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Solopgang på kraterkanten. Det er ikke skyer, men svovldampe!
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snak med. Der blev udvekslet klatreoplevelser og an-
dre historier. Vi var her i samme ærinde og over et par 
spande te blev det aftalt at starte tidligt så vi kunne nå 
op og se solopgangen på kraterkanten af El Teide.

Det blev naturligvis en af den slags nætter, hvor man 
aldrig sover godt og hvor man må døje med den 
velkomne nervøsitet og kildren i maven, som er en 
fast følgesvend natten inden en top. Man vågner ofte 
og kigger nervøst på uret med håb om at det snart er 
tid til at komme i gang.

Tidligt næste morgen gik vi så ad “Bravo”-ruten med 
pandelamper mod toppen af El Teide. Vi mødte ikke 
de store tekniske vanskeligheder bortset fra noget 
forventet sne og lidt scrambling på overiset klippe der 
krævede en del opmærksomhed. Ved syvtiden beg-

yndte det at blive lyst 
og omkring halv otte 
stod vi i svovldampen 
på den isede kraterkant 
i 3718 meters højde og 
var klar til solopgang.

Jeg har aldrig før be-
steget en aktiv vulkan 
og var meget forundret 
over at stå på toppen 
i 10 graders frost i 
en stank af svovl og 
damp. Man kunne lige-
frem varme fingrene på 
den dampende klippe. 
På et tidspunkt var jeg 
da også lidt bekymret 
for om det dog ikke 
var usundt at indånde 
al denne svovl. Det er 
en meget imponerende 
og ydmyg oplevelse at 
se ned i krateret på de 
underlige grønne farver 
og fornemme de store 
kræfter der er på spil i 
undergrunden.

Det var også fantas-
tisk at følge de første 
spæde solstrejf og se 
solen stå op over havet 

i et flot farvespil. El Teide kaster en skygge på mere 
end 50 km, og udsigten over Tenerife og de omkring-
liggende øer var nærmest ubeskrivelig.

Vi blev på toppen en times tid og jeg fik blandt andet 
optaget en kort panorama video som kan ses på min 
hjemmeside på.  Så var der ellers en lang nedstign-
ing tilbage til varmen og civilisationen. På vejen 
ned kunne man nyde udsigten til et andet kæmpe 
vulkankrater, det imponerende Pico Viejo

Hvis man på et eller andet tidspunkt skulle komme 
forbi Tenerife, så kan jeg kun anbefale den fantastisk 
og anderledes klatreoplevelse som venter på El Teide.

I middelalderen var 
Tenerife kendt på 
Spansk, som “Isla 
del Inferno”, der frit 
kan oversættes til 
det malende navn 
“Helvedesøen”. Dette 
skyldes naturligvis at 
øens største vul-
kan, Pico de Teide, 
var aktiv. Dengang 
voksede vulkanen 
mere end 200 meter 
til den højde som 
den har i dag, nemlig 
3.718 meter og blev 
altså Spaniens højeste 
punkt. I dag er vul-
kanen blot kendt som 
“El Teide”. Der har 
ikke været vulkanud-
brud på øen siden 
1907, men vulkanerne 
ulmer stadig, så det 
er blot et spørgsmål 
om tid.

Jeg tilbragte det 
meste af februar og 
min barselsorlov på 
Tenerife med klatring 
og afslapning i selskab 
med den nye del af 
familien. Udover den fremragende klippeklatring på 
fast rød basalt var der altså også en vulkan, som godt 
kunne trænge til en vinterbestigning.

Jeg måtte dog først en tur forbi Tenerifes “hovedstad” 
Santa Cruz, for at hente en “Peak Permit” da toppen 
på El Teide af økologiske årsager ikke er tilgængelig 
for offentligheden uden en tilladelse. Det gik dog 
ganske smertefrit efter at jeg havde lokaliseret nation-
alparkens kontor, på fjerde sal i en kontorbygning i en 
sidegade nær havnen.

Jeg havde på forhånd opgivet at overtale min ni 
måneder gamle datter og hendes mor til at klatre med 
op og se solopgang, og forberedte mig derfor på en 
solobestigning.

Den 6. februar 2008 parkerede jeg bilen i Los Cana-
das som ligger i 2200 meters højde og begyndte min 
ensomme gang op mod Altavista hytten, som ligger i 
3200 meters højde. Hytten er ubemandet om vinteren 
og der ligger både sne og is på det meste af vulkanen. 
Jeg havde derfor bevæbnet mig med et par steigeisen, 
varmt tøj og proviant, men isøksen havde jeg efterladt 
derhjemme da jeg ikke forventede de store tekniske 
passager.

Jeg gik gennem et månelandskab, hvor nogle af Star-
Wars-filmene efter sigende skulle have været optaget. 
Uden de store problemer ankom jeg efter nogle timer 
til den mere end 100 år gamle Altavista-hytte. I den 
utroligt veludrustede hytte mødte jeg ganske over-
raskende to Walisiske brødre som jeg hurtigt faldt i 

Pico Viejo krateret er 16km i diameter!
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Fakta

Tenerife er den største af de syv kanariske øer. Øen ligger i Atlanterhavet cirka 300 kilometer fra Afrikas 
kyst og er af vulkansk oprindelse. Klimaet er oceansk, og dagtemperaturen kommer sjædent under 20 
grader. Udover muligheder for sportsklatring og bouldering, byder øen også på mange muligheder for 
vandring og mountainbiking, og ikke mindst solbadning.

Anders video fra toppen: http://frontpoint-sport.com/teide.avi 

Pico de Teide er 3718 meter høj vulkan der ligger på Tenerife ud for Afrikas vestkyst. Det er samtidigt 
Spaniens højeste punkt. Den kan bestiges hele året og er forholdsvis ukompliceret, men om vinteren må 
man regne med at møde både sne samt overiset klippe på kraterkanten og steigeisen samt en isøkse kan 
være nødvendig. Det kræver en tilladelse at gå helt op på kraterkanten, denne tilladelse er gratis og kan 
hentes på nationalparkens kontor i Santa Cruz.

Altavista hytten kan nås på ca. 3 timers gang fra Las Canadas (2200m), men den er kun bemandet fra juni 
– september. Fra Altavista hytten er der ca. 1½ time til toppen i gode forhold. Det er muligt at ’snyde’ og 
tage gondolbanen og til 3.400 meters højde og gå til toppen via ’La Rambletta’ ruten, men det udelukker 
naturligvis solopgangen og hvem er det egentligt man snyder?

Pico de Teide (3718m) set fra Los Canadas (2200m)

Altavista Refugen, 3200m – Den slår de fleste hytter i alperne mht. til komfort
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