
Klatring i Catalonien
En fantastisk vinter destination...

Ved et bord i baren, på campingen i Siurana sid-
der vi aftenen efter ankomsten, og stener til en 
velkendt disciplin her på stedet, klatrefilm på den 
store fladskærm. Vi sætter Dossage 5 på dvd`en 
og ser Chris Sharma projektet på en ny fed linje 
på El Pati væggen, 500 meter herfra. Vi er stort 
set helt alene denne aften, lige på nær en fyr i 
baren, der smilende siger til Toni, uhh this move 
is the hardest. Jo, Sharma sidder og nyder end-
nu en first accent i den rigtigt hårde ende.

Dette senarie er næsten et hverdagsbillede på 
disse kanter.    

Her er altid masser af gode klatrere der giver den 
gas på uendelig meget og helt fantastisk klippe, 
samt de fedeste ruter.

17. Dec: Can tone gros
Efter en tørlagt periode for klippeklatring siden 
påsken, blev det endelig tid til at komme af sted. 
Ca. 2 ugers tid hen over julen venter i det vinter-
venlige Catalunia. Sammen med en efterhånden 
vandt rejsemakker, Thomas Østby og ”bjerg-
manden” kasper Bercowicz, flyves jeg af Spanair 
til Barcelona den 17. December.
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Afhentning af lejebil, indkøb på vejen og tre timer 
senere er vi på Campingen i Siurana, som er det 
sted vi har tænkt os at have som ”basecamp”.

Det er uden tvivl det bedste sted at opholde sig 
hvis man udelukkende skal klatre i Siurana, men 
planlægger man klatring forskellige steder er det 
værd at overveje alternativerne. Der er et utal 
af refugier, bland andet i Arboli, Margalef, Ter-
radets, som var nogle af de steder vi besøgte på 
denne tur. Desuden er der refugie i byen Cor-
nudella som er den lille by tættest på ”Toni Ar-
bones` paradis”, og som ligger centralt mellem 
Montsant og Siurana. Sidst er der også refugiet 
tæt ved campingen i den lille gamle by Siurana, 
på toppen af...Verden!

Vejret er heldigvis med os, hvilket gør fandens 
til forskel på succeen af ens tur på denne årstid.  
I skyggen på campingen og i vores lejede bun-
galow ligger vi dog  på en konstant temperatur 
på omkring frysepunktet, vi boede i et fucking 
køleskab! I det hele taget er de mindste bunga-
lows på campingen, ikke noget at råbe hurra for, 
de er kolde, fugtige, dårligt belyst, klamme ma-
drasser og man kunne blive ved. 

Og så er de med en pris på 35 euro pr. nat for 2, 
ret dyre. Men man har dog sit eget, og med det 
lille tekøkken bord stole og seng, er det et num-
mer bedre end telt. Man kan også vælge en lidt 
større og helt ny bungalow med eget bad, der 
så også er det tilsvarende dyre, med omkring 60 
euro. Nå, men i solen er temperaturen som skabt 
til klatring, og vi vælger at starte vores ferie med 
klatring på den solbeskinnede sektor, Can Tony 
Gros.

Tony Gros er en fin lille væg, lige under park-
eringen, med lodret/svagt overhængende ruter 
med en længde på 20-25 meter. De fleste ruter 
ligger graderet i slutningen af sekserne, starten 
af syverne, men lige som i resten af Siurana er 
denne sektor også fyldt med nyboltede ruter 
som ikke er at finde i guiden. De nye ruter er et 
hak sværere og et par af dem, begge 7b blev 
onsightet og føles som en god starter på ferien. 
Som sagt er der blevet boltet rigtig meget nyt i 
Siurana, og siden den sidste guidebog kom ud, 
er der tilkommet over 350 nye ruter, hvilket får 
Siurana til at runde de 1000 ruter i alt, imponer-
ende! Opdateringerne på de nye ruter er at finde 
i guiden i baren på campingen.

