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Bilder: The Verticals

VERTIKALERNA PÅ "DÖDENS VÄG"

Vertikalerna hänger kvar i sydamerika sedan
senast, i Bolivia närmare bestämt. Landet är
otroligt fattigt säger de, men bjuder på en
stor gästfrihet och en mängd äventyr.
Fungerande liftar verkar det lite dåligt med,
varför de hikade upp till en topp på 5 580
meters höjd. "Det blir inte så många åk med

de förutsättningarna", konstaterar de.

Chacaltayaglaciären smälter och snön
blir alltmer sällsynt i området men de
beskriver det ändå som en häftig upplevelse.
Efter skidåkning på glaciären och i La
Paz gav de tre killarna sig ut på "dödens

väg" på cykel. Denna hårt trafikerade väg
kantas av 1000-meters stup och räknas
som den mest olycksdrabbade vägen i
världen.
4 000 fallhöjdsmeter betade de av på
en dag och erkänner att händer och armar
var möra efteråt.

7+7+7 – EN LYSANDE BOK
Det är sällan inspirerande att läsa en bok
under tvång. Nu var det visserligen ingen
som tvingade mig att läsa Fredrik Strängs
bok 7 berg + 7 kontinenter + 7 månader.
Jag åtog mig gärna uppdraget att läsa
och recensera boken innan det här numret skulle gå i tryck. Lite för mycket jobb
fördelat på alltför lite tid medförde ändå
att det var svårt att hitta ro till att sätta sig
och läsa böcker. Jag tänkte därför läsa
lite i taget, varpå jag plockar fram den en
tidig lördagsmorgon. Ett par sidor senare
var jag fast och kom inte ur sängen förrän
boken var slut många timmar senare.
Efter en kortare introduktion om Fredriks
försök att klättra Mount Everest 2005 då
han vände 240 meter från toppen, börjar
äventyret just på Everest ett år senare.
Den 25 Maj 2006, står han 8 844 meter
över havet, på toppen av världens högsta berg. För de flesta proffsalpinister kan
det vara ett livslångt mål som äntligen är
uppnått. För Fredrik är det bara början. Nu börjar nedräkningen för hans otroliga
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försök att klättra seven summits, dvs det
högsta berget på alla 7 kontinenter. Och
han ska göra det på mindre än 7 månader
och därmed också få en plats i Guinness
Rekordbok.
I boken får vi följa med Fredrik på hans
äventyr genom världen. Efter strapatserna
på Everest, följer snöstormar på Denali,
våldsamma regn på Carstenz Pyramid,
rysk byråkrati på Elbrus, magsjuka på
Kilimanjaro och orkaner på Aconcagua.
Slutligen efter 191 dagar, den 1 december, står han på toppen av Vinson Massif,
den högsta punkten på Antarktis och ska
bara ner. – Något som visar sig ska bli en
helvetes resa.
Bildmaterialet är förvånansvärt bra med
tanke på de begränsningar i kamerautrustning som går att ta med på de här bergen.
Boken är mycket bra skriven, den är lättläst och jag är helt övertygad om att även
folk som inte gillar äventyr bland bergen
har en stor behållning av den. Rolig, spän-

nande och tragisk om
vartannat och man rycks med
av den entusiasm och drivkraft Fredrik
utstrålar. Nu när boken jag inte hade ro
att börja läsa är slut känns det faktiskt lite
tomt och vet inte om jag ska börja om från
början igen eller vänta på Fredriks nästa
äventyr – för det kommer garanterat!
Albert Bonniers förlag, pris ca 200:Text: Thomas Molin
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