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DANSK BJERGKLUB

Nyt fra Redaktionen

Solen står lavere på himlen, træernes blade skifter farve, sommeren er definitivt forbi 
for denne gang, i hvert fald på vores halvdel af jordkloden. Heldigvis har masser af 
jer være ude på eventyr i de forgangne måneder, og det kommer endnu engang hele 
Dansk Bjergklub til gode. Så lav en god kop kaffe, sæt dig godt til rette i sofahjørnet 
og luk op for dette nummer af Klatring. Vi byder på små smørhuller nær Göteborg, 
flotte fotooplevelser fra Patagonien, flashback til sommerens træf (Wales, Georgien, 
Ailefroide) og en spændende beretning fra den succesfulde danske ekspedition til 
Gasherbrum II.
Sidst men ikke mindst kan du læse om og se billeder fra den første danske Klatrefesti-
val som blev afholdt på Bornholm her i sommer. Hvem ved, måske er du selv med til 
næste år, arrangørerne har i hvert fald planer om at gentage successen.

Rigtig god læselyst!
Redaktionen

Så er sommeren endegyldigt forbi for i år. Sommertræffet i Ailefroide 
var en stor succes med ca. 60 deltagere inkl. en større børneflok. 
Vejret var godt, og der blev klatret og vandret til den store guld-
medalje. Der var fællesspisning og en udbytterig workshop i fler-
reblængders klatring. Det er ikke sidste gang at vi har sommertræf, 
og heller ikke sidste gang det er i Ailefroide. Ligeledes synes vi 
i bestyrelsen, at vi har lært noget om hvordan vi får hyggelige 
fællesture og aktiviteter som den fælles grillaften og work-
shoppen har inspireret til. Den første danske Klatrefestival  
som blev afholdt på Bornholm var også en stor succes.  
Begivenheder som den er med til at sætte flade Danmark på 
klatre-landkortet til stor nytte og fornøjelse for alle danske 
klatrere.
Til vinterens inspiration har vi genoptaget de store  
udenlandske foredragsholdere og der planlægges et 
foredrag med Carlos Buhler – se præsentationen  
andetsteds.
Ellers bruger vi jo stadigvæk meget energi på  
halprojektet, og i sommeren har jeg været til møde 
med kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev.  
Vi har desuden været i kontakt med hele kultur- 
og fritidsudvalget i Københavns Kommune samt 
overborgmester Ritt Bjerregaard og Teknik- og 
miljøborgmester Klaus Bondam. Det udløser 
masser af pæne ord men desværre intet 
konkret. Vi fortsætter den politiske proces, 
men er også begyndt at se os om efter 
andre muligheder i mere privat regi. 
Og hvem ved, det kan jo være at den 
generelle økonomiske afmatning og 
de kommende problemer i bygge- og 
anlægsbranchen åbner andre mulig-
heder for projekter som vores.

Henrik Jessen Hansen.
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”Nu kan vi ikke komme længere”. Det var lige præcis 
den melding vi her den 1. august 2008 nede i base-
camp havde ventet - og håbet på hele formiddagen. 
Ikke nok med, at vi havde ventet - vi var faktisk også 
ved at komme lidt op at køre. Vi havde nemlig aftalt 
”turn around time” til klokken 14, og tiden var nu 
godt over middag. Faktisk var klokken 13.59 (!) da vi 
fik meldingen over walkien. Det glade budskab blev 
givet af de to ”Jackob’er” hhv. Klaris-Jensen og Urth, 
der med deres fantastiske præstation blev de første 
danskere på toppen af Gasherbrum 2 - 8035 m. Vi, 
der ventede i BC var ekspeditionsleder Jan Elleby, 
eksp.læge  Henning Beck og undertegnede basecamp 
manager.

Der har ellers ikke manglet forsøg fra andre dan-
skere, og de jeg kender til har alle været kompetente 
og seriøse folk. Hvorfor skulle der så seks forsøg til 
inden G 2 endelig blev besteget af en dansk ekspedi-
tion? Alle steder læser man jo, at det er et forholdsvis 
let bjerg uden store tekniske vanskeligheder. Vejret, 
som ingen kan gøre noget ved, har ganske givet slået 
nogle af banen (bjerget!). Men hvad så med resten? 
Jeg tror, de har gjort den samme erfaring som vi - G 2 
er et let bjerg, hvis man ikke regner 900 højdemeter 
spillevende isfald for noget (fra BC til C 1).  Og hvis 
partielle, næsten lodrette, dårligt forankrede fixreb 
mellem C 1 og 2 er uden betydning selv med en tung 
rygsæk. Eller man er helt frisk efter at have passeret 
lavineområdet mellem C 2 og C 3 og kommer op til 
andre fixreb, som blot er i endnu dårligere forfatning 
- stadig med tung rygsæk. Det faktum at blæsten 
heroppe mellem 6500 og 7000 meter som regel er 
taget kraftigt til, synes man kun er helt OK! Mellem C 
3 og 4 er der ’kun’ en grim passage med noget vildt 

mix, og aldrig særlig høje temperaturer. Men det er 
bjergbestigere jo så vant til. Fra C 4 mangler næsten 
bare traversen, hvor der dog skuffende tit ligger 
hoftedyb sne. Traversen ender ca. 7650 m.o.h, og nu 
mangler kun den voldsomt eksponerede topgrat. Men 
ellers er det da et let bjerg!