[ Sector El Pati ]



19. Dec: Margalef
Denne dags klatring starter efter en køretur på 
ca. fyrre minutter og et smut forbi refugiet for at 
købe den lille topo over Margelef. Vi kører til sidst 
af en meget stejl grusvej til en af de, desværre 
få solvente sektorer, Raco de les Espadelles. 
Heldigvis er det en rigtig fed sektor! En mere el-
ler mindre stejl væg der bugter sig, nærmest så 
langt øjet rækker og med et fremtidigt potentiale 
man ikke tør tro på, er hvad der kommer til syne.

Jeg ser frem til at klatre denne dag, for med 
tilbageblik på sidst jeg var her og en hård 7c+er  
i 2. go, ved jeg at væggen ikke bare ser nice og 
indbydende ud, men også byder på fede ruter 
der passer mig rigtig godt.

Og jeg blev ikke skuffet. Efter et par opvarmn-
ingsruter sætter jeg slynger i selen og har fokus 
mod Malosombra 7c+. Jeg vil selvfølgelig prøve 
et onsight, det gør jeg næsten altid med 7c+ og 
især når jeg har det som jeg har det med denne 
ruter, hvor jeg har set mig selv lave den under 
besigtigelsen. Og yes, med et nogenlunde over-
skud, med undtagelse af enkelte enkeltbev-
ægelser, lykkes det at gå den onsight. Det sker 
for mig stadig så sjældent, at det er en fantastisk 
følelse jeg står med.

Den korte historie på denne dags afslutning 
lyder: nå ja. Når nu der var slynger på 8a`eren 
to ruter til højre, hvorfor så ikke prøve at ride på 
bølgen af optur og gi den et go, det et jo et gratis 
forsøg!

 Så med godt mod, og et kun lille pres fra en 
englænder, der måske havde set mig på den 
foregående rute, og med sin egen kamp på ruten 
i mende, sender han mig af sted med et, ”let me 
se how essy it can be,” gå jeg i kamp med endnu 
et onsight, i en sværhedsgrad jeg ikke rigtigt op-
fatter som rigtig realistisk for mig. I wasn`t essy, 
men med stor kamp, næsten al a, A muerte, 
lykkedes det sku! Status må være at Raco de 
espadelles`s 20-25 meter overhængende pock-
et-ruter passer mig rigtig godt! 

Og det er ikke sidste gang jeg kommer her...

22. Dec: El Dard
Spanien byder på så urimelig meget klippe, 
og i Catalonien ligger mange crags så tæt at 
man kan se fra det ene til det andet til tredje og 
fjerde... 
I dag skulle 
vi så besøge en af disse, El Dard. En sektor der 
hører til Arboli, der sammen med La Mussara 
byder på rigtig mange ruter i den laveste ende 
af skalaen og dermed er et godt alternativ til Si-
urana, som lidt mangler de rigtig lette ruter.

El Dard er nu ikke spækket med lette ruter, men 
har en del i 7`erne, og er der ud over et godt 
eksempel på hvor varieret klatringen er i dette 
område.  Faktisk mindede klatringen her lidt om 
granit ...på kalk, en masse brudt og forskudt 
klippe med rids og layback. Ikke Spaniens flot-
teste væg, ej heller helt min smag. Men ander-
ledes og sundt for min klatring og faktisk nogle 
ret fede ruter. 

[ Thomas Østby på 7b i El Dard ]



24. Dec: Siuranella
Tilbage i Siurana er der en væg jeg de første par 
gange jeg har været her, lidt har forbigået. Den 
består af forskellige sektorer, Siuranelle syd og 
nord, og efter den enorme mængde nyboltede 
ruter, er også opstået en Siuranella Central. 

