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Vi lämnar en krigszon, vi förlorar ett krig.
Fredrik Sträng

1 augusti 2008. K2, Pakistan.

Jag befinner mig på K2:s högsta läger, läger fyra, 7 800 
meter över havet, tillsammans med Eric Meyer i mitt team. 
Vi avbröt vår toppattack och återvände hit för några tim-
mar sedan. Vädret är perfekt med strålande sol och många 
klättrare från andra expeditioner är på väg upp i Bottle-
neck och mot toppen av K2. Men en obehaglig känsla av 
att något inte stod rätt till fick oss att vända. Nu vilar vi i 
tältet och jag funderar över min dokumentärfilm. Jag vet 
ju att jag har mycket bra material, men utan toppen känns 
det onekligen som om slutklämmen kommer att saknas.

Då skär ett gällt skrik genom den klara luften. Jag kän-
ner genast igen rösten. Det är den norska klättraren Cecilie 
Skog som vrålar. Jag kastar mig ut ur tältet för att försöka 
se vad det är som händer. Hon skriker igen. Har någon 
ramlat? Har någon skadat sig? Har det gått en lavin? Det 
är ett förskräckligt skrik och det kommer från Bottleneck. 
Vi slår på kommunikationsradion och söker av de andra 
expeditionernas frekvenser. Jag sätter på min filmkamera 
och zoomar in området.

Sedan följer händelserna slag i slag. Men inte ens i mina 
värsta mardrömmar hade jag kunnat föreställa mig att 
detta skulle bli upptakten till en av de största katastroferna 
i bergsklättringens historia.
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1

Avresan

Juni 2008. Jag står med mor och far på Arlanda. Det är 
första veckan i juni, vädret är strålande med sol och värme. 
I vanliga fall brukar jag komma hem från expeditioner så 
här års, tanig och solbränd med flagnad näsa och ledvärk, 
nu ska jag iväg, lämna den svenska sommaren och åter-
vända till hösten. Det känns lite konstigt. Tårar rinner 
nedför mina föräldrars kinder när far säger det han alltid 
brukar säga innan jag ger mig iväg:

– Om det inte känns bra, så måste du lova att vända. 
Det är inte värt det.

Mor säger inget. Inte nu. Hon har accepterat mitt val i 
livet, men alltid sagt att det finns ett berg hon inte vill att 
jag ska klättra, och det är K2. Och nu står jag här, beslutet 
är fattat, biljetten bokad och packningen är incheckad. Det 
är jobbigt. Hur kan jag rättfärdiga inför mig själv att mor 
och far känner sådan stress och oro varje gång jag ger mig 
iväg? Är det schyst?

Det har gått ungefär ett och ett halvt år sedan högste 
chefen hos expeditionsarrangören Jagged Globe ringde 
mina föräldrar och berättade att någon hade fallit ner i 
en glaciärspricka på Antarktis högsta berg Mount Vinson  
(4 892 m). Han visste inte ännu vem det var, men han 
visste att jag var där och att det dessutom var någon i mitt 
team som fallit. Det var exakt ett sådant samtal som mina 
föräldrar får i sina allra värsta mardrömmar.
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Olyckan inträffade på väg ner från toppen från det pyra-
midformade berget som reser sig i mitten av ingenstans, 
sex timmars flygresa från närmaste civilisation. Alla andra 
expeditioner låg före oss, vi var sist kvar så långt upp på 
berget (4 000 meter över havet). Plötsligt ryckte det till i 
repet. Jag insåg genast att någon bakom mig hade fallit 
ner i den bottenlösa glaciärsprickan som jag just tagit mig 
över. Jag kastade mig mot marken och högg isyxan i snön 
för att hålla emot. Repet stramades åt runt min midja, 
tyngden från min 40-kilosryggsäck tryckte mig mot mar-
ken. Stormen tjöt och det var isande kallt, säkert minus 30 
grader, och med en vindfaktor som gjorde att det kändes 
som minus 50 grader. Vi var trötta och hungriga efter två 
veckor i den här ogästvänliga naturen.

När jag försiktigt tog mig fram till sprickans kant såg jag 
Richard i mitt team, han hängde livlös upp och ner cirka 
fem meter ner i sprickan, med ett ansikte skrynkligt som 
hos en hundraåring, förfrysta fingrar stora som plommon 
och händer som började bli vita. Hans ryggsäck hade för-
svunnit i den mörka avgrunden. Vi som bara skulle ta oss 
ner, tillbaka till baslägret och fira att jag hade lyckats ta 
mig upp till toppen med den svenska fanan och fullbordat 
mitt Seven Summits-äventyr. Teamledaren Ian skrek från 
andra sidan sprickan. Jag skymtade honom och Jonjon, en 
kille från Filippinerna som också ingick i teamet, genom 
snöröken. De försökte desperat att hissa upp Richard. 
Det var fråga om minuter, om liv och död. Jag tog mig 
försiktigt tillbaka över glaciärsprickan, till Jonjon som var 
nedkyld och satt i snön och skakade, och till Ian.

– Pull here, skrek Ian.
Repet hade kilat sig fast i glaciärsprickans kant. Ian och 

jag slet för kung och fosterland. Benen skakade, mjölksyran 
rusade i kroppen. Richard skulle överleva! Det fanns ingen 
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annan tanke, inget annat alternativ. Med gemensamma 
krafter lyckades vi få upp honom ytterligare några meter, 
men så kilade sig Richards kropp fast där repet fastnat 
tidigare. Jag gick fram, farligt nära sprickan, och kopplade 
min hand runt Richards sele. Sedan drog jag. Inget hände. 
Richards ben stack upp ovanför sprickans kant men hans 
tunga överkropp vägrade att komma upp. Jag drog igen, 
och jag skrek av ilska för att få extra kraft. Det var nu eller 
aldrig. Richards kropp segade sig över kanten, jag fortsatte 
att dra för att få honom upp på något säkrare mark. Han 
skakade, han var chockad och förvirrad men lättad. Jag 
masserade hans kropp för att ge honom värme och letade 
efter något vettigt att säga.

– Hur mår du? var det bästa jag kom på.
Richard tittade på sina händer. – Mina fingrar är ganska 

kalla!
Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Jag var 

mållös. Jag kramade om honom.
Att fortsätta nedför berget var omöjligt. Vi var fem i tea-

met, men Richard kunde omöjligt klättra för egen maskin, 
Kevin och Jonjon var helt utmattade och Ian och jag, som 
också började bli trötta, kunde inte hjälpa de andra tre ner. 
Jag ringde baslägret med satellittelefonen.