Ja, så var der jo lige det med vejret. Vi havde kigget 
lidt på, hvornår de sidste års ekspeditioner var nået 
op, og kunne konkludere, at ’vejrvinduet’ var kommet 
stadig senere på sommeren. Dette havde vi tilrettelagt 
vores tur efter, men alligevel måtte det første topfor-
søg afbrydes, og drengene måtte tilbage til BC for 
nogle dages hvil. Næste forsøg blev også udskudt et 
døgn pga. storm i C 3. Stormen var så voldsom, at de 
en overgang frygtede, at teltet ville blive flået. Nede i 
BC mærkede vi også uvejret, idet messeteltet blæste 
om midt under min nattevagt ved walkien. Vi havde 
aftalt at have den åben hele natten, så de kunne kalde 
ned, hvis der blev behov for det. Da teltet rejste sig, 
slukkede jeg lynhurtigt gaslampen, for at der ikke 
skulle gå ild i lo... samtidigt kastede jeg mig over et 
flagrende hjørne, så det ikke skulle gå i kredsløb. Alt 
imens råbte jeg på køkkenfolkene, der et øjeblik efter 
kom myldrende, og 20 minutter senere var teltet rejst 
igen – pyh ha!

Næste dag ville de så forsøge igen, og det viste sig at 
blive en virkelig topdag i dobbelt forstand med høj 
(undskyld!) sol og fuldstændig vindstille. Denne dag 
har senere vist sig at være den sidste – i år med folk 
på toppen. De var endda næsten helt alene på bjer-
get. Kun i C 3 sad der to ’forkølede’ rumænere, hvoraf 
den ene havde nået toppen dagen før. Man skal også 
have lidt held, hvilket en professionel ekspedition fra 

Dansk førstebestigning af Gasherbrum 2,  8035 m, 
set fra basecampniveau

Gasherbrum 2
Tekst og foto: Erik Storm

Vores LO Amjad havde naturligvis kulsort fuldskæg.
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The North Face absolut ikke havde. De måtte opgive 
at nå toppen pga. dårligt vejr, og da de ikke havde 
mere tid, kunne de kun rejse hjem!

Nå, men vores folk kom altså op, og der var 
selvfølgelig ingen grænser for, hvor glade vi var, da vi 
fik beskeden. Vi tre nede i BC kneb såmænd alle en 
tåre. Og hvorfor nu det? Voksne mænd! Jeg tror det 
hang sammen med forløsningen af spænding og for-
ventninger, der var bygget op gennem lang tid. Tænk 
på, at vi havde været igang i ca. 1½ år med at finde 
deltagere, med planlægning, teambuilding, at skrabe 
penge sammen og ’jeg skal komme efter dig’. Det 
kræver rigtig megen tid, energi og stort arbejde af alle 
deltagere. De andre ekspeditioner, vi mødte deroppe 
i det nordøstlige hjørne af Pakistan, havde da også 
(næsten) alle købt sig ind på et arrangement, hvilket 
er meget lettere og når alt kommer til alt sikkert ligeså 
billigt. Måske er vores tur i virkeligheden den sidste 
- planlagt og gennemført i gammeldags ekspeditions-
stil? Men den virkede! 

Lad mig lige knytte en enkelt bemærkning til team-
buildingen: Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at de 
to unge - Klaris og Urth - har gjort det hårde arbej-

de på bjerget. Det er dem, der har slæbt de tunge 
rygsække og givet sig selv 110%, det er dem, der har 
ligget elendigt i alt for små og umagelige telte, de har 
frosset, de har skullet smelte sne, og de har skullet 
tænke over, hvor og hvordan de måtte pisse osv. osv. 
Men når alt det er sagt, kunne jeg glæde mig over min 
egen beskedne indsats og virkelig føle samhørighed 
og nyde drengenes jubel deroppefra. Det var faktisk 
slet ikk’ så ringe!

I skal lige høre lidt om LO systemet i Pakistan. LO 
betyder forbindelsesofficer – en slags officiel regering-
srepræsentant. LO’er har alle en officersgrad indenfor 
militæret, og de kommer fra alle tre værn. De bliver 
udpeget (beordret) til at følge f.eks. en dansk ekspedi-
tion, og da det er en del af deres uddannelse, ville 
det være uklogt at nægte! LO’erne får tildelt årets ek-
speditioner helt tilfældigt uanset nationalitet. Men vi 
syntes nu nok, at det var lidt sært, at netop en dansk 
ekspedition skulle have en ’ærkemuslim’ som LO, og 
Henning (den skeptiske rad) udviklede da også en 
tanke om, at det nok ikke var helt tilfældigt? Men som 
det vil fremgå, havde vi absolut ingen grund til klage. 
Amjad, som vores LO hed, var os en rigtig god mand, 
og jeg tøver ikke med at kalde ham en ven. 

Jeg havde også en del kontakt med de andre ekspedi-
tioners LO’er. De var alle meget veluddannede og 
talte perfekt engelsk. De var intelligente og nysgerrige. 
De var desuden meget villige til at fortælle om Paki-
stans kultur og religion, og selvfølgelig kunne de deres 
lands historie på fingrene! Vores egen LO overgik dog 
dem alle. Han var 32 år, fra flyvevåbnet og uddannet 
jagerpilot og flyveleder. Han var lykkelig gift (arrang-
eret ægteskab!) og havde to små søde døtre på 3 og 
5 år. Han var 100% rettroende muslim, der overholdt 
alle bedetider og ritualer. Og naturligvis havde han 
kulsort fuldskæg!

