene tilmed også i laser. 
Så op ad nogle slabs, i modsat retning, og jeg er 
oppe på et lille plateau, hvor jeg ser en stor sten. 
Det må være Marks Rock, opkaldt efter Mark 
Whetu og dengang han sad her en nat med en 
kunde (Weinberger), og Marks tæer og kunden 
desværre ikke kom ned i god behold. 
 
På toppen af verden
Ikke flere reb, frem med øksen. Resten af vejen 
er sneskavler, en del op og ned, men simpelt. Op 
over en kant, og der er den sgu - toppen, der er 
kun 200 m!!  Klump i halsen - nu kan det ikke gå 
galt. Bliver glad og knokler afsted, men er ved at 
slå mig selv ihjel, må selvfølgelig fortsætte med 
at gå samme tempo, tre skridt – pause etc. 
 
Når frem og kaster mig ned på det højeste punkt 
på planeten. Glæde, lettelse og et galoperende 
åndedræt. Jeg gjorde det sgu. Der var seriøse 
kriser undervejs, men et eller andet udefinerbart 
fik mig til at tage endnu et og endnu et af de så 
ubehagelig skridt fremad. Nu er det tid for jubel, 
dvs. jeg sidder egentlig bare stille og prøver at 
forstå, hvad der er sket.  Men jeg må tænke på 
ilten, og bliver kun 15-20 min på toppen. Så er 
det retur.

“Projektet” tog 7 år og 70 dage - og så er der tid 
til at nyde det et kvarter! Dvs. jeg stresser rundt 
for at få taget billeder, og har ikke engang over-
skud til at få lavet noget film. Sådan er det.

Ned
Det går selvfølgelig lettere med at gå nedover. 
Men jeg er træt, og meget opmærksom på ikke at 
gøre fejl på rapellerne, så det går langsomt. 
Ilten har udtørret halsen, så jeg har ondt og 
næsten ikke kan snakke. Masken og skibrillerne 
passer ikke helt sammen og jeg har gået og skub-
bet brillerne ned mange gange så nu har jeg et sår 
på næseryggen. Og jeg er så træt at jeg må sætte 
mig ofte. River på et eller andet tidspunkt hul i 
ærmet og røven på dundragten så der står en sky 
af fjer rundt om mig. 

Jeg er nede ved C4 omkring kl. 13, og hviler et 
par timer, før jeg går videre ned til C3. Vi skal ikke 
sove her i C4, det er for højt, selvom vi er på ilt. 
Paul, den en-armede australier, som når toppen 
en dag efter mig, kommmer meget sent ned og 
sover derfor i C4. Og på trods af at han er på 4 
l/min ilt (som er det højeste) får han lungeødem 
i løbet af natten (han kommer dog heldigvis hel-
skindet ned til ABC en dag senere).
Sover i C3, og herfra går vi til ABC, hvor jeg når 
frem den 6. Juni om eftermiddagen. Det sidste 
stykke ned fra C2 er hårdt. Det er let at gå der, 
fordi der er sne, men det blæser op og bliver 
snestorm. Det er nu 6. dag næsten uden mad.
Da først jeg er tilbage i ABC kan jeg mærke at jeg 
er lettet. Møder de andre og snakker løs – nu er 
jeg i sikkerhed, - jeg har været på toppen af Ever-
est og er kommet hel ned. Nu kommer glæden. 

Det var ikke den store voldsomme følelsesmæs-
sige reaktion, da jeg nåede toppen, som jeg havde 
forventet. Men langsomt i løbet af de næste dage 
og måneder siver tilfredstillelsen ved at have gjort 
det ind i kroppen.

7 Zummits
Og så var det starten på et nyt projekt: at bestige 
The Seven Summits på 7 måneder! 



4� 4�

På et møde for alle de personer, der har nøgle til KK, 
og dermed ansvar for overholdelsen af reglerne, frem-
gik det hvor de fleste problemer ligger i dag:
Tøj og tasker i klatreområdet og i køkkenet højner 
hverken sikkerheden eller etableringen af et cafemiljø. 
Brug garderoben.
Mad og drikker hører kun til i køkkenet (vandflaske 
med låg kan medtages i klatreområdet).
 

Klatring uden medlemskab eller køb af gæstekort 
betyder at klatreren ikke er dækket af klubbens 
forsikring. Gæster må ikke påbegynde klatring før 
gæstekortet er købt, og det er vagten, der vurderer 
om gæsten har den fornødne ekspertise  til at sikre. 
Bær dit medlemskort/gæstekort synligt. Har du ikke 
dit medlemskort med, må du hjem og hente det...

Under førstemandsklatring skal alle hængere 
klippes, ved førstemands klatring foregår sikring 
stående. Sikring med 8-tal er ikke tilladt. Ved boul-
dering uden madras må klatrerens tyngdepunkt ikke 
komme over nederste hænger.

De sorte måtter (samt madrasserne) er nedfaldsom-
råder. Stil ikke stole, vægtudstyr, vandflasker eller 
andet i disse områder.