Måske er jeg gået lidt uden om denne del af 
Siuranas ruter grundet at det i nord tit er rigtig 
koldt, syd tit blæsende og alle steder uover-
skueligt. Men her gemmer sig altså fantastiske 
ruter, hvilke jeg er begyndt at skyde mig ind på.
Denne dag i nord startede med verdens hårdeste 
6c`er. Jo jo, jeg havde fundet en rigtig fin linje at 
varme op på. Men med en fejl i topoen var jeg 
gået på naboruten en 7c`er! Så jeg kæmpede en 
kamp med min stolthed, med symaskineben og 
med en sætning på repeat: det er 6c, jeg kan sku 
da for fanden ikke ryge på en 6c! Det kunne jeg 
heller ikke, men det holdt hårdt.

Ikke langt derfra ligger en fantastisk rute som jeg 
sidste år måtte æde min stolhed ved, L` Esca-
marla 7c+. Jeg prøvede dengang, selvfølgelig at 
onsighte den, med bagtanke på at Stine Øster-
gaard ikke længe forinden havde flashet den. 
Det burde være en smal sag at onsighte! Men jeg 
fik bøllebank, big time! Så meget at jeg næsten 
havde fortrængt ruten nu. 

Men nu stod jeg og så på den igen, og den in-
dbyder altså bare til at blive klatret. Jeg syntes 
absolut ikke det er en let 7c+er, men den byder 
på rigtig meget lækker klatring. Tre forsøg kost-
ede et lidt dynamisk crux inden jeg med pænt 
overskud og med nydelse af ruten hele vejen, 
kunne klippe ankeret. Og hvis jeg ikke vidste det 
før, så ved jeg det nu, Stine er pissehamrende 
stærk! Sejt flash.

25. Dec: Montsant
Raco de Misa, Monsant. Den stejle side til højre, 
I loove this wall! Et pocket mekka af den anden 
verden, med en længde så de nærmer sig him-
len, men føles som helvede mens det står på. 
Det er stejlt og det er fysisk. Ved disse ruter kan 
du ikke snige dig op med ”Fransk bøsseteknik” 
( har intet mod bøsser) eller indøve et enkelt 
lille crux, og så er det, det. Du skal rent faktisk 
være i en pæn form og have trænet udholden-
hed mere end 14 dage før afrejse, før du har en 
chance! Man bliver her, rent faktisk fysisk træt af   
ruterne, ja det føles vel nærmest som at løbe en 
hurtig femmer. And I like it.

En af disse ruter hedder Hydrofobia og er egentlig 
en 55-60 meter lang 8b/+ men til vatnisser og 
andet kravl som mig, er der sat et 8a anker.

[ Solnedgang ved Montsant ]



Vi havde faktisk været heroppe en gang tidlige på 
denne tur, hvor jeg prøvede ruten, og med den 
tidligere onsight succes, skulle det også prøves 
her. Desværre knækkede jeg et greb ved fejl 
sekvens, og på de næste 2 forsøg røg jeg på sid-
ste bevægelse, med kæmpe pump. Nu stod jeg 
så ved ruten igen og tænke at den skulle sættes 
hurtigt og sikkert i dag. Så efter en ”doggetur” 
til ankeret som opvarmning og et par minutters 
pause var jeg klar. Det var ikke så slemt, alle 
bevægelse sad og jeg klatrede i et godt tempo, 
alligevel blev jeg en kende nervøs i toppen, da 
et velkendt pump kom snigende omkring de to 
sidste slynger. Men jeg var nu ret overbevidst om 
at jeg ville lave den og det gjorde jeg. Jeg havde 
brug for en kort klatredag, og en efterfølgende 
hviledag.

Resten af dagen kunne så nydes med den 
smukke udsigt, der er ud over bjergene fra 
Montsant.

27. Dec: Terradets
Efter en uges rigtig godt klatrevejr og ubeklageligt 
sendevejr, satte nedbøren ind de næste dage, 
enten som regn, slud eller sne. Derfor kørte vi til 
Terradets, en lidt længere køretur på to en halv 
time. 

