
Bergen, besøgt !
Længe havde vi tænkt at Bergen måtte være et fint sted at klatre i Norge. Nærlæsning af 
sportsklatringsføreren, havde ikke gjort forventningerne mindre. Og lidt ’sideliniekigning’ på 
BKK’s  (  www.Bergen-klatreklubb.no )  hjemmeside  viste  stor  og  energisk  aktivitet  på 
vestlandet…

Steffen J. på ’brakvalg’, 6 (Ute-veggen). 
(foto: Britta H.)

…en lille dansk foran Kårstø-klippen. (foto: Britta H.)

På vejen til Bergen stoppede vi i  Kårstø, nær ved Haugesund, og klatrede på det fine 
sportsfelt  af  samme navn – super  klippe.  Ikke så høj,  men med meget fin kvailtet  på 
klatringen ( http://home.no.net/larsnorn/kaarstoe/ ). 

Vi fik ved ankomst til Bergen lidt dårligt vejr (som alle ved, er Bergen kendt for dette), 
hvilket gjorde at vi fortrak til Sotra, øen vest for Bergen, i jagt på godt vejr – som ofte kan 
findes  dér  selvom det  er  dårligt  vejr  i  byen.  Førstemødet  med  Bergensklatringen  var 
’Syltøy’ – og det var ikke noget dårligt møde. Super listeklatring på fotogén rød granit. Og 
så var det ’gået galt’ – det her område var for fedt ! 

Ude  på  øerne  fik  vi  også  besøgt  Ute-veggen,  Gøkeredet,  Hjallaveggen,  Turøy, 
Furunkulose og Vågeveggen. Alle klipper med sit særpræg, og mange af dem lige ned til 
hav eller sø med stor mulighed for ’picknicing’. Og med det plus, at de tørrer virkelig hurtigt 
efter regn !

http://www.Bergen-klatreklubb.no/
http://home.no.net/larsnorn/kaarstoe/


Britta H. på ’sjørøvergull’, 5+ (Ute-veggen). 
(foto: Laila R.)

Flemming R. på ’steinbyen’, 7+/8- 
(Hjallaveggen). (foto Britta H.)

 
Thomas H. på ’fryktens spill’, 8 

(Loddefjord). (foto: Britta H.)

Herude  findes  også  en  del  bouldering  –  det  vi  prøvede  var  superfint.  Fik  dog  ikke 
gennemprøvet denne klatreform til bunds – check selv hjemmesiden for flere oplysninger.

Som traditionen siger, blev vi også ramt af heldagsregn ! Og hvad gør du så ???! Jo, du 
tager til Loddefjord. Stor ’grotte’ masser af ruter som altid er tørre, og med hængende 
karabiner, sponsoreret af den lokale klatrebix ! Så hvis du er klar til stejle ruter fra 8- (= 
f7b) og op, så er dette stedet ! Og en anden stil på klatringen end den mere vertikale på 
øerne.

Inden for bygrænsen findes en del andre klipper, så du behøver ikke at rejse så langt for at 
komme til at klatre – de er dog ikke tørre i regn !

Hvis du vender blikket mod øst fra Bergen, så er der selvfølgelig også klatring. Indenfor 
1,5-2 timers bilrejse.  Vi fik testet Perleveggen og Mojavato endnu to virkelig fine klipper. 
Den første med horisontelle lag og glimerfyldt klippe, den anden med sandstenslignende 
klippekvalitet og formationer som på kalksten !!!? 



Thomas H. afslutter ’sprocket’, 8- (Mojavato). (foto: 
Britta H.)

Britta H. på ’kvitsteinsvalsen’, 6+ (Perleveggen). 
(foto: Laila R.)

Lange boltede ruter skulle også findes – ’Nåli’ på vejen mod Voss – check BKK-hj.siden. 

Nu er der jo bare ævlet sportsklatring – men for gear-entutiasterne er der også klatring at 
komme efter. Sydligt på Sotra findes et stort og næsten boltfrit område, Tellnes/Haganes 
med masser af højkvali kileruter, og hvis du er til lange kileting (op til 300m), så rejser du til 
Uskedal, 2 timer inde i landet - check BKK-hj.siden.

For plastic-klatreren så er der mindst 3 forskellige vægge i byen !

En hurtig Bergensoversigt, så yes – det er bare at rykke afsted !!! (for ÅK’ere så findes 
sportsklatreføreren i vores bib.) Og glem ikke ’Det lille Kaffecompagni’, lige til højre for 
starten af Fløyensbanen, og en bytur i en hyggelig vestnorsk by !

/TH

Thomas H. på ’lediggang’, 7+ (Turøy). (foto:Laila R.)


