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GLESA TOPPAR I SVENSKA
TOPPBESTIGNINGAR
I fråga om prestation i höga berg har svenska äventyr generellt utförts i botten av
prestationsskalan när stil och logistik beaktas.
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1978:
Lars-Göran Johansson och Tommy Nilsson klättrade Svenskeruten
på Trollväggen. Turen omtalades internationellt för seriositet, stil och
svårighet. Om prestationen gjorts tio år tidigare hade den hållit internationell toppstandard.
1980:
Ulf Björnberg och Billy Ireland klättrade en nytur i alpin stil på
Mt. Hunter ”North Face” (”West/West ﬂank of North Buttress”) i
Alaska. De var de första överhuvudtaget att klättra en tur på denna sida
av Mt. Hunter. Deras klättring var exponerad för ras och har därför
ifrågasatts säkerhetsmässigt, men säkerligen inspirerat till många
svåra nyturer på North Buttress.
1993:
Birger Andrén, Ingela Nilsson och Åke Nilsson klättrade Swargarohini I
(indiska Himalaya), 6 252 m ö.h. Teknisk klättring. Internationellt
föregått av ett antal försök. Expeditionsstil.
2007:
Nadine Saulnier och Janne Corax gjorde förstabestigningen av Konung Oskars Fjäll 6 305 m ö.h. (som alltså inte är ett fjäll utan en bergstopp i tibetanska Himlaya. Den ﬁck sitt namn av upptäcktsresande
Sven Hedin när han som första västerlänning passerade där 1896 och
tyckte det var ett ovanligt vackert berg och därför lät döpa det efter
en av sina sponsorer, dåvarande svenske kung Oscar II. Reds anmärk-

ning). Fjället är knappast att betrakta som samtidigt tekniskt svårt,
men logistiken att ta sig till berget misslyckades tidigare av andra med
kameler och/eller motorfordon. I fråga om att ”gå rätt och lätt” är det i
helhet en prestation som Sverige kan vara stolt över. (De nådde berget
efter 28 dagars cykling i Tibet. Reds anmärkning).
2009:
Oscar Alexandersson och Erik Massih friklättrade på Grönland Life is
Beautiful (5.13). Internationellt första friklättringen i ”ett svep”.
2011:
Andreas Fransson skidade ner längs Denalis sydsida. Den svenska
alpina prestationen som hållit samtida internationell toppstandard!
Normalvägarnas prestationsmässiga betydelse avtog markant åren
1978–80. Internationellt gjordes många alpina nyturer i alpin stil åren
1975–1980, även på 8 000-meters berg. Från 1986 gjordes även repetitioner/nyturer i ”naked night climbing”-stil – det vill säga alpin stil
utan tält och på imponerande kort tid. Utvecklingen i alpina miljöer
har alltid gått mot det svårare och stilrenare sättet att klättra berg, små
som stora. Tilläggas skall den atletiska prestationen att göra supersnabba repetitioner/stilförbättringar på frekventerade leder.
Svenska Klätterförbundets Alpina Kommitté

Håller du med? Saknar du någon på listan?
Mejla till tidning@bergsport.se

RÄTTA LEDER!
Breddklätterträffen i Bohuslän i höstas uppskattades av alla som var där – och evenemanget har till och med tilldelats utmärkelsen
”Årets arrangör”! Men, det blev tyvärr tokigt vad gäller bildtexterna i artikeln (Bergsport nr 172). Rätt skall vara:

Denna sköna led har klättrats redan
innan breddklätterträffen. Den heter Obskyr och är graderad till 6+.
Foto: Joel Nyberg

Kasper Berkowicz leder leden 8a
klubben, 6-. Foto: Johan Kvissberg

Kasper Berkowicz och Eva på
leden 8a-klubben, 6-.
Foto: Johan Kvissberg
Stefan Lindström visar en chickenwing som tagen ur en instruktionsbok, på BlackBall, 6+/7-.
Foto: Joel Nyberg
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