– Mayday, mayday, det här är Fredrik Sträng, Jagged 
Globe, och vi behöver omedelbar hjälp, det har hänt en 
olycka …!

Men innan jag hann prata färdigt dog batteriet. I den 
branta terrängen med nästan obefintlig sikt, glaciärsprickor 
som lurade överallt försökte jag lirka i några nya batterier 
i vår kommunikationsradio. Mina fingrar skakade som 
om jag led av spasmer. Tappa inte batterierna, Fredrik, 
manade jag mig själv.

Jag ringde baslägret igen och fick kontakt med David 
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Hamilton som satt med sina teamkamrater från ALE 
(Antarctic Logistics & Expeditions) i ett uppvärmt baslä-
gertält och tittade på dvd.

Ian och jag försökte förgäves gräva en bivack där vi 
kunde hålla värmen i väntan på hjälp. Vid nästan varje 
spadtag upptäckte vi en ny spricka, men till slut hittade 
vi en plats där vi kunde gräva oss in i snön, lägga några 
liggunderlag, sätta oss och dra en av tältdukarna över oss. 
Där satt vi sedan. Kalla och trötta och skakade och med 
en kraftigt nedkyld Richard.

Jag skulle ha ringt TV4 och varit med i en intervju på 
morgonen, men jag ringde aldrig. Mina föräldrar visste 
ännu inget om olyckan. TV4 hörde av sig till min far som 
sa att anledningen till att jag inte ringde kan vara att det är 
för dåligt väder eller att det för tillfället inte fanns någon 
täckning. Det hade hänt förut.

Det gick några timmar och så fick vi äntligen kontakt 
med baslägret igen. Ian gav en rapport om incidenten och 
att vi nu var i stort behov av att få hjälp för att ta oss ner 
levande.

– Jag tror inte att vi klarar ytterligare en incident i en 
spricka, sa han.

I väntan på hjälp försökte vi hålla värmen och inte som-
na. Vinden piskade utanför men den som verkligen höll 
stämningen uppe, det var Richard! Han sjöng julsånger 
och jag försökte hålla bastakten. Ian pratade för att vi inte 
skulle somna.

– Vill du se din familj igen? sa han till Kevin.
– Vill du inte komma hem och berätta om att du just 

lyckats klättra Vinson, Fredrik? sa han till mig.
Vid det laget hade mina föräldrar fått reda på att det skett 

en olycka och att det inte var jag som fallit ner i sprickan. 
Men de visste att jag satt fast uppe på berget i storm och 
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sträng kyla, tillsammans med de andra i min grupp, och 
väntade på en räddningspatrull som inte kunde komma 
upp förrän vädret blev bättre. Jag var fast på ett berg som 
är känt för sitt nyckfulla väder, och stormar kan hålla i sig 
i två veckor i sträck i Antarktis. Men utan mat och vatten 
skulle vi knappast klara oss längre än två dagar.

Men räddningen kom till sist, efter 25 timmar. Först 
kom två svenskar, Martin Letzner och Olof Sundström, 
som precis åkt skidor nedför Vinson Massif. Sedan kom 
bland andra David Hamilton, Paul Walker och Guy Cot-
ter till undsättning. Jag kravlade mig ur tältduken och 
sträckte mig mot Olof och Martin och kramade om dem 
och tackade för att de med risk för att råka ut för laviner 
och glaciärsprickor kämpat sig genom stormen för att ta 
sig till oss. Jag fällde en tår.

De tog befälet och tillsammans tog vi oss sakta men säkert 
nedför berget, inknutna i rep, ett steg i taget. Vädret hade 
gett oss en lucka på en timme, sedan rasade snöstormen 
igen. Vi hade haft änglavakt och tack vare en fantastiskt 
bra genomförd räddningsaktion klarade sig alla. Richard 
överlevde och jag kunde till slut nära baslägret ringa hem 
och tala om att jag var oskadd.

– Hej, det är Fredrik, hur mår ni?
– Hur vi mår?! utbrast far som hade svarat direkt. – Hur 

mår du?

Mount Vinson var det sista berget i mitt äventyr 7 berg, 7 
kontinenter, 7 månader, där jag som förste svensk klätt-
rade det högsta berget på varje kontinent (det officiella 
Seven Summits) på mindre än sju månader (det tog 191 
dagar). Det gav mig ett Guinness världsrekord som nu har 
slagits några gånger. Men, rekord är till för att slås.

Under 7+7+7-äventyret klättrade jag även Mount Eve-
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rest, detta svarta år då 14 människor omkom på världens 
högsta berg. Min far, som var med mig till baslägret den 
gången, sa när jag kom ner till honom:

– Lova mig en sak, Fredrik. Åk aldrig tillbaka till det 
här berget.

Efter 7+7+7 fick jag ofta frågan hur jag skulle bräcka det 
rekordet. Skulle jag klättra kontinenternas högsta berg på 
fem månader nu, eller fyra? Jag hade inget riktigt svar på 
den frågan. 7+7+7 hade varit tufft, men också helt fantas-
tiskt och jag ville uppleva något liknande igen, ett stort 
projekt som var minst lika krävande. Idén att klättra det 
näst högsta berget på varje kontinent föddes, en bedrift 
ingen utfört tidigare.

Det låter kanske konstigt, men att klättra det som kallas 
Second Seven Summits är ännu tuffare än att klättra Seven 
Summits eftersom kontinenternas näst högsta berg överlag 
är en större teknisk utmaning att bestiga än de högsta 
bergen, inte minst det näst högsta berget i världen, K2.

Jag pratade med min kollega och vän Chris Klinke från 
USA om detta, och vi började skissa på ett upplägg. Chris 
och jag klättrade Mount Everest tillsammans och kommer 
mycket bra överens.

Jag lärde känna Chris 2005 när vi ingick i samma expe-
dition på världens 14:e högsta berg, Shishapangma (8 027 
meter över havet, vissa källor anger toppen till 8 012 meter) 
i Tibet. Då hade han ett väldigt stort skägg, nu har han bara 
en liten skäggtofs kvar under munnen. Chris håller på med 
multisport och är mycket uthållig. Han kan springa, cykla 
och simma hur länge som helst. En leende evighetsmaskin, 
alltid redo att fyra av en underfundig kommentar för att 
lätta upp stämningen eller att överraska genom att plocka 
upp chips eller en mp3-spelare på 8 200 meters höjd.