Han var en virkelig gevinst for ekspeditionen, og i 
modsætning til visse griske, dovne og uduelige LO’er i 
Nepal arbejdede han virkelig for ekspeditionen. Ofte 
kom han og sagde: ”We have a situation” Så vidste 
vi, at der var et eller andet problem, men som regel 
snakkede han og Jan sammen, og enten hørte vi ikke 
mere om sagen, eller også kom Jan og sagde, at vi 
gjorde sådan og sådan, og så var den sk.. slået. Amjad 
havde en fantastisk evne til foregribe begivenhedernes 
gang - at løse problemerne før de opstod. F.eks. nåede 
vi lige akkurat at hyre en højdebærer, før denne skulle 

ned fra BC og videre til et andet område. Han skulle 
hjælpe med at rydde camp 2. 

Denne beslutning var i øvrigt uhyre vanskelig at 
træffe, fordi drengene, som på det tidspunkt befandt 
sig i C 3, var imod det. Men da vi ikke kunne hyre en 
bærer senere, valgte vi at desavouere. Heldigvis fik vi 
senere tilgivelse.

En dygtig højdebærer er naturligvis ikke gratis, men 
der kan dog forhandles om prisen. Egentlig var det 
ikke min opgave at forhandle, men jeg har for vane 
altid for en sikkerheds skyld at sige: ”too much” lige 
inden jeg besvimer – og nogle gange sparer vi penge 
ved det! 

Senere viste det sig, at vores højdebærer ikke kun 
skulle hente vores C 2. I virkeligheden havde han fået 
til opgave at hente et koreansk telt i C 3, hvor det var 
blevet efterladt i strid med alle aftaler. Da LO’en fandt 
ud af det, blev han sur, skruede bissen på og fik ko-
reanerne til at punge ud (de har stået i en rigtig dårlig 
forhandlingssituation!). Han skaffede på den måde 
mindst dobbelt hyre til højdebæreren. De to Jackob’er 

Resterne af en ægte halalslagtet okse.

Selv garvede mænd kan blive trætte!

Forfatteren i arbejde.
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blev selvsagt noget overraskede, da han pludselig 
dukkede op i C 3 og spurgte, om de havde noget af-
fald, han skulle bringe ned for dem? Jeg husker f.eks. 
aldrig, nogen er kommet og stillet mig et lignende 
spørgsmål i bjergene!!

At Amjad tog affaldsproblemet alvorligt, mærkede 
jeg som basecamp manager tydeligt. Jeg havde f.eks. 
bare at gøre rede for telte og gasdåser i lejrene og 
vise ham de tomme dåser, som drengene kom ned 
med. Men jeg følte det aldrig ubehageligt, hvilket 
sikkert skyldtes, at jeg var fuldstændig enig – Man skal 
selvfølgelig rydde op efter sig. 

Han fortalte meget om Pakistans dagligdag og skikke, 
som vi i den danske kultur slet ikke kan forstå. Alt det 
der med ’usynlige’ kvinder f.eks. Den slags begribes 
ikke gennem logik. Han spurgte også meget til vores 
kultur og dagligdag. Religion og ’danske tegninger’ 
blev der selvfølgelig talt en del om. Disse spørgsmål 
gav faktisk anledning til de allerbedste diskussioner 
og tankeudvekslinger. Jeg har selv et lidt ’anstrengt’ 
forhold til tro, men alligevel fik vi en god snak. Han 
sammenlignede min holdning med muslimer, der ikke 
overholdt Koranens forskrifter ”De ville være fortabt i 
det evige mørke”. Så nu ved jeg hvorhen min vej går! 
Amjad prøvede imidlertid ikke at ’missionere’, men 
han forstod virkelig ikke min holdning. Han forstod nu 
heller ikke, at lægen ordinerede ’medicin’ da Jacob og 
Jakob var nede fra toppen i god behold. Alkohol er 
virkelig tabu. 
 
Der opstår så mange pudsige episoder under en lang 
ekspedition. F.eks. kom jeg en dag under udtrekket til 
at grine. Det gik helt utilsigtet ud over nogle uskyldige 
trekkere på vej mod BC. Gud hjælpe mig om ikke de 
mødte op med et ’lykkeligt’ blik i øjnene. De var alle 
en lille smule runde i det, i hvert fald ikke magre, og 
så havde de latterligt rent tøj på! Og hvad er der så 
i vejen med lidt hygiejne? Nej nej, men det passede 
bare ikke til situationen den dag.

Når man har været hjemmefra i lang tid, kommer der 
et tidspunkt, hvor tankerne begynder at dreje sig om 
hjemrejsen. Men på denne tur kom disse tanker ret 
sent i forløbet. Vi havde simpelthen så meget fokus på 
toppen, at der ikke var plads til andet. Først da målet 
var nået, og drengene var nede igen, og vi havde spist 
’summit cake’, vendte tankerne hjemad. Vi glædede 
os naturligvis alle til at se familie og venner igen. 

De to Jackob’er snakkede utroligt meget om deres 
kærester. De kunne simpelthen ikke komme tidligt 
nok afsted – Jeg tror, de havde noget kørende med de 
to piger! Men det ville også blive dejligt at fortælle om 
ekspeditionen og at kunne svare ja til spørgsmålet – 
om vi nåede op?  Det var nu heller ikk’ så ringe!

Stor jubel efter vellykket bestigning.
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Norske Øystein cruiser Cemetery Gates i Wales

På toppen af klippe kanten i Stanage, Peak District.
Før og efter BMC træffet klatrede Lars Thorslund og  jeg med Sif der bor i Liverpool, på grit i Stanage. 

