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 ■ kLATRInG
Af Camilla Alfthan, Saas-Fee 
Foto: Joakim lloyd Raboff

det hele begyndte med   
Matterhornbjerget i na-

bobyen Zermatt. det ikoniske 
bjerg, der er inspirationen til 
Toblerone, var det helt store 
trækplaster, da de første ud-
lændinge kom dertil for godt 
200 år siden på ryggen af deres 
muldyr.  der skulle hele 15 mis-
lykkede forsøg til, før det i 1865 
lykkedes for den engelske illu-
strator og opdagelsesrejsende, 
edward whymper at bestige 
Matterhorn. 

Turen op til toppen var for-
øvrigt ment som forberedelse 
til en ekspedition i Grønland. 
englænderens bedrifter gjorde 
egnen berømt, ikke mindst 
da fire af ekspeditionens syv 
mænd mistede livet, da deres 
reservereb pludselig brast. 

4000 bjergbestigere
den dramatiske hændelse har 
dog ikke afholdt andre fra at gå 
i whympers fodspor. Ikke min-
dre end 4.000 bjergbestigere fra 
hele verden når hvert år toppen 
på det sagnomspundne bjerg, 
hvis sydlige side er den mest 
udfordrende.

Selv om udstyret i dag er 
noget mere avanceret end i 
attenhundredetallet, er no-
stalgien i højsædet, når flere 
af bjergbestigerne indlogerer 
sig i englænderens stamhotel, 
Monte Rosa, der dengang var 
det første af slagsen, og hvis 
indretning stadig er mere eller 

mindre intakt.   I dag er der ikke 
længere nogle, som forulykker 
på vej til toppen. det kræver 
dog en vis forberedelse at be-
give sig af sted. 

nogle øver sig på Matter-
horns mindre nabobjerge, mens 
andre starter med bjergpas. Vi 
vælger det sidste – nemlig det 
billedeskønne bjergpas Gorge 
Alpine i den nærliggende by, 
Saas-Fee. 

Her har vi allieret os med 
den lokale guide, Michael 
Schwarzl, som er opvokset i 
Alperne. 

Året rundt klatrer han med 
alt fra familier til virksomhe-
der, der prøver kræfter med 
bjergene for at få en anderle-
des naturoplevelse. 

Iført varmt tøj og gode 
vandresko møder vi ham den 
næste morgen på hotellet, hvor 
han har sørget for det øvrige 
udstyr – hjelme, reb og skrue-
karabiner.

Frygt og fryd
dét, der på papiret ligner en 
fredelig bjergvandring, viser 
sig imidlertid at være en helt 
unik oplevelse, der bogstave-
ligt talt går igennem luft, klip-
per og frosne vandfald. det ene 
øjeblik går vi på små stier, mens 
vi holder godt fast i de reb, som 
er mejslet fast i bjergvæggene. 
det andet øjeblik går vi over 
gyngende hængebroer for at 
ende i en glidebane, der går 
igennem en faretruende kløft. 

Med en blanding af frygt og 
fryd gælder det om at gå linen 
ud, når man hænger over af-
grunden, med kun et reb om 
livet, og glider fra den ene 
bjergvæg til den anden, eller 
hopper fra sten til sten. 

dét, der for alvor får adrena-
linen til at flyde, er den drama-
tiske natur, der er så milevidst 
fra den, vi kender herhjemme. 

en klatretur er dog langt fra 
de prosaiske omstændigheder, 
som i gamle dage var en del af 
oplevelsen. 

Således afslutter vi turen 
på en restaurant i Saas-Fee. 
Her kommer guiden med de 
fortællinger, man nødig ville 
høre, mens man befinder sig 
på bjerget. 

Som dengang en turist, som 
ville vandre alene, faldt 40 
meter ned i dybet og kun over-
levede med nød og næppe og 
adskillige brækkede ben. Blo-
det lå stadig på klipperne, da 
Schwarzl den næste dag kom 
forbi med en gruppe. 

en anden gang var det en 
kronhjort, som mødte ham og 
hans følge med brækket nakke 
på den smalle sti. Turene er dog 

ikke mere dramatiske, end at de 
er egnede til alle, som er i god 
form. den ældste deltager var 
90 år, fortæller han. de yngste 
er børn.