Han jobbade som vice president på American Express 
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i Boston i flera år, innan han en dag fick nog och sa upp 
sig. Det var inte hans grej att jobba ihjäl sig på ett kontor, 
han ville resa runt i världen och klättra i stället. Och det 
har han gjort nu i fem års tid. Resorna har till stor del 
finansierats av pengar som han sparade när han jobbade, 
men nu börjar kassan sina, säger han, och det är snart dags 
att skaffa sig ett riktigt jobb igen.

Chris och jag fann varandra med en gång, och fort-
satte att hålla kontakten efter Shishapangma, och när det 
var dags för Mount Everest 2006 såg vi till att hamna i 
samma expedition. Chris sätter alltid andra före sig själv. 
Han tänker hela tiden på bärare, kökspersonal och andra 
klättrare, han är väldigt mån om att alla ska ha det bra. 
Det beundrar jag honom för.

Vi ville ro iland projektet kontinenternas näst högsta 
berg tillsammans. Tanken var först att göra det inom lop-
pet av sju månader, men eftersom vi varken hade pengar 
eller sponsorer så fanns helt enkelt inte de ekonomiska möj-
ligheterna att genomföra det så snabbt. Vi visste förstås att 
K2 är näst högst i Asien, och vi tyckte att det var naturligt 
att börja med det. Klarar vi K2, ”The Savage Mountain”, 
kommer vårt projekt att få uppmärksamhet, vilket ökar 
möjligheterna att hitta sponsorer så att vi kan fortsätta. Så 
fick det bli. Hela projektet skulle gå loss på cirka 600 000 
kronor per person, trodde vi. K2-satsningen inleddes med 
att vi lade cirka 120 000 kronor var ur egen ficka.

Det fanns dock ett stort problem: jag var sjuk. Från 
mars 2007 och ungefär ett halvår framåt led jag mer eller 
mindre av en kronisk diarré. Jag vaknade på nätterna 
med magsmärtor, det kändes som någon skar upp mig 
levande med en rostig kniv. Dessutom drog jag på mig en 
höftskada på hösten, så i två månader kunde jag inte mer 
än halta fram på ett ben. Jag har aldrig tidigare känt mig 
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så handikappad. Det var dags att börja om på ruta 1 och 
ta tag i problemen.

Jag försökte träna lite, bland annat i svenska fjällen, men 
kroppen gillade det inte. Eller, jag vet inte om jag kan kalla 
det träning. Jag och min kollega beslöt oss för att springa 
och klättra uppför alla tolv 2 000-meters berg i svenska 
fjällen på en vecka. Kanske inte så klokt med tanke på 
diarrén, och det var nog lika bra att vi tvingades bryta på 
grund av oväder och att maten tog slut.

Läkarna undersökte mig, tog olika prover, de gjorde 
rectoskopi och gastroskopi. Jag var varken gluten- eller 
laktosintolerant, men något var galet och man kom fram 
till att jag förmodligen ändå hade någon form av allergi.

Den definitiva botten nåddes när jag dessutom drab-
bades av influensa som höll i sig i fyra månader. Jag var 
bestört. Att inte få träna är det ultimata straffet för mig. 
Jag blir rastlös och klättrar på väggarna innan jag till slut 
blir håglös.

Under tiden fortsatte Chris och jag planeringen inför 
K2, där vårt team hade börjat ta form. Vi mindes att vår 
kamrat Jamie McGuinness från Nya Zeeland, som ledde 
vår expedition på Mount Everest 2006, hade frågat oss 
om vi ville klättra K2 med honom. Vi kontaktade honom 
och så inleddes arbetet med att tillsammans söka upp fler 
medlemmar. Det första som hände var att Jamie hoppade 
av och ersattes av Mike Farris från USA, som tog över 
rollen som ledare för vår expedition.

Mike Farris är biologiprofessorn från USA som klätt-
rat sedan 1975, två år innan jag föddes. Hans meritlista 
innefattar berg som Kangchenjunga North (han nådde 
8 000 meter), Broad Peak (han nådde 7 900 meter) och 
Gasherbrum II (8 035 meter) och han har stor erfarenhet av 
storväggsklättring. Mike har också guidat många expedi-
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tioner på 8 000-metersberg, så han är minst sagt rutinerad. 
Med sin raka kommunikation, sin tydlighet, korrekthet 
och sitt lugn är han den perfekta expeditionsledaren, enligt 
min åsikt.

Vi var tydliga när det gällde vilka krav vi ställde på 
medlemmarna och vad vi kunde förvänta oss av varandra. 
Först och främst poängterade vi vikten av att vi hela tiden 
skulle arbeta som ett team och vi var noga med att alla 
hade klart för sig att detta inte handlade om en semester-
resa, inte ens om en resa till Mount Everest, utan att det 
handlade om en expedition till K2 och att det faktiskt var 
så att vi kunde dö.

Medlemmarna dök upp en efter en: Tim Horvath och 
Eric Meyer från USA, Chris Warner och Paul Walters från 
Australien samt Chhiring Dorje Sherpa från Nepal. Med 
mig, Chris Klinke och Mike Farris var vi nu åtta kompe-
tenta klättrare från olika håll i världen. Förutsättningarna 
att lyckas var mycket goda men vi var fortfarande inte 
ett team. Det skulle vi bli först när vi svettats och gråtit 
tillsammans på berget

Problemet var fortfarande min hälsa. Jag blev inte frisk, 
jag kunde inte träna. Det hade blivit februari, och bara fyra 
månader återstod tills vi skulle ge oss iväg. Chris K och jag 
hade långa diskussioner om hur vi skulle göra. Skulle han 
åka utan mig, eller skulle han hoppa av om jag tvingades 
kasta in handduken? Vi ville ju uppleva K2 tillsammans, 
vi hade idén om att fortsätta med de näst högsta bergen 
tillsammans. Det här var vårt gemensamma projekt. Ändå 
sa Chris: ”Jag åker.”

Jag förstod honom och jag stöttade honom i beslutet. 
Samma dag ringde jag Mike Farris och sa som det var: 
”Jag är sjuk, och som det är nu kommer jag att ligga er till 
last på berget, jag kommer att stjälpa i stället för att hjälpa. 
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Kan jag få en tidsfrist till en månad före avresa innan jag 
bestämmer mig? Förhoppningsvis hinner jag bli frisk och 
träna upp mig.” Jag fick tidsfristen.