BMC sommertræf i Wales

Tekst og billeder: Camilla Hylleberg

Dringo ym Cymru
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“Wen”, 3 rebl., 100 m, HVS 5a
Dagene var gået med fler-reblængders ruter i 
Snowdonia passet. Der er crags og ruter til uendelig 
mange klatredage eller rettere til mange års klatring. 
Vejret havde været perfekt, derfor vendte vi tilbage 
dag efter dag. Igår klatrede vi i området Gogarth, som 
er quartzit-klippe ud til kysten. Solen skinnede igen 
fra en skyfri himmel og en let brise gjorde at vi idag 
klatrede med lange armer. 

Det skulle dog snart vise sig ikke at være nok. Efter 
abseilet ned til havover-fladen, hvor vores udvalgte 

rute “Wen” lå i sky-
gge, var brisen var 
blevet til storm, var 
der kun én vej - op ! 
Den tynde uldbluse 
var ugens dårligeste 
tøjvalg. Julie lagde 
ud med første 
reblængde, det gik 
nogenlunde, også 
for mig med at følge 
efter. I standpladsen 
fik jeg gearet og 
fortsatte med anden 
reblængde som 
følger et markant 
rids system. Nu 
godt 50 meter over 
havoverfladen tog 
vinden virkelig til, 
og jeg skulle hænge 
i standpladsen, 
imens Julie rensede 
og fortsatte med 
tredie reblænde. 
Det blev koldt, 
ubehagelig koldt. 
Ingen læ, heller ikke 
selvom jeg lænede 
mig godt ind i det 
brede rids. Under os 
kunne jeg følge med 
i et anden reblag 
på tre personer, 
som havde nappet 

Andy på traversruten “Dream Of White Horses”

“Dream Of White Horses” - dette crags mest berømte 
rute - foran vores nu blå næser. 
Tændene klaprede, læberne var blå - det var ikke 
vandets farve der reflekteredes i dem.
Julie havde uheldigvis lidt problemer og råbte om beta 
fra guidebogen, som hang i min sele. Hun fik intet 
anvendeligt ud af, hvad jeg råbte tilbage pga. blæsten, 
så hun begav sig videre op til en lidt ubehagelig 
travers, hvor solen heldigvis ramte klippen.

Dette havde været vores langsommeste rute sammen, 
ikke sværeste, så derfor var vi lidt skuffede. Endelig 
blev det min tur igen. Solen ramte mig da jeg var 
halvvejs oppe af sidste reblængde og fingrene fik 
varmen til traversen, som Julie var glad for ikke at 
have gået som andenmand. Nu, vel oppe i solen, 
hvor varmen begyndte at gennemstrømme kroppen, 
skulle vi finde tilbage i græs og krat til vores sko ved 
abseilet. Tilbage af samme “sti”, og ikke langt ude i 
fremtiden lå vores rygsække med varmt tøj og 
madpakken, som vi nøje havde udvalgt ved 
morgenbordet.

Vi gentog et abseil, denne gang med et andet 
udgangspunkt, men igen ned til havoverfladen. Vi 
vidste at tiden var knap pga. tidevandet. Nu fulde af 
energi og med et mere passende tøjvalg klatrede vi 
hurtigt “Britomartis HVS 4c, 2 rebl. på 58 meter. 
Jeg havde vænnet mig til klippen, som ikke er en 
type jeg normalt synes godt om, men friktionen er 
ubeskrivelig høj og lidt ufattelig i forhold til at ruterne 
ligger ned til et meget levende hav.
Gogarth er bestemt et område jeg vil tilbage til på en 
forhåbentlig fremtidig tur til Wales.
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Svenske Anders Wester på Cenotaph Corner

Cenotaph Cornor, E1 5c
Idag var det makker-skifte. Det passede mig 
egentlig bedst at fortsætte med Julie, vi havde 
klatret sammen de foregående dage, hvor 
rutevalg og niveau gik op i en højere enhed. 

Dette var 7. klatredag i træk på gear. Godt træt 
i kroppen og også mentalt, var jeg ikke klar 
til en ny makker. Jeg var faktisk tæt på at baile 
denne klatredag lige før bussens afgang. 
Okay, jeg kunne da bare hænge ud ved 
klipperne og skyde lidt billeder så...

Min nye makkerinde meldte ud, at hun kun 
ville være andenmand, da hun ikke havde 
klatret ret meget det sidste års tid. Susan er 
heller ikke helt ung længere, men det ved jeg 
kan snyde. På hvilken som helst anden dag ville 
det være lykken, at få lov at føre alt. Hiket op 
til Dina’s Cromlech, hvor Wales mest berømte 
ruter ligger, trak lidt tænder ud, dog flere hos 
min makker end hos mig.

Susan sendte mig straks igang med 
Cemerety Gates, 52 meters E1 5b. 
En lidt rusten start, men flowet kom hurtigt igen 
og en fantastisk eksponeret rute blev klatret alt 
imens snakken gik med klatrerne på de andre 
ruter. Halvrebene, mit på 60m og Susans på 
50m, kunne akkurat nå til standpladsen. 
Det var derfor rutens førstebestigere Joe Brown 
og Don Whillans gik den i to reblængder.

Nu var der ingen vej udenom. 
Turens drømmerute. 
Der blev tænkt godt og grundigt og læst endnu 
engang i guidebogen:
“A celebrated and duly polished classic, forging 
a direct line up one of the most striking rock 
features in Britain. Climb the corner passing 
a difficult move at 8m, and an obstinate crux 
section entering and leaving a niche, close to 
the top”
Det lyder jo intet mindre end fantastisk !