Vagten har ansvaret for, at der er ryddet ordentligt 
op. Dette er ikke det samme som at vagten skal 
rydde op efter medlemmerne – vagten kan sætte 
medlemmerne i sving.

KK’s regler findes på: www.kk.klatreforbund.dk - se 
under ”Om KK’s regler”

Jeg håber, at vi undgår diskussioner af Tøftinkske og 
Graverske dimensioner (og især at vi undgår de to 
herrers gestik!). Et absolut succeskriterium for driften 
af KK er en god tone. Gør dit til at KK bliver et endnu 
bedre sted at klatre!

Af Henrik Ørum Svendsen, vagtkoordinator i KK

Så bliver bollerne i suppen hældt op med skeen i den 
anden hånd, alt sammen akkompagneret af piber med 
en ny lyd… Sådan vil det måske føles, men hvis du 
tænker over det, er ændringen egentlig ikke så stor. 
Dette indlæg handler om den måde vi benytter KK 
på.

Første gang jeg hørte om ”en opstramning på brugen 
af KK” er godt og vel et halvt år siden. Jeg forstår godt 
dette lange tilløb. Med vandt gang i KK er det tydeligt 
at KK benyttes ud fra et meget anarkistisk rationale. 
Tilmed har denne kultur bestået i så lang tid, at den 
kan virke hævdvunden og dermed meget svær at gøre 
op med. Ikke desto mindre vil det ske nu.

På trods af anarkiet, har der hele tiden eksisteret et 
regelsæt for brugen af KK. Dette regelsæt er i den 
seneste tid blevet revideret. Der er ikke ændringer, 
der bryder med den logik, der har eksisteret hidtil, 
der er blot tale om udspecificering i de ”hjørner” hvor 
teksten ikke har været klar nok. Den største ændring 
er, at vagterne fra nu af vil være mere aktive i KK’s 
hverdag.

Havde KK kun ét medlem var de fleste regler ganske 
overflødige – men i dag består KK af godt og vel 600 
personer, og en aftale om hvordan KK benyttes er 
nødvendig. Disse regler har du direkte (eller indirekte 
– læs: sofavælger) været med til at beslutte ved at 
vælge en bestyrelse på KK’s generalforsamling. Den 
daglige forvaltning af disse regler har bestyrelsen 
valgt at lade et vagtkorps stå for. Hvis du en dag 
bliver tiltalt af en vagt, så husk på to ting: For det 
første, vagten griber ind for at fremme sikkerheden, 
herunder din egen. For det andet, vagten har ikke 
lavet reglerne. Er du uenig i reglerne så bring emnet 
op for bestyrelsen, det er dem der har kompetencen 
til at ændre reglerne, ikke vagten!

Opråb!

Kraftanstrengelser af Tøftinkske og Graverske dimensioner 

– Forhåbentlig ikke!

•

•

•

•

Indkaldelser

Generalforsamling ÅK
Hermed annonceres at der vil blive afholdt 
Generalforsamling i Århus Klatreklub torsdag d. 
19. januar 2006 kl. 19 på Kochs Skole. Forslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 22. 
december 2005. 

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning fremlægges til 
 godkendelse 
4. Det reviderede regnskab fremlægges til 
 godkendelse 
5. Fremlæggelse af budgetforslag for det 
 kommende år 
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og 
 suppleanter 
8. Eventuelt

Fuld dagsorden vil blive opslået senest torsdag 
d. 5. januar 2006 iht. vedtægterne. Vedtægterne 
findes i arkivet på hjemmesiden.

Med venlig hilsen 
Århus Klatreklubs bestyrelse, 6. december 2005

Generalforsamling KK
Indkaldelse til Generalforsamling i Københavns 
Klatreklub 2006

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 
24.01.06 kl. 19 i Dansk Bjergklubs lokaler, 
Løvstræde 8a, 3., Kbh. K

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede 
 regnskab 2005
4. Fremlæggelse af forslag til budget og 
 kontingent for det kommende år
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

 På valg som følge af selvsupplering i 
 bestyrelsen:
  Peter B. Ulrich
  Ola Mattsson

 På valg som følge af anciennitetsprincip:   
  Esben Seir
  Kenny Madsen
  Valg af suppleant

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i 
hænde senest mandag d. 16.01.06

Den endelige dagsorden med indkomne forslag 
vil blive offentliggjort på:

www.kk.klatreforbund.dk

samt ved opslag i KK.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Foto: Martin Paldan.
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Indkaldelser

