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I weekenden var der træner seminar i Viborg og i den sammenhæng fik jeg mulighed for at udforske Jyllands 
første ”klippevæg”.

Jeg kan bare sige…. DET ER SUPER FEDT

Væggen i Viborg er en sand innovation og en nyskabelse - ikke bare i Danmark, men så vidt jeg kan forstå, i 
det hele taget.

Der har været lavet mange betonvægge og uden at vide det, så her kvaliteten sikkert været svingende. I sær 
hvis de er lavet til træning. Væggen i Viborg er bestemt en ny generation. Faktisk er det lidt som at gå i biffen 
og se en god film - man bliver grebet af illusionen og man lader sig sive ind i fortællingen. 

På forhånd kan man kun være skeptisk - hvem fanden kan få beton til, bare at ligne klippe (tænker man) ??? 
Det er der tydeligvist nogle folk fra Abekatten der kan. Væggen er så naturtro at man ikke et sekund er i tvivl 
om, at man faktisk klatre på en granitvæg... i Viborg!!

Detaljeniveauet er ekstremt højt og "grebene" så "naturlige" at man gang på gang bliver overrasket hvor de 
ikke er. I modsætningen til alm. kunstige klatrevægge, er alle ruterne tredimensionelle og meget teknisk 
udfordrende.

De lettere ruter (4 - 5c) er lette, uden at der er store greb. Mellemklassen (6a-7a) er varierende og udfordre 
konstant ens fod, holde og trækteknik og de svære ruter (7a - 8a?) er så finurlige, vedvarende og 
spektakulære, at man ikke kan stoppe. Som en kendt kok siger om mad "man skal få lyst til en bid mere, når 
man smager det" - sådan er de ruter jeg prøvede i Viborg.



Nu skal træerne jo heller ikke vokse helt ind i himlen. I væggen er der lavet nogle ris, som er træktestet til at 
man kan sikre med kiler og friends. De ser ikke naturlige ud og har en udformning som på ingen måde lever 
op til resten af væggen, og uden at udtale mig om noget jeg ikke har prøvet, så ser det ud til, at de er svære 
at placere sikringer i.

På en del af ruterne er der chippet hist og her. Det er dog gjort så skånsomt som muligt og det er kun få 
steder, hvor det for alvor springer i øjnene. 

Generelt er ruterne af en særdeles høj kvalitet og koncentrationen af kontinuerlige, fede ruter findes ganske 
simpelt ikke, andre steder hvor jeg har klatret. De folk som har udformet overfladen er kunstnere og dem der 
har udtænkt ruterne har enten været ekstremt heldige eller meget dygtige - det er bestemt et hit.

Man må dog på ingen måde sammenligne denne væg med en træningsfacilitet, for det er det ikke. Det er et 
home crack hvor de lokale vil klatre de samme ruter igen og igen, mens besøgende vil komme og klatre et 
par timer eller en weekend. Alle vil dog kunne gå derfra med et projekt som de absolut må tilbage til for at 
lukke.

   



Jeg kan kun anbefale ALLE at tage til Viborg - eller som Neil Gresham sagde "I just on sighted the best 7a+ 
ever – this is amazing".

Så bare pak bilen og kom af sted – du bliver med garanti ikke skuffet

Johannes Madsen
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