Ruten starter på en lille afsats 2m oppe over 
den hylde, som er platformen under alle 
ruterne på de to væge i de gigantiske hjørne.

Hele racket med mine efterhånden mange camalots 
slæbes med op. En del kilo hænger på hoftene og 
hjælper godt til at, benene ryster som en Singer i 
zig-zag. Det er ikke specielt hårdt, men det er nok 
nærmere spændingen over at få mulighed for at klatre 
denne rute, der sætter benene i største zig-zag. 
Jeg husker ikke at støde på første crux efter 8m, bare 
at jeg ser frem til at komme op, hvor rutens rids bliver 
off-width. Der er bridget hele vejen dertil med få 
layback bevægelser, indtil næste gode trin på vægen 
kommer. I off-width’en kan der hviles, ja sågar med et 
no hands rest.

Nu begynder ruten at spidse til, præcis som 
guidebogen beskriver. Længere nede satte jeg min 
største camalot(#3), det fortryder jeg nu. Så en lille 
kile smides i klippen, den er vist mest mental. Jeg får 
etableret mig i nichen, som går fint på den slobede 
klippe. Herfra kan jeg se en piton, den er fra første-
bestigningen i ‘52, så total ubrugelig. Selvom alle ved 
bedre, klippes der i den alligevel. Det gør jeg også. 
Jeg kommer fint ud af nichen og roder lidt rundt ved 
næste stykke fix gear. Klipper i den gamle rustne kile, 
sætter en ny og klipper derefter ud af den gamle.

Nu er der godt og vel 7 meter tilbage af denne perle 
af en rute. De sidste 30 meters klatring er gået som en 
drøm. Jeg ved fra abseilet efter Cemetery Gates, at det 
lille fingerrids jeg snart nærmere mig ser hårdt ud.
En ung gut hang præsic der. Jeg elsker fingerrids, 
så der trækkes ud over den lille bule fra nichen og 
videre op. Men venstre hånd i ridset placeres rutens 
sidste sikring før der hives i rødder og græstotter for at 
komme ind over kanten.

BMC’s sommertræf kan anbefales til alle der elsker 
at klatre på egen gear. Der er ruter og klippetyper til 
enhver smag og i alle sværhedsgrader.

Et ophold på BMC centret i Wales er ren luksus.
Man vælter ud af køjesengen, sætter sig til bord med 
english breakfast, snupper en madpakke og smider 
rygsækken over skulderen og bliver kørt til det crag 
man har udvalgt med sin makker.
Efter en fed dag på klipperne, kommer men ofte hjem 
5 minutter før aftens buffeten, derefter er der øl og 
cider i bar, samt foredrag eller video i “biografen”.
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Forårsmånederne gav løfter om lange varme som-
mer dage. Og de var tiltrængte da de endelig kom. 
Vi havde besluttet at tilbringe den første ferieuge på 
DB-træffet i Ailefroide sammen med forhåbentlig 
mange andre glade bjerg-glade klubmedlemmer. Og 
vi blev ikke skuffede. Klubbens nye ”reklamebanner” 
ledte os hurtigt til rette plet på den ellers vidtstrakte 
campingplads som stort set breder sig ud over hele 
dalbunden, ca. der hvor vejen bliver til vandrestier. 
Der var allerede mange andre telte. Mere end 50 
medlemmer, familiemedlemmer og børn havde fundet 
vej, og flere var allerede godt i gang med at udforske 
omgivelserne. Og hvilke omgivelser. Klippevæggene 
er imponerende høje set fra et underlag, liggende 
i det høje græs i solen. De føltes så tæt på at man 
næste måtte kunne røre dem, hvis man strakte hånden 
frem. En stor fordel, når konsekvensen er at tilgangen 
til mange af ruterne i området kan klares på under 15 

min. Samtidig havde familier og andre interesserede 
perfekte muligheder for at følge klatrerne i aktion og 
deres fremskridt på væggene. Vel at mærke siddende 
i skyggen med en god kop kaffe. Solen var rund-
håndet med sine stråler under hele træffet og gjorde 
campinglivet til en ren fornøjelse, selv for de mindre 
teltvante.
Ud over de nære klipper i en eller flere re-
blængders højde, med eller uden bolte, var 
der masser af andre muligheder for aktiviteter 
omkring Ailefroide. Indenfor mindre end tre 
timers vandring var der flere hytter med 
servering og mulighed for overnatning, 
hvilket blev prøvet med stor succes af en 
hel flok voksne og børn i alle aldre. I den 
mere tivoli-agtige ende af aktivitetspalet-
ten var ”Den Store Slugt-Via Ferrata”. 
Den skulle prøves, så på med basis 

Tekst: Maria Sturluson
Billeder: Mikael B. Kriatiansen

Sommertræf  Flashback
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klatregrej og VF-dimsen, og af sted det gik. Først ned 
til floden, så op ad klippen, hen over slugten, hen ad 
klippen, ned til floden igen og op ad klippen på den 
anden side. Op, hen, over, ned, over igen og op. Ikke 
de store klatremæssige udfordringer, selv i sandaler, 
men sjovt at prøve. VF-dimsen blev også luftet på en 
mere almindelig klatrerute, som bragte et par tøser 
til tops til en flot udsigt over dalen under Ailefroide. 
Selvfølgelig blev der mest klatret  ruter, masser af 
ruter! For de videbegærlige var der arrangeret en 
workshop om flerreblængders klatring i området. Tre 
rebhold med hver sin AK’er prøvede kræfter med de 
højere vægge med stor succes. Dagen blev afsluttet 
med en dejlig middag for deltagere, instruktører og 
deres familier på den ene af de to lokale restauranter. 
Hør mere om workshoppen ”fra en der var der selv” i 
næste nummer af Klatring.
Ud over at opleve et nyt og spændende klatrested, 
klatre en masse og nyde bjerglandskabet, var det 