Virksomheder bruger bjerg-
klatring til teambuilding. det 
styrker nemlig sammenhol-
det, når man er afhængige af  
hinanden for at komme igen-
nem et ellers utilgængeligt 
bjergpas, hvor det, i tilfælde af 
et uheld, vil være umuligt for 
en nødhelikopter at komme til 
hjælp.

World cup i isklatring
Udenfor vælter sneen ned lige-
som dengang, viser det sig, at 
den britiske popgruppe wham i 
1980’erne indspillede musikvi-
deoen til Last Christmas i én af 
Saas-Fees traditionelle hytter. 
Snevejret er så voldsomt, at alle 
lifter er lukkede; til gengæld er 
der action i det lokale parke-

ringshus, hvor der er world cup i 
isklatring for kvinder og mænd.  

konkurrencerne blev indført 
for over ti år siden af Michael 
Schwarzl. 

Og at et 11 etagers parke-
ringshus er det geniale sted at 
overvære en sådan begiven-
hed, står klart, da vi vandrer 
fra etage til etage, og på den 
måde kommer helt tæt på de 
frygtløse udøvere, som med is-
økser klatrer op af den tårnhøje 
væg, mens tilskuere hepper fra  
gulvet iført beskyttende hjel-
me.  

Ved første øjekast var det el-
lers ikke lige det sted, vi havde 
lyst til at tilbringe aftenen. Men 
isklatrernes fanden-i-voldske 
løben op ad den frosne væg, 
gør det svært at løsrive sig. kun 
små syv sekunder tager det de 
allerhurtigste at nå toppen, da 
de to og to konkurrerer i kate-
gorien speedclimbing. 

det spirallignende parkerings-
hus, som umiddelbart ligner 
en hvilket som helst trist be-
tonbygning, antager nærmest 
guggenheimske dimensioner, 
som stemningen stiger blandt 
publikum, alt imens en lille 
elektrisk vogn kører rundt 
mellem etagerne og sælger 
raclette og glühwein.

Glat og utilregnelig
klatringen er kun en forsmag 
på, hvad der venter, da vores 
guide viser den isvæg, som og-
så vi skal forsøge at komme op 
ad. For det viser sig at være et 
frossent vandfald uden for par-
keringhuset på små 20 meter. 

denne gang er udfordrin-
gen en helt anden end vores 
tur igennem bjergpasset. den 
kræver både økser og sko med 
ispigge, for ikke at nævne en 
varm og velpostret jakke, da det 
er bidende koldt. Vi låner ud-

styret i isklatrernes basecamp 
i parkeringshuset, inklusive 
det reb, som vi får om livet, og 
som vores guide starter med at 
trække igennem det rækværk, 
der befinder sig oppe ved top-
pen af vandfaldet, hvorefter 
han hejser sig selv ned.  Bag-
efter står han og holder fast i 
rebenden, mens vi én ad gan-
gen forsøger at klatre op af det 
frosne vandfald. Og her er det 
pludselig ikke så let, som man 
skulle tro.

Stumper falder
Modsat de faste bjergvægge 
er isen glat og utilregnelig. 
Stumper falder pludselig ned, 
når man hakker øksen i, og så 
er det bare om at hurtigt hakke 
den ind et andet sted, så man 
ikke taber balancen. når man 
alligevel ryger ned i ny og næ, 
skal man huske at holde ar-
mene ud til siden, så man ikke 

Højt at 
klatre

1.

det var i den 
schweiziske alpeby 
Saas-Fee, at den 
britiske popgruppe 
wham i sin tid  
indspillede  
musikvideoen  
til hittet  
Last Christmas. 
det er også her, at 
det er blevet  
populært at klatre  
i bjerge for at  
udfordre sig selv  
og sine omgivelser
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Fakta     Saas-fee til fods

 ■ Mens nogle foretrækker Zermatts internationale miljø, 
er andre mere til Saas-fees traditionelle charme. Liftsy-
stemerne er således endnu ikke helt udbyggede, og derfor 
kommer man længst og højest til fods. 

