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“Hvad kan egentligt nå på en weekend i bjergene 
og hvad har man lyst til at lave?

Man begynder selvfølgelig straks at bladre i bøger 
og beslutter sig for en hurtig weekend på Nanga 
Parpats Rupal fl anke. Efter lidt overvejelser om-

kring økonomien bliver ambitionerne hurtigt 
modereret til en tur til alperne.”

Teskt & Foto: Anders Strange Nielsen

To 4000-metere 
på en weekend
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Det var præcis, hvad Morten Johansen og jeg gjorde 
i den første weekend i september. Vi havde indfun-
det os i Grindelwald med det formål at klatre et par 
toppe. Vi var fløjet til Geneve i Schweiz, hvor vi 
lejede en bil og kørte til Grindelwald.

Efter en øl på en bar, kørte vi lidt uden for byen til 
Gletcherslucht og kastede os i soveposerne på en 
mark. 10 min efter dryp dryp....aaaaarghh, tilbage 
til bilen slå forsæderne ned, og crashe der. Det var 
faktisk ok, vågnede ved at en helikopter landede 50 
meter fra bilen... se der bliver man vågen.

Solen skinnede, så det var bare af sted op til byen 
igen, få den obligatoriske morgen kaffe, og købe 
lidt mad og helikopterredning. Oppe på bjerget ved 
Jungfraujoch var der sort af japanere, som vadede 
rundt i sneen i deres fine små sko, men som man kom 
længere væk fra stationen, var der færre og færre folk. 
Vel fremme ved Mönchjoch hytten slappede vi af og 
fik et par øl, det var jo en hygge tur.

Vores erklærede mål var en tur på Eigers sydgrat, 
men vi ville gerne lige varme lidt op, og Jungfrau 
var en oplagt mulighed. Jungfrau er med sine 4158 
meter den tredje højeste top i Berner Oberland og 
er for Interlaken, hvad Matterhorn er for Zermatt. Jeg 
havde kigget på den direkte rute gennem sydflanken, 
men efter at have konstateret at den gik gennem et 
særdeles aktivt serac område blev den diskvalificeret. 
Det måtte blive op af ryggen på Rottalhorn en travers 
til Rottalsattl og derfra en yderligere kort eksponeret 
travers til sydøst ryggen, som kan følges til toppen. 
Jungfrau er et bjerg med en grim uheldsstatistik. Det 
skyldes jo nok tilgængeligheden med jernbanen, 
og at bjerget er en komplet alpin oplevelse med 
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klippe/sne/is og en tricky bergschrund efterfulgt af en 
fin grat med stor eksponering. Det kræver altså lidt 
foregående alpin erfaring.

Klokken 04 en masse rumsteren, så var det op og 
ned med noget morgenmad, nu skulle vi i gang. Ved 
5-tiden forlod vi hytten i stjerneklart vejr, tilgangen 
varede vel en god times tid, og så gik det op ad, 
scrambling med kramponader på, nem klatring på 
klippe, der ender ud i et snefelt, som vel var 50-
55 grader. Godt oppe over dette stykke var der en 
lidt flad travers over til en bergschrund, der skulle 
forceres. Den var lidt tricky på grund af sæsonen, 
men jeg kom op over den og fik sat en isskrue og 
kunne få Morten med op. Vel oppe over Berg-
schrunden, kommer man op på en kam, der er meget 
eksponeret på den anden side. Det blæste noget, 
men ikke så slemt, men man skulle dog holde tunge 
lige i munden. Så skulle man traversere endnu et sne 
felt omkring de 60 grader, med stor eksponering. Så 
er det ellers opad, det går fint og vi er fint gående 
især når man tænker på vi kom op i højden dagen 
før. Udsigten er fænomenal, og vi arbejder os op af 
snefeltet og kommer til sidst på klippe igen, og efter 
lidt scrambling står vi på toppen. Klokken er 10 om 
formiddagen, så vi har brugt ca. 5 timer om ruten, 
præcis hvad guidebogen angiver.

Udsigten er super flot, vejret er herligt, og efter en 
masse billeder, begiver vi os ned af igen. Efter små 3 
timer er vi nede fra ruten igen, men så skulle vi lige 
tilbage til hytten. Man går her nede i en gryde, og 
solen bager ned, det er ulideligt varmt, og det tager 
os over 2 timer at komme tilbage til hytten, puha. Vi 
er ret trætte, da vi kommer tilbage. En lille morfar, så 
er maden serveret, og over maden bliver vi enige, om 
at vi ikke går på Eiger, for så skulle vi starte allerede 
om 4 timer, ved midnat! Mönch bliver målet. Vi vil 
klatre SW graten, som jeg havde klatret året før, hvor 
jeg blev fanget af lyn og torden tæt under toppen, så 
jeg ville gerne gentage den og fuldføre uden brug af 
helikopter lift fra toppen. (Se ulykkesrapportering på 
www.danskbjergklub.dk)

Vi kommer dog til at sove lidt længe, så vi tager 
normalvejen op af Mönch, som starter med en lang 
klippesektion, i starten meget løs, masser af løse greb, 
men senere noget bedre. Efter en lille snegrat, hvor 
kramponaderne bliver monteret, kommer et lidt svære 
klippestykke, hvor vi vælger at beholde dem på; det 

er lidt noget skidt at klatre i, men det sparer tid, og 
det er ikke så langt. Så kommer endnu en snegrat, 
med et godt spor, så det er ikke svært, og vi bevæger 
os bare sammen. 

Efter 1 time og 50 min fra indstigningen er vi på top-
pen, 4107 meter, total vindstille, meget underligt at 
sidde på en 4000 meter top, bare i en tynd fleece og 
svede, og der er helt stille. Efter en del billeder går det 
ned igen, og det tager faktisk lidt længere ned end op! 

Så vi har haft rigtig god fart op - normaltiden i guiden 
angives til 2½ time.

Vi samlede de sidste ting op fra hytten, og tog toget 
ned i dalen igen, hvor toppene blev fejret med nogle 
store fadøl, hvorefter vi bare kastede os på noget græs 
ved siden af parkeringspladsen, med Eiger lige oven 
over os. Falder i søvn med toppen af Eiger printet på 
nethinden… Næste gang tænker jeg, men det blev da 
til to 4000’ere på en weekend!


