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Den 14. august omkom en 55-årig mannlig klatrer i en
rappellulykke på vei ned Pionérruta etter å ha vært på
Falketind.
To turkamerater hadde besteget Falketind via
normalveien som går opp fra Morka-Koldedalen. Etter å
ha vært på toppen valgte de å legge returen ned
Pionérruta som var førstebestigernes vei fra Falkebreen
og opp til Nordryggen. De hadde truffet et annet turfølge
bestående av en guide med tre-fire gjester som viste vei
fra toppen av Falketind til der Pionérruta topper ut på
Nordryggen.
De to turkameratene fikk lov til å rappellere først, da
det var forventet at det guidede turfølget ville bruke en
del tid på rappellen. Rappellen fra Nordryggen gikk litt
diagonalt mot høyre, og etter å ha gjennomført denne var
de fremdeles i ulendt og eksponert terreng. Herfra stod
valget mellom å klyve ned eller å rappellere videre ned til
der hvor breen strakk seg lengst opp mot fjellsiden (ca 20
m på skrå mot venstre). En fjellnabb/blokk stakk opp her,
og hadde tre-fire brukte rappellslynger rundt seg. Det ble

lagt en ny 120-slynge rundt denne sammen med en ny
karabiner, og rappelltauet ble trædd i denne, samt i
gammel karabiner i de brukte rappellslyngene for backup.
De undersøkte rappellfestet, som virket som om det var
en fast del av fjellet og følte seg trygge på at det var solid.
Den ene kopler seg inn til rappell, og i det tauet strammer
seg etter fire-fem meter, løsner hele festet bestående av
fjellnabb og slynger. Dette resulterer i et fall på om lag
50m ned i steinura. Turkameraten står igjen, men får etter
hvert beveget seg ned til den skadede. Når guiden fra det
andre turfølget kommer til, er den skadede bevisstløs.
Det blir utført livreddende førstehjelp, men etter hvert
slutter han å puste og dør på stedet.
Den omkomne hadde valgt å ikke bruke hjelm. Ved et så
langt fall er det usikkert om det hadde endret utfallet av
ulykken.
Denne ulykken føyer seg inn i rekken over flere tragiske
rappellulykker de siste årene. Den er en trist påminnelse
om at vi er helt prisgitt rappellfestet og at det er helt
bombesikkert når det belastes.

Bildet viser Pionérruta opp fra Falkebreen til Nordryggen. Sirkelen viser stedet hvor rappellblokken løsnet.
Foto: Lena Fauske