også målet med træffet at bringe DBs medlemmer 
tættere på hinanden. Derfor blev der en aften trom-
met sammen til fællesspisning. Det blev noget af 
et langbord, da alle havde bakset den skønsomme 
blanding af klapstole, liggeunderlag, plastikkasser og 
campingborde sammen til et 30m langt arrangement. 
Dertil kom de knap 10m med grills på række med 
et astronomisk antal af pølser og andre godter over 
gløderne. Som de fleste aftener rundede naturen også 
denne aften af med en smuk måneoplyst dal under en 
klar og lidt kølig stjernehimmel. 
Træffet varede officielt en uge, men flere kom og gik 
undervejs og nogle blev hængende lidt længere. Det 
er helt forståeligt. Teltferie med storslået udsigt og 
fantastiske oplevelser i bjergene, dejlig fransk mad og 
vin og ikke mindst omgivet af dejlige venner og andre 
gode bjergklubfolk – hvad mere kan man ønske sig af 
sin sommerferie?
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Bornholm Climbing & Deep Water Solo Festival

Pjaskvåd succes
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Hammercracket

Highline over Linsedal

Da Anders første gang forlagde idéen om DWS på 
Bornholm for mig tænkte jeg: sikke en fed idé!, og 
håbede på at det kunne trække folk over på Solskin-
søen. Som tiden gik hev Anders og Kim den ene store 
internationale klatrer op af hatten, og arrangementet 
blev større og større.

Så det var med stor spænding jeg steg på bussen 
mod klippeøen for at være med i festivalen. Campen 
blev indtaget i høj sol, super fine forhold. Torsdagen 
blev brugt i forskellige grupper, nogle udforskede 
den fine bouldering ved hammerkysten, andre hang 
ud ved søen og projektere på lidt topreb med Robert 
Caspers. Der blev også udforsket linjer på væggene 
ved Opal søen fra gummibåd. 

Fredag var der afgang til forskellige klatreområder 
med en guide til hver, og der blev gået til stålet. Det 
var høj sol, så folk svedte, og fedtede lidt på ruterne. 
Vi der var i Linsedal, overværede Anders Kiel gå high-
line i overbevisende stil.

Lørdag startede lidt overskyet, men skyerne blev hur-
tig afløst af høj sol. Det var nu konkurrencen skulle 
stå på væggen ud over Opal søen. Rutesætterne 
havde knoklet hårdt for at blive færdige til tiden, og 
de klarede det i fin stil.
De indledende runder forløb fint, og 6 damer og 10 
herre gik videre til finalen. Feltet var meget spredt, og 
det var super fedt at se alle kunne komme i gang med 
ruterne, selv nybegynderne.

Herrens finale blev afviklet først. Ruten var hård, 
men det endte med at både Robin Vickery og Steve 
McClure gik til tops, så der skulle en superfinale til. 
Rutebyggerne fik travlt med at sætte en ny rute. Efter 
et par timers hårdt arbejde var de 2 klatrere klar til the 
final show down. Første mand på banen var Steve. 
Han toppede finaleruten uden de store problemer. Så 
var det Robins tur. Han gik frisk til sagen og kæmpede 
sig op. Han toppede også super finalen, og afsluttede 
med en flot baglæns salto fra de ca. 11 meter. 
Så blev det damernes tur, det så ud til at skulle blive 
en kamp mellem Stine og Michelle! Michelle havde 
faktisk slutgrebet, men fik det ikke matchet. Stine 
matchede slut grebet, og sikrede sig sejren. Hun 
havde endda så meget overskud at hun nedklatrede 
2/3 dele af ruten igen, flot stil.

Lørdag aften var der stor Barbecue, med præmieover-
rækkelse og dejligt øl fra hanerne. 

Alt i alt et super super fedt arrangement, stor respekt 
for Anders og Kim, og alle dem der hjalp til. Håber 
det vender tilbage i 2009, jeg kommer!

Tekst og billeder: Morten Johansen
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Tekst: Hasse Norbye
Billeder: Sandra B. de NeergaardMarstrand 

vs
Hållsunga

Klatringen fører altid en til steder – man aldrig ville 
have krydset - hvis ikke legebarnet indeni konstant 
krævede nye oplevelser!

Egentlig var det bare en weekend som så mange 
andre!  Den eneste forskel var at drukturen lørdag og 
den obligatoriske støvsugningen søndag var udskiftet 
med sportklatring i Gøteborg. Efter en sommer med 
lange slabruter i Ailefroide (Frankrig), gjorde vi os 
ingen forestillinger om at skulle ”trække hårdt” i det 
”vertikale univers”. Men det naive håb lever som 
bekendt altid, så det var med en vis optimisme, 
at vi kastede os ud i projektet fredag eftermiddag.

Efter en urolig nat i vejkanten på hovedvej 168 - stod 
vi op kl. ca. 8.00. Vi havde udset os Hållsungavæggen 
som udgangspunkt for lørdagens vertikale eventyr.  
Men som altid, når jeg er på tur med Michael Stokke-
bye, havde ingen af os gjort ansatser til at forberede 
turen hjemmefra!  Og kæresten var trods alt for ny i 
gamet til, at hun kunne stilles til ansvar for den man-
glende planlægning! Så der stod vi som ALTID lørdag 
morgen uden mad eller et lokalkendskab, der gjorde 
os i stand til at finde føde i gåafstand fra hovedvejen.  
Så efter at have kigget hinanden dybt i øjnene, måtte 
vi konstatere at turen gik via nærmeste by for at skaffe 
”sundt” føde til resten af dagen. I sidste ende handler 
det jo om at kunne performe på klipperne, så snakken 
faldt naturligt på basser, bagerens dårlige øje, 
blåbærmuffins og lidt ”godis” i pauserne mellem 
ruterne.