 ■ Højeste udkigspost er allalin-bjerget på 4.025 meter, 
hvorfra man på en klar dag kan se Laggio Maggiore i 
Italien foruden Mont blanc i frankrig.

 ■ Turen fra Zermatt til Saas-fee tager 1 time og 45 minut-
ter med tog og bus. et liftsystem, som vil forbinde de to 
steder, forventes tidligst at være på plads om nogle år.  

 ■ En klatretur i Gorge Alpine varer mellem tre-fire timer og 
koster i vintermånederne 75 schweizerfranc (460 kroner), se  
www.klettersteig.ch for klatreture i sommerhalvåret, samt  
www.northernlights.ch, der foruden klatreture i bjergene 
også arrangerer isklatring alt afhængig af vejrforholdene. 

 ■ www.sass-fee.ch.

Fakta     bestig Matterhorn

 ■ Mere end 4.000 bestiger årligt Matterhornbjerget efter 
at have øvet sig på nogle af områdets mindre krævende 
bjerge. 

 ■ den letteste vej til toppen går i Whympers fodspor af 
den nordøstlige rute.

 ■ Turen starter med en skilift til Schwarzsee, hvorfra man 
vandrer videre til Hörnlihütte, hvor man overnatter, indtil 
selve bjergbestigningen starter klokken tre om natten og 
med lygter på hjelmen.

 ■ Årsagen til den tidlige start er de varme dagstempera-
turer, hvilket bevirker, at sne og is begynder at tø, så de 
sten, der ligger under, river sig løs, så man bogstaveligt talt 
befinder sig på usikker grund.

 ■ Det tager mellem fire og fem timer at nå Matterhorns 
top, og det samme at komme ned igen. Således er man 
typisk tilbage i hytten mellem klokken 10 og 13.

 ■ Prisen for en tur via Zermatts alpine center er CHf 1.070 
eller ca. 6.600 kroner.

 ■ for informationer omkring forberedelserne til bjergbe-
stigningen se www.alpincenter-zermatt.ch.

 ■ Matterhorns historie kan opleves på det nye Matterhorn-
museum på Zermatts hovedgade. www.matterhornmu-
seum.ch.

 ■ Skiløbere og vandrere kan nå Kleiner Matterhorns gle-
cher med europas højeste lift, se www.zermatt.ch.

1. Michael Schwarzl, den lokale guide, hænger på glidebanen 
mellem klipperne, på det som umiddelbart blev solgt  
som en fredelig bjergvandring, men er en helt unik oplevelse.

2. Dramatisk natur med klipper og frosne vandfald.  
Man er afhængig af teamet for at klare sig.

3. World cup i isklatring foregår i det lokale parkeringshus i 
Saas-Fee.

2.

3.

kommer i karambolage med 
isøkserne.  

da en del af klatringen går 
ud på at banke benet hårdt ind 
mod isen for at overhovedet at 
få fodfæste, må artiklens for-
fatter trække sig på grund af et 
skadet knæ. Bedre går det ikke 
for fotografen, som efter et par 
meters forsøg må give op, da 

han finder klatringen for psy-
kisk udmattende.  dét, at skulle 
klatre op af den ujævne is uden 
hele tiden at kunne se, hvad der 
ligger ovenfor, bryder han sig 
ikke om. 

La grande finale
Og hvad nu, hvis vores guide 
ikke har ordenligt fat i linen, 

og han falder ned? Så er det 
la grande finale, konstaterer 
han noget slukøret bag efter. 
de edward whymperske  
dimensioner nåede vi altså 
ikke, på trods af de gode hen-
sigter. 

Så er det godt at natten er 
lang, og at de professionelle 
isklatrere kan tage over. 
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