Nu tog jag tag i min hälsa på allvar och det visade sig 
snart att jag var allergisk mot både det ena och det andra 
(dock ej gluten och laktos). Jag ändrade matvanor, vil-
ket gav resultat. Första veckan i april, två månader före 
avresan, kände jag mig frisk. Men jag var fortfarande 
alldeles för otränad för att klättra K2. Jag hade gått på 
rehabilitering för min höft sedan december månad och 
den hade i princip läkt. Faktum var att efter den stenhårda 
rehabiliteringen hade jag lyckats bygga upp väldigt mycket 
muskler, vilket gjorde att jag aldrig tidigare känt mig så 
stabil och smidig som jag gjorde då. Jag jobbade ingenting 
utan koncentrerade mig helt på att träna, äta och sova. Jag 
tränade i snitt fyra timmar per dag de sista två månaderna. 
Jag åt hälsosammare än vad jag någonsin gjort, även om 
jag aldrig ätit särskilt dålig mat. Matkontot låg under dessa 
två månader på cirka 13 000 kr! Jag testade mig själv på 
intervallpass tillsammans med min vän och tränare Jonas 
Broden som tävlat i 800 meter. Han sa att jag var i ”ruggigt 
bra form” och det visade även tiderna som jag uppmätte 
när jag sprang mina intervaller runt min hemort Gävle: i 
Boulognerskogen och på Kungsberget. Det tog mig i snitt 
11½ minut att springa ända från botten till toppen av det 
200 meter höga berget. Detta var tider som matchade den 
form jag varit i när jag klättrade Seven Summits, vilket 
kändes tryggt. Jag var dock fortfarande lite osäker på om 
jag skulle åka. Jag diskuterade med vänner, föräldrar och 
min terapeut hur jag skulle göra, jag lyssnade på dem och 
tog till mig deras råd och synpunkter.

Men till slut var det ändå jag som var tvungen att fatta 
beslutet, och jag kom fram till att jag skulle åka. Det gick 
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inte att avstå från en sådan här möjlighet. Jag gjorde dock 
väldigt klart för mig själv och alla andra att toppen inte 
var mitt mål! Målet var att åka till K2 och vara med på 
den här expeditionen för att få nya erfarenheter. Kommer 
jag till läger ett är det bra, kommer jag till läger två är det 
också bra. Mår jag riktigt bra kanske jag kommer ännu 
högre upp. Dessutom reste jag primärt för att filma. Syftet 
var att göra en dokumentärfilm om K2 och människorna 
som är där. Jag ville försöka beskriva vad det är som driver 
dem att klättra, framför allt vad som driver dem att klättra 
ett av världens tuffaste och mest dödsbringande berg.

Som så ofta när man slutligen bestämmer sig för något 
man tvekat länge inför, det kan vara att säga upp sig från 
jobbet, bryta upp ur ett förhållande eller köpa en lägenhet, 
så känns allt med en gång så oerhört enkelt. Livet blir 
genast skönare. Så var det för mig nu. Prestationsångesten 
försvann, jag fortsatte att träna och resultatkurvan gick 
spikrakt uppåt. Jag visste förstås att jag hade grundfysiken, 
men jag blev ändå glatt överraskad när jag märkte hur 
snabbt jag lyckats bygga upp mig och bli riktigt stark.

Flytet spred sig även till plånboken. Jag hade bestämt 
mig för att använda mitt eget sparkapital för att finansiera 
expeditionen och lade därför inte ner alltför mycket energi 
på att jaga sponsorer. Då kom de till mig i stället. Jag 
behövde inte betala ett öre ur egen ficka. Det hade aldrig 
hänt förut. Tidigare har mina expeditioner antingen helt 
finansierats av mig privat eller delvis av sponsorer och lån 
eller – som i fallet med 7+7+7 – ett förtida arv från mina 
föräldrar. ”Det är bättre att han får pengarna när han 
behöver dem som bäst och kan använda dem till något 
han verkligen vill”, resonerade de.

Ju närmare juni vi kom, desto mer detaljerad blev 
planeringen. Vi hade ständig kontakt med vår arrangör 
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i Pakistan, ATP (Adventure Tours Pakistan), som hade 
hand om våra klättringstillstånd. Mejlkorrespondensen 
oss expeditionsmedlemmar emellan blev allt tätare.

På agendan stod frågor som vilken sorts tält vi skulle 
använda oss av, vilka kök vi skulle ha med, vilken gas och 
hur vi skulle klättra berget. Vi utgick ifrån att vi skulle 
klättra en led som heter Abruzzi Spur, Abruzzi-leden, och 
att vi skulle få bygga vidare på leden på egen hand, vilket 
är en tuff uppgift för åtta personer. Vi studerade leden i 
detalj med hjälp av videofilmer och fotografier från tidigare 
expeditioner.

Vi kontaktade andra klättrare som varit på K2 för att 
få råd om hur mycket rep vi skulle behöva, hur många 
kilar, isskruvar, snöankare och repstegar vi måste släpa 
med oss. Vi diskuterade vilken mat vi gillade och var vi 
skulle inhandla den. Alla var överens om att vi inte skulle 
kompromissa med födan. Vi skulle vara där i över två 
månader, och det är lång tid på ett sådant berg. Baslägret 
ligger på 5 100 meter över havet och det är hårt arbete 
nästan varje dag med att bygga vidare på leder, bygga läger 
och acklimatisera sig. Vilodagarna är få, kroppen behöver 
näring för att orka, inte minst med tanke på att vi ska 
klättra utan syrgas och utan hjälp av höghöjdsbärare som 
annars kan anlitas för att utföra mycket av expeditionens 
preparationsarbete på berget.

Så blir det juni. Jag står på Arlanda med mor och far. Vi 
säger inte så mycket till varandra. Jag känner mig lugn 
och harmonisk, men är samtidigt orolig för deras skull. 
Hur ska de orka med det här? tänker jag. Ändå vet jag att 
de känner sig trygga i mitt beslut att inte nå toppen till 
varje pris.

Vi kramar om varandra. Jag går genom gaten, far gör 
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tummen upp, mor vinkar och ger mig en slängkyss.
Jag sjunker ner i sätet på planet som ska ta mig via Lon-

don till Islamabad.
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If you have not seen God, you have not been driving fast 
enough. (Har du inte mött Gud, har du inte kört tillräck-
ligt fort.)
I en bakruta på en bil i Islamabad

2

Vägen till K2

11 juni Islamabad. Jag landar tidigt på morgonen, solen 
har precis tittat fram över horisonten när jag sömndrucken 
stiger av planet. Tät, varm, fuktig luft slår emot mig med 
våldsam kraft. Det är som att öppna dörren till en ång-
bastu. Jag känner mig yr och inser genast att vandrarbyxor 
och kängor är fel. Sandaler och shorts hade varit bättre, 
men det fick inte plats i min packning. Svetten rinner i 
ansiktet när jag tar mig igenom den tjocka luften på väg 
mot ankomsthallen. Jag har svårt att andas och längtar 
till den tunna luften på berget. Där känner jag mig alltid 
mer hemma.

