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trax fiire lunchtid stod
Tomas Olsson entligen pe toppen av varldens
hiigsta berg. Himlenvar overkligt ble i den tunna
atmosferen. Omkring honom reste sighundra-
tals taggiga bergstoppar mot den svagt rundade
horisonten.

Tomas tog av sig ryggsdckerl spinde loss
skidorna som han hade burit med sigupp, stalde
nerdem i sndn och omfamnade sinpartnet noII-
mannenTormod Gmnheim.I sina dunoveraller seg
de ut somtve Michelingubbar somtdngdes peverl-
denstal<:8 850 meter iiver havet. Devar andfadda,
tr6tta, uppenbart tagna av den tunnaluften.

Under de sex veckorna avetappvis bestigning atlt
hdgre upp pebergel hade bida ft i r lorat ni irmare
tio kilo i vikL den slrefattiga luften fer kroppen atr
bitrja ?ita pe sig sj:ilv. Den sista klettringen mottop-
penhade gett iultrarapid. Pe vdgen passerade de
liket aven kliittmre som bam tolv timmar tidigare
hade kollapsat och frusit ihjel i sndn.

Tomas striickte sig efter ryggsecken, grevde disci-
plinerat fram en satellittelefon frin topplocket och
ringde hem fijr att l?imna en llgesrapport. Budska-
pet spelades in och var lika mycket dktat till spon-
sorer och nyhetsmedier som till storebrorStefan
somtogemot det:

- Hej, det ?ir Tomas Olsson. Jagerpetoppen av
Mount Everest, tillsammans med Tormod Gran-
heim, TsheringPande Bhote och Lamba BuSherpa.
Det har varit en otroligt tuf kHttring i natt.

- Det har va t sndstorm heh vegen. Vi bii{ade
klettra vid tio pe natten ungefir och nidde nu allts6
toppen tio i tolv. Fijrhoppningsvis har vi tillrdckligt
med hafter fiir att giira ett fiirs6k att eka skidor
nedfiir nordsidan av Mount Everest.

- Det ska finnas en potentiell chans att vi ska
kunna klam avdet. Jag eterkommer med mpport
senare. Hadetbm!

Tomas frustade tungt mellan orden, men fick
fram det han ville.

Pe andra sidanjordklotet skrevStefan Olsson
utmeddelandet och skickade det vidare efteren
bestdmd prioriteringsordning - fijrst till fiirald-
rarnaLars och Hanne, sedan till pressagenten Mats
Lennartsson iStockholm och diirefter nigra av de
viktigaste medierna.

Fdr Tomas var det oerhdrt viktigt med publicitet.
Fy'ra drs trlning och ftirberedelser fick inte slarvas
bort.

Klockan 06.45 svensktid, den L6 maj 2006,
publicerade Gdteborgs-Postens webb nyheten om
den lyckade bestigningen. De anstdllda pi Tomas
Olssons alla sponsorf'iiretag niddes avsamma
besked lagom till morgonkatret. Pi mdklarbyrin
M2 i cdteborgjublade folk hijgt deras kille var pe
toppenl

Pa det norska friluftsfitretaget Bergans och pe
svenska Silva, en verldsledande kompasstillverkare,
val stdmningen mer awaktande. Dervisste man att
den sveraste biten eterstod.

omas och Tormodtrampade ner i
sina bindningar. De balanserade med
frlmre delen av skidan pekandes rett
ut i luften frin den lilla toppkammen,
mot Tibet. Nedanfttrvdntade ett ek pe

3 000 hiijdmeter.
De var inte ensammaom sinaplaner. Samma

dag skulle svenskarna OlofSundstriim och Martin
Letzlerocksi ika skidor ner fran toppen, men utfijr
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REDo. Tomos olsson i det
sisto bosliigret, pd 6 4oo
mete6 hdjd, nAgro timmor
f ijre toppbestigningen.

VIRLDENS TAK. Tomo5 p d toppen ov Everest, med ultro'
ldtto skidor, runt ett kiio stgck med bindning, enligt "li8ht
is fightn-fiosoFn: ltittore pockning ger snobbote klittring,
och 6kod stkehet dt mon iir kortore tid i forlig milj6.

en annan, klalt lettare,linje som andra ekare redan
hade gett sig pi.

Fdr Tomas och Tormod v:intade istiillet ett ek som
gickgenomdenrespektingivande NortonCouloir;
en Lverbrant sndkorridor som skar ratt  igenom
Evercsts klippiga nordsida. Lengs Norton Couloir
hade ingen skidekare negonsin tagit signer.

Fdr Tomas och Tormod handlade det om attvam
fiirst.

DeIas lokala medhjelpare fren sherpafolket,
Tshering och Lamba, kliittrade ner en bit fren
toppen och signalerade att de varredo att ftir-
eviga 690nblicket med stillbilds- och videokamera.
Tomas och Tormod bijrjade sakta ta signerfren den
smalakammen mot sjelva nordvdggen. De fdrsta
svangarnavar som alltid mentalt tuffast.

Detvarinte fregan om skidekning i tmditionell
bemiirkelse. De skriade, hasade och giorde di och
de en 180 graders hoppsviing ftjr atttreckla sig ner
genom snii, is och sten. Efter enkort stund stan-
nade de.

Lermusklerna skrek eftersyre ochb6rjade sakta
tyllas med mjiilksyra.

