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Nyheter ur tidningen Climb
•

De välkända Jonny Copp och Micah Dash, båda Colorado,
omkom i en lavin på sydöstväggen av Mt Edgar (också känt
som E. Gongga, 6 618 m). Nytursprojektet skulle ha ingått i en
tv-serie för National Geographic, rapporterar Climb.

•

En Martin Moran-expedition gjorde förstabestigningen av
Changuch (6 322m) i Kumaon-regionen, Indien. Förbindelsesofficeraren Luder Sain, Paul Guest, Leon Winchester samt
guiderna Rob Jarvis och Moran nådde toppen. Intressant är
också, att om man har tillstånd för två toppar, tillåter indierna
att man byter sitt andra objekt ut mot något annat, om förbindelseofficeren tycker det är okej.

•

Go Mi-sun, Korea, hade toppad ut på Nanga Parbat, hennes
fjärde 8000-metersberg 2009, efter att hon tidigare på året var
på toppen av Makalu, Kangchenljunga och Dhaulagiri. Totalt
var det den elfte 8000-meters toppen sedan hon började med
dessa 2006. Hon föll och omkom på nervägen mellan läger tre
och två, på en sträcka där andra efter demokratiskt beslut hade
tagit bort de fasta repen för att använda dem på en enligt tycke
svårare passage.

•

15-åriga japanen Toru Nakajima dök upp bland Peak-distriktets
klippor. Han började blygsamt med femmor och sexor, brände
sen av ett antal E7 och E8 samt två E9. Aktiv semester?

•

Spanjorerna Alvaro Novellon och Oscar Perez försökte klättra
Karakorums ”Walker-pelare” - Nordryggen på Latok I, men
valde efter tid att ge sig på den mer förlåtande nord-västryggen
på Latok II. Ett långt fall på ca 6 500 m höjd resulterade i
att Perez fick benbrott samt brott på vristen. Novellon lämnade Perez på 6 200 m med sovsäck och kök, nådde baslägret
och lyckades organisera hjälpinsatser. Undsättarna var några
hundra meter från Perez, när ett oväder bröt ut. Perez befaras
ha omkommit.

•

New-zealändskan Pat Deavoli gjorde förstabestigningen av
Karim Sar, 6 180 m, solo. Hon har tidigare varit mästare i tävlingsklättring.

•

Elisabeth Revol (Frankrike) klättrade 2008 normalvägen på
Gasherbrum II, returnerade snabbt till läger ett, vilade och
drack, och gick delvis ensam via ”Japanese Couloir” (1986) till
toppen av Gasherbrum I. Från topp till topp på 52 1/2 timme,
ett tidsmässigt världsrekord på 8 000-metersberg.

•

Den slovenska solo-klättraren Tomaz Humar dog efter ett
långt fall med benbrott på 5 300 m, i sitt försök på Langtang
Himal i Nepal. Humar var en framstående alpinist med nästan
70 nyturer och förstabestigningar bakom sig.

•

”Joe Simpson’s Last Climb” i större fjäll blev en nytur på sydväggen av trekkingtoppen Mera Peak, med grad ED.

•

Slutligen: ni som lyssnade på Silvo Karos föredrag i Sverige
2007, minns kanske hur han 1990 i sällskap med Janez Jeglic
klättrade en fantastisk svår nytur på Bhagirathi III. Hans slovenska landsmän Luka Lindic, Rok Blagus och Marko Prezelj
gjorde vad som troligen var förstabestigningen av Bhagirathi
IV (6 193 m) via västsidan till nordryggen, alpingrad D+. En
vecka senare klättrade de en 1300 meter lång nytur på Bhagirathi III (6 454m) med svårigheten 6b, M5 och WI 5 (ED).
Nerstigningen gjordes via Kirkus och Warrens ”difficult and
insecure” förstabestigningsväg från 1933. De avslutade med en
nytur på den jungfruliga syd-sydvästväggen på Bhagirathi II
(6 512m), som också gav 1300 m klättring, dock med svårigheterna 6b+, M8 och WI 6+ (ED+/ABO). Dessa tre turer var
höjdpunkten av alpinbestigningar i indiska Himalaya 2009.

Merparten av dessa turer är klättrade i alpin stil utan sherpas,
syrgas eller fasta rep.
Sammanställt av Rafael Jensen

Luka Lindic solar ”lätt terräng” på toppen av inledande couloiren på Bhagirati IVs västvägg. Bild: Marko Prezelj
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