Men det er det værd. les Bruixes er en af mine 
absolut yndlings vægge, der som en stor bølge 
strækker sig små tohundrede meter, med den 
sjoveste tufaklatring, masser af jugs og små 
bissede crux, gerne helt i toppen. Og sværheden 
passer mig helt perfekt, ruterne ligger på ræd og 
række med firs procent mellem 7c og 8a+, dog 
kendt som generelt en kende soft.

Med en lidt sen ankomst var der ikke meget tid til 
klatring denne dag, så jeg lagde ud med opvar-
mning på en, for mig gammelkendt helt fantas-
tisk 7c+er, med et par hæng de bissede steder 
for at blæse lidt varme i fingrene. Det var skide 
koldt denne dag!

Efter som jeg stort set har lavet det hele her un-
der 8a, fandt jeg en af disse, Last Line. Så igen, 
slynger i selen og fuld fokus på ruten og endnu 
et onsight forsøg. 

Jeg kommer presset gennem første crux, og kla-
tre stille og roligt videre hele tiden med tanke på, 
at nu må der snart komme en hård passage igen. 
Men det kom ikke, jeg klatrede hele resten af ve-
jen i fuld kontrol og helt uden pump og klippede 
noget overrasket ankeret på endnu et vellykket 
onsight. Men 8a har jeg meget svært ved at tro 
på det skulle være.

Mikkel Pedersen var tilkommet os,  sammen 
med det dårlige vejr og prøvede efterfølgende 
et flash af ruten, men røg desværre i den sidste 
stejle passage. Sådan behandler denne væg dig 
rigtig tit.

Med snuden hjemad kørte vi forbi refugiet, for 
at se på mulighederne for overnatning der. En 
gammel togstation med forbindelse til Barcelona 
over Llieda og faktisk et ret så lækkert og slet 
ikke snusket refugie som de ellers tit opleves. 
Men desværre var det lukket frem til februar.

[ Søren Andersen på Hydrofobia 8a ]



[ Søren Andersen på Photo Shot, 8b ]



28. Dec: Et sikkert tørt crag?
Stadig regn drev os rundt i området for at lede 
efter et, sikkert tørt crag. Først Montsant sektor 
L-escletxa, som skulle være et sikkert træk i reg-
nvejr, og som minder meget om Raco de Misa, 
men en stor nysgerrighed og manglende beslut-
somhed drev os videre til næste sektor, Ender-
rocade som dog hurtigt viste sig at være våd.

Den smattede grusvej viste sig at blive mere og 
mere uvejsom og bilen mistede mere og mere 
sine manøvrefærdigheder. Med tre centimeter 
ler på dækkende, mere eller mindre kurrede vi 
ned af den smalle vej, der dog efter planen,  igen 
snart skulle føres os ud på asfalten mod Mar-
galef. Men nej. Den lille streg der i topoen udg-
jorde vores grusvej stemte ikke overens med 
vores efterhånden ret så dårligt stillede situation. 
For i virkeligheden var vi gået fra bilen da Tho-
mas ikke turde kører ned af den næste nedkør-
sel, vi havde får længst passeret et ”videre kør-
sel forbudt” skilt uden mulighed for at dreje fra, 
og efter en nu længere gåtur kunne vi konstatere 
at vejen endte blindt!

Vi havde bevæget os længere og længere ind i 
en åleruse, og var nu på dybt vand, så dybt vandt 
at det var på tale at lade bilen stå til de havde 
lovet opklaring fire dage senere. Men det var 
selvfølgelig også uholdbart og det lykkedes uden 
den store katastrofe at få vendt bilen og komme 
helskindet ud. Altså en erfaring til skræk og ad-
varsel for alle andre. Grusvejen langs Montsant 
er i vådt føre ikke egnet til små udlejningsbiler, 
der i øvrigt slet ikke må kører på grusvej, og ve-
jen ender desuden blindt! Vi nåede Margalef lidt 
nedslåede, med kun få timer til solen gik ned. 
Tilmed var de første sektorer vi opsøgte, bland 
de mange små vægge Margelef består af, også 
våde. Så vi endte ved det stejle, El Laboratori. 
En væg der faktisk ikke sagde mig meget, alt for 
kort kun ca. En ti – femten meters klatring.
 