Mere end normalt sultne drejede vi derfor til højre 
mod Marstrand, i stedet for til venstre mod Hållsunga. 
Nu er det naturligvis ikke verdens grimmeste køretur 
vi begav os ud på! Meget ondt kan siges om over-
natningen i vejgrøften, men en køretur i den svenske 
skærgård fra Ø til Ø kræver en god pessimist, for at 
bevare det dårlige humør. Og selvom vi gjorde vores 
bedste blev det langsomt sværere og sværere!
Marstrand stod der på skiltet. I bilen jokede vi lidt 
med at Marstrand formodentlig var et hul på niveau 
med ”fucking Åmål”! Og bekymringerne accelerere-
des af at ”2 ludere og en lommetyv” filosofien vandt 
stadig mere frem i bilen.

Men så pludselig lå den der! Byen man aldrig ville 
have oplevet hvis ikke man klatrede. Badet i sollys 
med kobbergrønne tage - for foden af den smukke 
middelalderborg - ude på den lille Ø. Traditionelle 
svenske træhuse i alle tænkelige og utænkelige farver. 
Indrømmet - jeg mistede prompte luften og tabte mit 
hjerte til stedet!. Hvis bare ikke Christian d. 4 havde 
formøblet det store danske rige, havde både klipperne 
og Marstand været områder - man i dag kunne nå 
med en S-togs billet. Nu skal det selvfølgelig også 
handle om andet end Marstand. Og selvom konflik-
ten om hvorvidt vi skulle droppe ”miniklatreferien” 
og blive i Marstrand, stod på hele vejen tilbage til 
Hållsunga, endte vi alligevel på klipperne op ad 
eftermiddagen.
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Nu bør jeg indrømme at klatringen i Hållsunga abso-
lut er ikke den værste! Væggen er med sine 25 meter 
og ruter af høj kvalitet absolut et besøg hver. 
Alsidigheden på væggen er ganske imponerende, når 
man påtænker at der kun er 28 ruter i alt.
Vi lagde ud med at føre de to trestjerne ruter ” 
Modesty Blaise” (6a) og ”Til Tops Beste Far” (6b+). 
Tre stjerner symbolisere det ypperste klippeklatring i 
Gøteborg kan tilbyde! Vedvarende og varierende – 
uden at de to ting bliver til modsætninger, og med lige 
dele opgaver til både hjerne og  fysisk. Med andre ord 
bliver man simpelthen glad i låget af at klatre ruterne, 
fordi man kommer igennem så mange elementer af 
klatringen.  Med succesen i bagagen var vi klar til at 
prøve kræfter med de lidt hårdere ruter.
Vi besluttede os for at give Frankenstein (6c+) et skud. 
Egentlig havde vi påtænkt at lave ruten Fankylelic  
(6c+), som jeg tidligere har haft fornøjelsen af at 
føre.  Men i dag så den MEGET led ud, idet et mindre 
vandfald havde fundet vej nedover den smukke linie, 
så med udsigt til at skulle catche efter våde slopere, 
blev vi enige om at alt andet ville være at foretrække!
 
Så det blev Frankenstein der nu rejste sig foran os. 
Michael onsightede den i fin stil - omend lidt presset. 
Det påvirkede naturligvis ikke mig at han onsightede 
den, hvorfor min hvilepuls nærmede sig 140 da jeg 
gik på ;-) Og med kærestens klassiske bemærkning 
om at ” den klarer du i fin stil” – samt kroppen fuld 
af basser og manglende søvn, gik jeg i gang med det 
spændende projekt. Og efter en 4-5 halvkvalte forsøg 
og fald - klarede jeg skærene i ”overbevisende” stil! 
Efter Frankenstein sluttede vi af med et par mindre 
krævende ruter.  Trætte og udmattede kørte vi igen 
mod Marstrand i den smukkeste solnedgang!
Overrumplet af træthed og det smukke sceneri 
besluttede jeg at hoppe i havnen, for på den måde 
at blive ”ren” og få skyllet sveden af kroppen. Eller i 
hvert fald erstattet den med dieselolie fra de mange 
lystsejlere i havnen.
 
Marstand by skæres igennem af havet. Det betyder at 
middelalderborgen og de ældste huse findes på den 
lille ø, der nås ved at tage den gamle og traditionsrige 
kabeltrækfærge. En vandreture ad de smukke smalle 
brostensveje fører til borgen, hvor der er guidede ture 
på mange sprog. Som dansker bliver man dog presset 
over den smerte ”vi” har påført dem! Men sådan er 
det vel altid med gamle kolonimagter. Historisk inter-
esseret eller ej bør man i hvert fald aflægge

middelalderborgen et besøg (de fleste vil ikke blive 
skuffede). Mættede af indtryk rodede vi rundt i natten 
for at finde et sted at overnatte. Gnavne og
 utrygge naboer stod på deres verandaer med mobilen 
i hånden, som for at symbolisere, at de med moderne 
teknologi havde magten til at hidkalde ordensmagten, 
når det passede dem og ikke omvendt. Usikkert søgte 
vi rundt for til sidst at finde et græstæppe under nogle 
gamle egetræer, der indeholdt alt det campister har 
våde drømme om.