Utanför flygplatsbyggnaden möts jag av en man från 
expeditionsarrangören ATP. Han säger ”salam aleikum”, 
välkommen till Pakistan, och lastar in min stora packning 
i den lilla bussen. Sedan bär det iväg mot hotellet som 
ligger strax utanför stan. Om det är hett ute, så är det 
iskallt i bussen där luftkonditioneringen har fastnat i läge 
”fullt ös”. Jag fryser och tar på mig fleecetröjan. Sömnbrist 
efter en lång flygresa, sedan fuktig hetta, följt av iskall 
buss är väl inte vad doktorn rekommenderar, om man vill 
undvika att bli sjuk. Mycket riktigt börjar näsan bli täppt 
och tinningarna spränga. Jag knaprar Esberitox för att 
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hålla förkylningen stången. Jag vill sova.
Jag kastar en blick åt höger och får syn på en bil i vars 

bakruta det sitter en dekal med texten: If you have not 
seen God, you have not been driving fast enough! Har du 
inte mött Gud, har du inte kört tillräckligt fort. Jag ler för 
mig själv och tänker: Okej, är det en sådan expedition det 
kommer att bli?

Bussen kör till att börja med slalom mellan filer, bilar, 
mopeder och människor, men när vi kommer längre från 
centrala Islamabad lättar trafiken. Snart åker vi på en tom 
bred väg i en förort med stora vackra hus, bakom högresta 
murar som skyddar mot inkräktare. Resan till hotellet, 
som visar sig ligga i ett ännu exklusivare område, tar en 
timme. Vi ska bo här av säkerhetsskäl. Bombattacker mot 
turisthotell i centrala Islamabad förekommer. (En dryg 
månad efter det att vi lämnat Pakistan utsätts hotellet 
Marriott för en kraftfull bombattack och över 60 män-
niskor dör.)

Vårt hotell, Warid Islamabad Guest House, är i mina 
ögon ett palats. Jag har aldrig bott så flott tidigare, och 
att jag gör det nu är tack vare de kontakter Chris K fick 
på telekombolaget Warid, när han var här och jobbade 
som volontär efter jordbävningarna 2005. Warid fixar inte 
bara boendet här i Islamabad, företaget går också in som 
sponsor för delar av vår expedition.

När bussen stannar framför hotellet kommer vakter och 
betjänter och möter mig, de bär mina väskor och ger mig 
en kopp te. Jag bara gapar. Chris hade sagt att stället var 
bra, men att det var så här hade jag inte kunnat föreställa 
mig i min vildaste fantasi.

Så kommer Chris ut på trappan med en kopp te i han-
den. Han skulle kunna vara en greve, eller en kolonial-
herre från sent 1800-tal, när han tittar på mig och med 
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ett leende på läpparna säger: – Du stinker.
Vi skrattar och kramar om varandra. Mitt rum som är 

nästan lika stort som hela min lägenhet hemma i Gävle, 
har öppen spis och en gigantisk säng, marmorgolv och 
stora speglar. Frukost, lunch och middag serveras varje 
dag och vi har personliga chaufförer som skjutsar oss in 
till stan när vi vill. Jag som är van vid tält, sovsäck, knö-
ligt underlag och toalett bakom en snödriva, känner mig 
oerhört bortskämd.

De andra expeditionsmedlemmarna anländer en efter 
en – Mike Farris, Eric Meyer, Tim Horvath, Chris Warner 
och sist Chhiring Dorje Sherpa, som precis klättrat Mount 
Everest! Den åttonde expeditionsmedlemmen, Paul Wal-
ters, ska inte ansluta förrän om några veckor, i baslägret. 
Vi träffar också vår Liaison Officer, LO, Lt. Comman-
der Syed Taimur Pirzada. En liaison officer ansvarar för 
samband och kommunikation mellan expeditionen och 
landets myndigheter. Taimur kommer dessutom att vara 
en tillgång som humörförhöjare.

Taimur jobbar i armén och det är första gången han 
ska vandra in till K2. Han är kort till växten men kraftigt 
byggd, han pratar högt (till och med högre än jag, vilket 
Chris tycker är ofattbart) och har åsikter om allt. Så länge 
han är kvar i vår expedition har vi livliga diskussioner om 
religion, USA, terrorism, främlingsfientlighet, bilar och 
tjejer.

Vi använder de sex dagarna i Islamabad till att sova 
ut, lära känna varandra och framförallt till att organisera 
den kommande klättringen. Utanför hotellet finns en stor 
gräsmatta där vi sätter upp alla tält och kontrollerar söm-
mar, stänger och dragkedjor, vi går igenom inköpslistor 
och väger all mat. Chris och jag testar satellittelefonerna, 
solpanelen och batterierna.
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Jag inser att jag saknar en kabel till min avancerade 
filmkamera som jag fått låna av Sony i Sverige. Det betyder 
att jag inte kan tanka över filmmaterial till datorn, vilket 
i sin tur innebär att jag endast kan filma 46 minuter och 
det räcker ju inte precis till den dokumentär jag är här för 
att göra.

Inte nu igen, tänker jag, och känner hur paniken kom-
mer krypande. Kvällen innan jag lämnade Sverige blev det 
kortslutning eftersom polerna var felvända, och det var 
bara ren tur att Sony hade ännu en kamera inne som jag 
kunde hämta på vägen till Arlanda.

Vi åker in till Islamabad, springer runt i affärer, hittar 
till slut en kabel, åker tillbaka till hotellet bara för att 
göra upptäckten att kabeln är trasig. Dessutom saknar 
min dator en viss programvara som är nödvändig för att 
tanka ner filmfilerna. Programmet måste tankas ner från 
internet och trots hotellets alla faciliteter så finns inte något 
sådant här.

Jag tar datorn, filmkameran och kabeln och åker till-
baka in till stan. Det är mitt på dagen och mycket folk på 
gatorna när jag springer runt och letar efter något ställe 
med internet. Jag vet inte riktigt vad jag letar efter – en 
affär, ett hotell eller ett internetcafé – men till slut finner 
jag en liten butik som drivs av en dvärg med en känsla för 
service som jag aldrig upplevt tidigare.