Men der var en ruter som vakte min opmærk-
somhed, en rute så stejl at en del vel nærmest 
kunne betragtes som tag, Photo-shot 8b. Og 
med slynger på det meste var det igen et gratis 
forsøg og bare at gå på. Den var hård, jo vidst. 
Men på en styrkebetonet og meget dynamisk 

[ Søren Andersen på Photo Shot, 8b ] [ Søren Andersen på Photo Shot, 8b ]



krævende måde, og dermed kom jeg over-
raskende let igennem bevægelserne. Vi forlod 
Margelef efter dette ene forsøg og en fornem-
melse af at den ikke krævede alverdens forsøg, 
måske med lidt held en dags arbejde?

29. Dec: Santa Linya
Sidste klatredag, og stadig regn. Derfor startede 
vi igen dagen med en længere køretur på et par 
timer, hvorefter vi landede lige foran en kæmpe 
grotte, med navnet Santa Linya.

Har været og set stedet for år tilbage og siden 
drømt om at klatre der, det tror jeg alle der ser 
stedet vil gøre. Desværre var den sidste tids 
regn sivet så meget, at store dele af ruterne var 
umulige at klatre på, altså 8a – 8b er svært nok 
på tør klippe!. Men der var nu stadig nok til os for 
en dag, og jeg var træt i armene efter en kort dag 
i Santa Linya. Må tilbage!

30. Dec: Allersidste dag
Igen tørvejr over Siurana, og stadig lidt hud på 
fingrene, af sted til klippen inden afgangen hjem 
fra Barcelona. 

Kasper og jeg går, (hvilket man kan gøre til alle 
sektorer fra campingen på 10-15 minutter), til 
kløften man så smuk passere på vej til campin-
gen, og som man første gang man kører forbi, 
drejer nakken af led ved, for at få hele det beta-
gende syn med. 

Siuranelle nord med alle de mange nye ruter 
ligger til højre for en. L`Olla med de korte stejle 
klassikere og en af verdens nok mest klatrede 
7b+ere, Bistec de biceps, og klassikeren Migran-
ya 8b som jeg så gerne vil finde tid til at arbe-
jde på, findes i bunden. Og til højre har man den 
store imponerende væg sektor el Pati med den 
verdenskendte 9a+ La Rambla og den nye 9b? 
Som herren i indledningen lavede first accent på, 
dagen hvor vi ankom. Mit hoved var nu stået af 
og på vej hjem med flyveren, så jeg var hverken 
til first accent eller førstemands klatring, men tog 
en lille hyggetur på Kaspers lille projekt El prodo 
del ray 7b+ på el Pati, i bagreb. I øvrigt en rigtig 
Siurana rute, der byder på 30 meters delikat te-
knisk klatring, en klar anbefaling.

Som det sidste på denne tur satte jeg i sikker stil 
slynger på den velbesøgte Bistec de biceps og 
fik dermed åbnet et nyt lille projekt til Kasper.
Selv fik jeg i denne omgang lukket alle de ruter 
jeg gik på  ...det er sku for slapt, man bør have et 
projekt at komme tilbage til.
 
Men næste tur åbner jeg op for projektposen, 
skal finde mig en god 8b`er! Måske Migranya, 
eller Kalea borokka eller L`mens? AARHHH der 
er så meget, jeg må snart af sted igen...

...Hey der var jo Photo-shot, man har altid et åb-
net projekt at komme tilbage til.

[ Ukendt klatre i sector Raco de les Espadelles ]



[ Søren Andersen på 8a onsight i Margalef ]
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