Generalforsamling DB
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Dansk Bjergklub torsdag den 9. februar kl. 20 
i klubbens lokaler i Løvstræde 8A, København.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. Herunder aflægges beretninger fra lokale afdelinger og 
 interessegrupper, der er oprettet efter bestyrelsens bestemmelse.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Bestyrelsens forslag til budget samt forslag til kontingent for A- og B-medlemmer samt andelen af 
 kontingentet som skal fordeles til afdelingerne. 
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør 
afstemningsmåden, stemme-afgivningen samt afstemningens resultater. Beslutninger kan, uanset de 
fremmødte medlemmers antal, gyldigt vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kan beslutninger om 
vedtægtsændringer kun gyldigt vedtages, hvis mindst to tredjedele af medlemmerne er mødt og mindst to 
tredjedele af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Stemmer to tredjedele at de fremmødte for 
forslaget, men uden det nødvendige antal medlemmer er mødt, indkalder bestyrelsen inden en måned en 
ny ekstraordinær generalforsamling, hvor da to tredjedele af de fremmødte medlemmer gyldigt kan vedtage 
vedtægtsændringen. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan finde sted. Et medlem kan maksimalt råde over 10 
fuldmagter på generalforsamlingen. 

Ad. 5. Bestyrelsen planlægger at fremkomme med flg. forslag, den eksakte ordlyd vil blive meddelt på 
hjemmesiden www.danskbjergklub.dk senest 1. februar 2005:
-  ændring af vedtægter, så der kan ske fuld optagelse af DB i det kommende klatreforbund/DIF. 
-  andre ændringer, der er en konsekvens af det nye klatreforbund. 
-  udgiftsneutral ændring af ejerforhold for ÅK, hvis ÅK’s generalforsamling beder herom. 
-  nybygning eller ombygning af Kullenhytte efter hytteudvalgets forslag. 

Derudover ønsker bestyrelsen:
-  En debat om klubbens muligheder for at lave større økonomiske investeringer (en struktur der 
 ligner, hvad der gælder for alm. Sportsklubber, der vil investere i baneanlæg og lign.) 
-  En debat om billigere lokaler end Løvstræde og beliggende tæt på klatrevæg.

Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt 
være tilstillet bestyrelsen (ved Jan Elleby, Thomas Laubsgade 9. st.tv., 2100 København Ø, 
e-mail: janelleby@danskbjergklub.dk) inden den 1. januar 2006.
 
Ad. 6. Valg til bestyrelse. 
På valg er Mads Granlien, Hans Linde og Martin Harss. Mads og Hans ønsker at stoppe i bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Martin og vil på generalforsamlingen fremkomme med to nye kandidater.

Med venlig hilsen
Dansk Bjergklubs bestyrelse

Generalforsamling DB
I slutningen af februar vil opkrævningen for 
kontingent i 2006 blive udsendt, og ligesom de 
tidligere år vil du blive opkrævet for samme type 
medlemskab, som du er blevet opkrævet for i 
løbet af 2005. Hvilket vil sige, at hvis du har været 
tilmeldt KK, ÅK eller hytterabatordningen i det 
forløbne år, vil du også blive opkrævet for disse 
tilvalg i år.

Hvis du måtte ønske, ikke længere at have et eller 
flere af disse tilvalg, bedes du give besked til mig 
INDEN torsdag den 9. februar (generalforsamlin-
gen). Dette sparer mig for en del arbejde og dig 
selv for et ekspeditionsgebyr på 60 kr. ved senere 
fravalg.

B-medlemmer, som måtte være flyttet siden 
sidste kontingentopkrævning bedes for en sikker-
heds skyld sende mig deres nye adresse, hvis ikke 
det allerede er gjort, idet jeg ikke automatisk 
modtager flyttemeddelelse på B-medlemmer.

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

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

Specielt om hytterabatordningen skal det 
nævnes, at hvis du ønsker at gøre brug af ordnin-
gen i eller omkring påskeferien bedes du give mig 
besked herom, ligeledes inden generalforsamlin-
gen, så vil jeg foretage en manuel opkrævning, for 
at sikre at du kan få hyttemærkerne i tide. Hvis du 
måtte ønske at tilmelde dig ordningen for 2006, 
kan du ligeledes med fordel tilmelde dig inden 9. 
februar, da det vil spare dig for et ekstra girokort.
Hvis du ikke indgiver nogle ændringer, vil du blive 
opkrævet for dit hidtidige tilvalg og kan forvente 
at få dine årsmærker i løbet af 4-5 uger efter 
indbetalingen.

Venlig hilsen
Jan Elleby

Løvstrædekalender
5. Januar:  Filmaften.

19. Januar:  Førstebestigning af Peak Olufsen 
 (5905 m) ved Jakob Vemmelund mfl. 

24. januar:  Generalforsamling i 
 Københavns Klatreklub.

2. februar:  Nostalgiaften ved 
 Michael Hjorth m.fl.

9. februar:  Generalforsamling i Dansk Bjergklub.

16. februar:  Alpine Eventyr på Kaukasus ved 
 Anders Strange. 

23. februar:  Auktion.

2. marts:  Skotsk Vinter klatring ved 
 Henrik Jessen Hansen. 

23. marts:  Welcome to the Slabs of Koricancha 
 V 650 meter 5.13b ved Karin 
 Thomsen og Christian Wied.
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Kursuskalender

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 
materialekendskab

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.

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
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!
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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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