Han testar kabeln, kameran och datorn, och när det inte 
fungerar ringer han runt till sina vänner för att få hjälp. 
Han stänger butiken och tar med mig till ett tevebolag 
med en snabbare uppkoppling. Vi tankar ner program-
met till min dator, men det visar sig omgående att jag 
behöver ytterligare program för att kunna få över filmerna. 
Dvärgen tar mig då till en liten skum affär i en bunker 
någonstans och där kan jag köpa rätt program.
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Han har säkert lagt ner fyra timmar på mig, men när jag 
vill ersätta honom säger han tvärt nej. Jag tjatar, men han 
står på sig. För att stilla mitt dåliga samvete handlar jag 
lite grejer i hans butik och ger rikligt med dricks.

Mike och Chris W kommer förbi med taxin och jag 
hoppar in.

– Jag fick min kamera fixad, ropar jag lättad.
Mike berättar om hur en taxichaufför tidigare visat upp 

en tidningsartikel för honom. Rubriken löd: ”Osama bin 
Laden is hiding on K2.”

– Taxichauffören sa att den som hittar honom får 25 
miljoner amerikanska dollar i hittelön.

– Kanske vi blir rika på den här turen, säger jag och 
vi skrattar åt den här fantastiska skrönan som en ameri-
kansk journalist kokat ihop och som nu cirkulerar i en rad 
medier. Ingen här tror på historien, men vi medger att den 
är fantasieggande.

Innan vår expedition lämnar Islamabad hinner vi också 
med ett möte med Warid. Vd:n är där, precis som andra 
högt uppsatta personer inom företaget. Teve- och tidnings-
journalister intervjuar oss och vi fotograferas om och om 
igen iklädda Waridtröjor. Vd:n vill att vi ska ta med oss 
en fem kilo tung tygflagga med företagets logotyp upp på 
toppen.

– Nja, säger Chris lite trevande, ni har möjligtvis inte en 
lättare flagga? Kan ni kanske trycka upp en i siden?

Vi får några plastflaggor i stället. De väger inte så 
mycket.

En bidragande orsak till att det bara är cirka trehundra 
som nått toppen av K2 (över tretusen har nått Mount Eve-
rests topp) är att berget ligger så otillgängligt till. Från 
Islamabad är det först flyg några timmar till Skardu, sedan 
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en dag i jeep till Askole, och till sist en krävande men nog 
så spektakulär sju dagars vandring över sten och is in till 
baslägret.

Flygresan från Islamabad är något av det häftigaste jag 
upplevt i mitt liv, och då har jag ändå landat med flyg på 
2 ½ kilometer is i Antarktis, flugit helikopter i Mongoliet 
och över de snöklädda topparna i Tien Chan samt landat 
med flygplan på Kahiltna-glaciären i Alaska. Men den här 
flygningen med reguljärplan överträffar det mesta.

Vi flyger över bergstoppar, dalgångar och glaciärer. Efter 
en stund i luften bjuder piloten passagerna fram till cockpit 
för att titta. Jag är förstås där först av alla med min film-
kamera. Piloten berättar om bergen vi har under oss och 
så säger han, liksom i förbifarten, att där borta har vi K2, 
och pekar snett framåt höger. Jag tjuter av upphetsning 
och filmar.

Han tittar på mig och ler:
– Is this the K2-expedition?
– Ja! säger jag.
Vi passerar ett annat 8 000-metersberg, Nanga Parbat, 

och piloten blir ivrig att dela med sig av bergets historia.
 – Det är Diamar Face, och det ni ser där är South Wes-

tern Shoulder, det är den bästa leden upp eftersom det inte 
går lika många laviner där.

Jag ryser. Varje gång jag hör ordet lavin så tänker jag 
på en lössnölavin som gick på 8 000-metersberget Dhau-
lagiri. Lavinen startade på omkring 7 400 meter och kom 
dånande nedför berget i flera hundra kilometer i timmen. 
En tysk expedition som befann sig i lavinens fallinje sprang 
för livet och klarade sig med en hårsmån ner i en dalgång 
som heter Hidden Valley. Vi såg allt uppifrån som i slow-
motion. Det var inget vi kunde ha gjort för dem om de 
hade träffats av lavinen. Det hade tagit oss en timme att 
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nå olycksplatsen och så länge hade de inte överlevt under 
snömassorna. Det var riktigt otäckt.

Fler passagerare kommer in och fotograferar och till slut 
är det fullt i cockpit. Piloten svarar på frågor och berättar 
om bergen.

– Där är Gasherbrum och där ligger Rakaposhi, fortsät-
ter han.

Och så ser vi äntligen berget vi har väntat på. K2. Det 
blir helt tyst i cockpit. Ingen behöver säga något, piloten 
behöver inte peka ut berget. Alla vet.

Jag får stanna kvar i cockpit hela vägen. Piloten fäller 
ut en extra stol och jag spänner fast mig när inflygningen 
börjar. Vi svävar fram i en dalgång med berg på båda sidor 
om oss, vita toppar, spetsiga och dramatiska. Så öppnar sig 
dalgången och landskapet ändrar med ens karaktär. Pilo-
ten kopplar ur autopiloten och flyger manuellt. Framför 
oss har vi ett hav av sanddyner som sett från ett flygplan 
lika gärna kunde vara Sahara. Planet sjunker snabbt, där 
någonstans ligger landningsbanan, jag filmar, där står 
några jaktplan parkerade bakom en bunker, vi sjunker, 
det suger i maggropen och så tar vi mark. Jag befinner 
mig i sjunde himlen.

Väl ute ur planet träffas vi av värmen igen. Solen steker 
när vi går in i den enkla bagageutlämningen. Vi tar utrust-
ningen och hoppar sedan in i den lilla bussen där vi mer 
eller mindre tvingas sitta på våra väskor. Min kamera åker 
upp med en gång, jag filmar allt som rör sig under färden 
mot Skardu, den sista staden före vildmarkerna.

Vi hör öronbedövande ljud från ovan och konstaterar 
att det är jaktplan som övar i luftrummet. Inte nog med 
att vi är nära ett av världens farligaste berg, vi befinner oss 
också nära det politiskt instabila Kashmir som Indien och 
Pakistan stridit om i över sextio år. Och som om inte detta 
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vore nog är området också ökänt för sina jordbävningar.
– Det är något av det jag är mest rädd för, säger Chris 

K, som under sitt volontärarbete i Pakistan 2005 upplevde 
den förödelse och de mänskliga tragedier som jordbäv-
ningar för med sig.