Morgendagen bragte en mindre åbenbaring, da vi 
erfarede at vi havde camperet i en nationalpark. Et 
udsigtpunkt et stenkast fra teltene fremprovokerede 
virkelysten hurtigere end ellers. Og efter at indtaget 
morgenmaden på kajen kørte den lille vogn østpå – 
fra holm til holm i retning af fastlandet. Jeg skævede 
mere en gang i bakspejlet for at være sikker på, at 
erindringen om Marstrand ville nå sætte sig fast i 
bevidstheden.

Dagens eventyr lå på fastlandet, og var lidt af en gam-
mel kælling (kending). Med det utroligt svensk,
klingende navn ”Aspen” er man sikret god klatring 
af ”vægagtig” karakter.  ”kalle stropp” (6c) og ”Ior” 
(6b+),  ”exodos” (6c) var nogle af de ruter vi fik sat 
et flueben ved. Men den egentlige grund til besøget 
var den lille oversete væg ”Fikahyllan” . Her kan man 
med fordel slæbe kæresten eller andre nybegyndere 
med. En fin lille slab væg med relative lette ruter. 
Boltene sidder tæt og ruterne er underholdende og 
varierende. Her kan alle kan få en god klatreoplev-
else - uden at det kræver den store erfaring.  Man kan 
starte med 4a ruter og langsomt øge volumen op mod 
de 6a. Som man jo bekendt aldrig skal grine af, når 
der er tale om slabgradering.  Lidt lige som ”Modesty 
Blaise” og ”Til Toppen beste far” så kaster ”fikahyllan” 
smil på læben af klatreren- uanset om man vil eller 
ej! ;-)

Snip snap snude så var den weekend ude. 
Men hey – alternativet havde været en druktur og den 
obligatoriske støvsugning søndag. 
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Foredrag m. Carlos Buhler Mini interview

Exploratory climbing from around the globe
Foredrag med en af verdens førende alpinister – Carlos Buhler
17. november kl. 20 og entré kr. 60,- se www.danskbjergklub.dk for nærmere detaljer om sted.

Amerikanske Carlos Buhler fortæller om et udvalg af hans fantastisk bedrifter der spænder lige fra store 8000 
meter ekspeditioner (f.eks. første bestigning af Mt. Everests Kangshung (øst) væg), over high-altitude bigwall 
ekspeditioner (f.eks. ny direkte rute på Changabangs nordvæg) til 2-mands alpin-stils bestigninger (f.eks. ny rute 
på Ama Dablams nordøst væg og Siula Grandes vestvæg). Udover disse kendte bjerge har Carlos også lavet 
førstebestigninger på en lang række mindre kendte bjerge i sjældent besøgte bjergkæder. 
 
Tag med ud på en rejse rundt om jorden fra mere end 30 års professionel klatre karriere. 

Læs mere om Carlos Buhler på http://www.carlosbuhler.com/ og http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_buhler

Profil: Mette Thomsen

Hvorfor klatring?
Allermest fordi det føles som den rigtige måde at bruge sin tid, uvist af hvilke mærkelige underbevidste 
grunde.
For det andet er det helt objektivt den fedeste sport i verden. Det bedste i verden er at være på klatretur 
med masser af klatring, grill, øl, hygge og mennesker, som man kan dele oplevelserne med. Der er ikke 
noget som følelsen, når man hænger ved ankeret og har klatret en fed rute på grænsen af ens evner.
Klatring åbner for et masser af fantastiske natur-, sports- og sociale oplevelser.
Man føler sig aldrig hverken så svag eller så stærk som når man klatrer.
 
Hvilken form for klatring syntes du er sjovest, og hvorfor?
Jeg er mest til sportsklatring, selvom kæresten vist gerne så, at jeg fik øjnene op for trad-belaying. Jeg kan 
dog godt lide fornemmelsen af at komme til tops på en (let) trad rute, fordi man selv har gjort hele arbejdet 
fra bunden. Jeg har bare ikke tålmodigheden til rigtig at bruge tid på at lære trad- og alpin-klatring, og jeg er 
for magelig. Sportsklatring er den nemme form for klatring, hvor man slipper for at fryse og stå alt for tidligt 
op. Man kan fokusere på de fede bevægelser og få oplevelser, hvor alt går op i en højere enhed.

Hvad indeholder den pefekte klipperute?
Den perfekte rute indeholder alt andet end jams og slopers. Den er varieret og ikke for kort. 
Og så skal jeg helst have toppet den, før den er helt perfekt.
 
Hvilken klatreoplevelse ville du gerne have været foruden?
Der er vist ikke nogen specifik klatreoplevelse, jeg ville have været foruden. Men der er flere skader med 
relation til klatring, jeg gerne havde været foruden. Og måske den gang Rune (red: Mettes kæreste) resolut 
hejste mig ned i et tre meter højt brombærkrat et sted på Kullen på min første klatretur.
 
Hvor drømmer du om at komme til at klatre?
Jeg kan virkelig godt lide granit-klatring, så Sverige er et af mine yndlingssteder. Ellers ville jeg gerne til 
Siurana og Kalymnos, fordi alle fortæller godt om klatringen der. Desuden Norge (helst i tørvejr) og USA og 
Canada.  Og så glæder jeg mig til KK åbner igen,  så der også kan klatres indendørs.
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Tikka Zipka Tikka XP Myo XP Duo Myo Lite

Now it´s here
- you can´t live without it