Skardu har alltid varit en plats för mellanlandning för 
många expeditioner, inte bara till K2, utan också till Broad 
Peak, Trango Tower och Gasherbrum för att nämna några 
få.

Vi passerar småbutiker som säljer allt från coca cola och 
kaffe till madrasser och tegelstenar, vi kör förbi en grupp 
skolflickor i blå kostymer som fnittrar när vi vinkar åt dem 
och vi ser män på gatorna som svetsar på sina traktorer. 
Gemensamt för alla är att de stirrar på oss kritvita väs-
terlänningar. En utsmyckad och handmålad buss puttrar 
förbi oss som ett rullande konstverk. Taimur berättar att 
detta är en tradition, ägarna lägger mycket tid och energi 
på att dekorera sina fordon. Jag är imponerad. Själv är jag 
glad om min bil är ren.

Vi tar in på hotellet Masherbrum och något man vet 
med all säkerhet är att sängarna blir mindre sköna, ven-
tilationen allt sämre och tillgången till dusch en lyx ju 
närmare K2:s basläger man kommer. Stickers från årtion-
den av expeditioner smyckar hotellets anslagstavlor. Här 
sitter ryska, amerikanska, italienska, franska, brittiska, 
polska klistermärken som vittnar om stora drömmar och 
ambitioner.

De nästkommande dagarna tillbringar vi med att packa 
i ordning och väga all packning så att varje kolli inte väger 
mer än 25 kilo som är maxvikten för en bärare. Vi handlar 
grönsaker, plastpåsar, sopborstar, juice, tandkräm och 
även liggunderlag så att vi ska få det lite bekvämare i tältet 
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i baslägret. Några av oss hinner till och med kika på en 
lokal polomatch på en sjöblöt gräsmatta.

Tim rakar av sitt skägg hos en barberare vars lilla salong 
också fungerar som social samlingsplats för byns invånare. 
Medan Tim är i barberarens händer slår vi andra oss ner 
framför teven och tittar på OS från Beijing tillsammans 
med ett gäng idrottsintresserade pakistanier. Vi hinner 
också med att skriva vykort till dem där hemma, en syssla 
som vi inte trodde skulle vålla oss några som helst problem, 
men det var innan vi skulle posta korten. Eric står utanför 
postkontoret och stirrar på tre brevlådor – en röd, en blå 
och en grön. Han ser konfunderad ut. Vilken låda är den 
rätta för våra brev?

– Hmmm, blå, röd eller grön. Beslut, beslut, expeditioner 
handlar alltid om beslut, säger Eric och skrattar.

Vi går in på postkontoret och frågar en av dem som 
jobbar där.

– Blå, röd eller grön låda? frågar Eric
– Inga problem, säger expediten med en penna bakom 

örat.
– Same same? frågar Eric.
– Same same, säger expediten.
Vi har uppenbarligen mycket att lära oss! Innan vi gör 

kväll går vi förbi en affär som säljer kristaller och antika 
saker. Tim, vår egen hobbygeolog, blir som ett barn i en 
leksaksaffär.

– Tim, tror du inte att du kommer att få tillräckligt med 
stenar på K2? säger jag.

Eric ber expediten plocka ner en ålderstigen musköt eller 
liknande som hänger på väggen. Han dammar av den.

– Hur gammal är den? frågar Eric.
– GAMMAL, säger expediten menande och vi nickar 

instämmande. Tydligen har betoningen på just ordet ”gam-
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mal” mycket att göra med vad vapnet betingar för pris.

Tidigt morgonen därpå lämnar vi Skardu i jeepar vars säten 
sett sina bästa dagar (packningen har redan bussats iväg). 
Dagens mål är byn Askole som är mänsklighetens sista ut-
post, och platsen där vandringen in mot K2:s basläger tar sin 
början. Det är varmt och vi bär andningsmask som skydd 
mot allt damm som virvlar upp från den torra marken.

Jag har gjort klart för de övriga i teamet att jag är här 
för att filma, så de höjer inte längre på ögonbrynen när 
jag så fort bilen stannar hoppar ur, springer runt, ligger 
på rygg och sitter på knä för att fånga alla möjliga motiv 
i alla möjliga vinklar med min kamera. De låter sig inte 
heller störas av att kameran är på under våra samtal. De 
vet att det är total passion från min sida som gäller, och 
de låter mig hållas.

Sträckan mellan Skardu och Askole kallas förvisso väg, 
men den lever inte alls upp till namnet. Det är visserligen 
lite asfalt den första biten, men därefter är det grus, sten 
och gropar. Största delen av vägen får vi hålla i oss så att 
vi inte ska flyga ur de fyrhjulsdrivna Toyotorna som sakta 
hoppar och skramlar framåt. Jag funderar smått oroligt 
på om de verkligen ska hålla ihop hela vägen, men minns 
att jag åkte i samma sorts bilar på liknande underlag när 
jag skulle bestiga Carstensz Pyramid i Irian Jaya. De höll 
då och borde hålla nu.

– Du behöver en steadycam, säger Mike när jag filmar.
– Jag är en steady boy, inga problem.
Vi greppar krampaktigt om bilens säten och handtag, 

eller som Chris och Eric kallar dem: ”oh-my-god-handles”. 
Vi döper dock snabbt om dem till ”inshallah-handles” 
eftersom vi är i Pakistan. Vid de mest vådliga passagerna 
frågar vi vår skäggiga chaufför om bilresans utgång kan 
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sammanfattas i ett inshallah, det vill säga om Allah vill. 
Han svarar lugnande att det inte är en inshallah-dag i 
dag.

Taimur skakar på huvudet. Han anser att inshallah är 
ett uttryck som missbrukas bland muslimer nu för tiden.

– Hur menar du? frågar jag som alltid vill veta så mycket 
som möjligt om de länder jag befinner mig i.

Taimur förklarar att det ursprungliga syftet med uttryck-
et inshallah var att man gjorde allt i sin makt för att ställa 
saker till rätta eller för att lyckas med en uppgift, men om 
det ändå inte gick så låg utgången i Allahs händer. Numera 
används inshallah mest som en ursäkt för att slippa ta itu 
med saker på egen hand, menar Taimur.

– Man säger: jag kommer på mötet inshallah, jag ringer 
dig inshallah, jag lagar maten ikväll inshallah. Ja, du för-
står jargongen. Det oroar mig, för det undergräver folks 
handlingskraft och ansvarskänsla om man hela tiden kan 
skylla på en högre makt som påverkar allt och alla hela 
tiden.

Jag börjar förstå problematiken och kommer senare att 
få se prov på vad Taimur menar. Våra bärare som trots 
att de tidigare har burit utrustning in till K2:s läger och 
därmed vet att det blir kallt och blött, ”glömmer” vantar 
och mössa. ”Inshallah”, säger de. ”Blir det kallt är det inte 
mitt fel, jag kan inte påverka det.”

På vissa ställen under bilresan får vi gå av och knuffa 
jeeparna eftersom vägen är borteroderad av vatten som 
forsat fram, på andra ställen spärras vägen av stora klipp-
block som rasat ner från berget.

Vi hör smällar och känner hur marken vibrerar när de 
spränger i gruvorna omkring oss, i jakt på mineraler och 
ädelstenar. Vi passerar en minnestavla som rests över en 
tibetansk klättrare som bestigit tretton av världens fjorton 
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berg över 8 000 meter, och som omkom precis här när han 
var på väg hem från en klättring i Karakoram. Han fick 
en sten i huvudet när han skulle ”leka” lite på en enkel 
liten klippvägg.

Ungefär en timmes väg från Askole är vägen helt avspär-
rad. Vi stiger ut ur våra jeepar när en pakistanier kommer 
fram till oss.

– Det rasar sten från berget, så ni får bära utrustningen 
för hand över branten här till andra sidan där nya bilar 
väntar på er.

– Åh, det låter ju tryggt, säger jag.
Chhiring gör som han brukar göra, han skrattar.
– Oh, nice girl, säger han plötsligt och tittar på en vacker 

kvinna som håller på att gå över rasområdet.
– Tänk på vad du säger, hon kanske förstår engelska, 

säger jag.
Det är minst 500 meter upp till bergets kant och det 

regnar småsten hela tiden, men vi måste passera. Mitt i 
detta kritiska ögonblick hinner Chhiring ändå bekanta sig 
med damen som tydligen är från Sydkorea.

Chris K säger att han känner sig som en sherpa. En säck 
på ryggen och flipflops på fötterna.

– Vi måste ta oss över snabbt, säger han.
Vi kommer upp till det mest kritiska området där man 

hela tiden riskerar att träffas av sten.
– Bärarna springer bara. Men det hjälper knappast mot 

sten som kommer farande i hundra knyck, konstaterar 
Chris W som har en scarf runt huvudet mot solen.

Eric springer över, Chhiring skriker ”jalla jalla!” Tim 
springer förbi, han klarar sig också.

– Rocks, rocks! skriker jag.
Stora bumlingar kommer nedfarande när några bärare 

hoppar förbi och över i säkerhet.
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– Okay, here we go! skriker jag.
Kameran är givetvis påslagen när jag skuttar över ste-

narna. Men det börjar hagla sten igen, jag kommer inte 
över utan tvingas tillsammans med Taimur och Chris K ta 
skydd bakom ett större block. Vi håller ryggsäckarna över 
huvudet. Taimur och Chris springer över. Mike kommer 
upp bredvid mig. Han gör ett försök, men hoppar snabbt 
tillbaka i hålan där jag trycker.

– Oh, big fuckers are coming! skriker jag.
Vi ligger lågt en halv minut, sedan springer Mike och jag 

följer hack i häl på honom. Till slut har alla kommit över 
och ingen har blivit träffad.

– Oh, det var farligt, ropar Chhiring och – skrattar. Jag 
undrar om det är något i hela världen som kan stressa upp 
denna karl.

Askole. En liten by på ungefär tusen invånare som ligger 
2 300 meter över havet. Chris W kallar den ”the scum of 
the world”, och då menar han inte människorna som är 
otroligt gästvänliga och snälla. Nej, han menar allt annat. 
Det finns ett och annat stenhus, men de flesta här bor i 
enkla lerhus med plåttak. Elektricitet finns bara i ett hus, 
och det tillhör regeringen. Det luktar illa och är skräpigt 
i gränderna. Men Askole har en fin skola, som byggdes 
med hjälp av pengar från den amerikanske klättraren Greg 
Mortensen som tack för hjälpen när han gick vilse på vand-
ringen ut från K2.

Det var 1993. Greg Mortensen hade deltagit i en 75 timmar 
lång räddningsaktion och var så utmattad att han tappade 
orienteringen när han klättrade nedför K2. I stället för 
att komma till Askole, där bärarna väntade på honom, 
hamnade han i den ännu mindre byn Korphe, där han 
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omhändertogs av invånarna. Som tack för hjälpen lovade 
Greg att bygga en skola i området. Väl tillbaka i USA 
träffade han Silicon Valley-entreprenören Jean Hoerni 
som själv klättrat i området. Jean donerade pengar och 
skolan kunde byggas. Innan Jean Hoerni dog 1997 hann 
deras samarbete utmynna i Central Asia Institute som i 
dag ligger bakom 78 skolor på landsbygden i Pakistan och 
Afghanistan. Greg Mortensen har skrivit om allt detta 
tillsammans med David Oliver Relin i boken ”Three cups 
of tea”.

Vi kommer fram till Askole sent på kvällen. Sedan vi läm-
nade Islamabad har jag drabbats av magsjuka. Vi sätter 
upp våra tält. Jag är trött och hungrig, men när det är dags 
för middag får jag bara ner lite ris och bröd. ”Jättekul”, 
säger jag till de andra vid bordet. De vet vilket matvrak 
jag är och hur jag nu avundas dem den goda middag som 
de njutningsfullt stoppar i sig.

Vi gör några sista-minuten-inköp, lite dricka, chips och 
sådant som är bra att ha med sig som belöning på den långa 
vandringen in till baslägret.

Jag är på jakt efter en tändare och hamnar i en liten bod 
där de har allt. I skenet av stearinljusens lågor hittar jag 
en fantastisk manick, vars ena ände är en tändare och den 
andra en ficklampa. Och som om inte detta vore nog så 
visar ficklampans ljusstråle ett människoansikte. Jag väljer 
mellan Saddam Hussein, Usama bin Laden, Fidel Castro 
och vackra kvinnliga indiska Bollywoodskådespelare.

När jag plockar upp Saddam Hussein skriker männen 
i butiken ”no, no, no”. De tycker absolut att jag ska ta en 
skådespelerska, och så blir det. Det visar sig senare på 
berget att tändaren är tämligen värdelös. Men ficklampan 
fungerar!
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