Jagtror attjaghar slutpa s)'rgas, sade Tormod.
- Jagmed, sade Tomas.
Tshering och Lambaklettrade mot dem och

b).tte ut de fiirbrukade syrgastuberna mot nya.
Sherporna plockade ocksa med Tomas och Tormods
klumpiga dunoverallet innan de togfarel ftir att
sedanklittraner sammaveg somde kommit upp.
Tomas och Tormod siigi siglite extra syre, och gav

sigivlgmot enbrant som de tidigarebara studerat
genom kikare.

Detvar nastan omitjligt att hitta rett. Ett snij
fiilt kunde lika gdrna slutamed ett stup. Som tur
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var stod deras fotograf, Fredrik Schenholm, pa en
bergskam ldngre ned. Fren 7 000 meters hdjd hade
hanb?ittre utsikt ijver vaggen och guidade dem f6rbi
de sveraste paltiernavia komradio.

Rutten var fylld av klippartier, liisa stenar och
vindpinad snd som hade lagt sig i fdrradiska flak
formationer. De fickhasa ner genom en knappt tre
meter bred, upp till 55 graderbrant kollidor, innan
de kom ut til lettare tellang.

Tormodtog upp satellittelefonen f-dr dnnu en
E n n ^ r r  t i l l  m a d i a r n t

Nu iterstod bara femtio meters ldtt ikningtill
sjalva Norton. Tomas, som hade sackat etter, tyckte
attsn6nvarsverekt. Skidonabeteddesigkonstigt
- och nar de kom ner fdrstodhqn vafdr. Hans ena
skida var kndckl och pekade upp frAn sni in i  en
bisarrvinkel. Bide kiirnan och det 6vre plasthtiljet
hade gatt avprecis bakom bindningen. Skidan h<ills
endast ihop av sldlkanierna och belaget.

Det ar fan inte mijjligt, sade Tomas, somtidi-
gare inte hade kneckt en skida ihela sitt liv

Nu stod hanpe8 500 meters hiijd. Hanhade
skidat en brekdelav en led som endasl fem perso-
ncr i  v5rlden hade lyckas kl i i t tra upp f i j r

I ett desperat fdrsiik att g<ira nigonting lade han
och Tormod tve sdkringsbultar iiver skidan och
fii$dkte tejpa fast dem med plister fren fijrsta-
fijrbandslidan. Kiilden gjorde att plistrets klister
inte fiste. Tormod gravde i ryggsecken och hittade
en tejprulle. Tomas tejpade fleravarv runt skidan
och avslutade med att knlta nlgravarvmed rep-
slingor. Enusel lagning, men detbdstasom gick att
estadkomma under omstendigheterna.

Tomas lyckades ta signer till nista krux nigm
hundra meterner, ettklipparti som eftekti\''t
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spdrade av Norton Couloir. I princip fungerade
bara skidornanirhan svengde etenahelet. Men
detvar ett senare problem. Tomas ochTormodkon-
staterade snabbt att det inte gick att ika skidor ner-
fijrklippadiet. De skulle fe fira sig6verdet med rep.

Fram plockade de tvi halr.rneterlinga aluminium-
profiler, sikallade snowsticks, som de slog ner
i snitn fiir att anvenda som firningsankare. Men
snowsticksen gled ner alldeles litr latt och skulle
aldrig hilla for en mdnniskasvikt.

De btirjade siika av terrengen efter alternativ
Sjllva klippan var ndstan helt slet.

Tormodlyckades till sist hitta en sprickaoch han
prdvade att sle ner en V-formad bult. Dethalwuttna
berget smulades siinder somgrus.

Tiden brirjade bli knapp. De hade beriiknat att
det skulle ta fem-sex timmar att eka skidor ner
frentoppen.Dentidsplanenhaderedanspruckit .
Dessutominnebar Tomas trasiga skida att han
kanske meste klettm ner. Devigade knappt tdnka
pa hur lengtiddet skulle ta. Syrgasen skulle ta slut
och de skulle Mngas klettra i mdrker ellerrentav
itvernatta pe berget - utan dunoveraller i 30 till40
minusgrader. Det var sa fok dog.

-Vi fir anvdnda sntin, sade Tormod. Vi meste
kommahirifrin.

En bit l5n$e ner hittade de negot hardare snij. De
bankade ner tvi snowsticks med en dryg mete$ mel-
lanrum. Mellan dem kopplade de en repslinga ftir att
distribuem belastningen jamnt mellan *ikringspunl<-
tern4 och litrstiirkte konstrul<tionen med en istr(a som
drogs ner i sniin. Sedan fdste de firningsrepet ett extra
Lun t och le n kevlarrep. Tomas var ftjrst ut.

- Kolla omdukanbackaupp festet lan$e ner,
sade Tormod.

Tomas hasade neretttiotal metertills han var
framme vid klippkanten. Han sig sigomkring, fun-
derade en stund.

Det ar ingen vits, klippan iir bara skit, sade Tomas.
Han firade sig sal<ta ner iiver kanten tills Tormod

inte sdghonom liingre. Skrapet frin skidor mot
klippa tonade bort och det blevalldeles tyst. Tor-
modvdntade.

Detvar ingen leng firning. Kanske 30 meter.
Sedan skulle de nA enklare terreng.

Plittsligt merkte Tormod att negonting rdrde sig
bakomhonom, och sldngde sig reflexmdssigt bakit.
Under en millisekund sig han kevlarrepet glida
fiirbi, och str:ickte ut armen fitr att fenga det.

Sedan var det borta.

jdrbobacken i Boris faller knapptfem-
tio hiijdmeter men f6r ettaerige Tomas
var det dndi en hyfsad pist. Han var
ingen miirkvSrdig skidikare, inte som
barneni Norrland, men 8o-talets snd-

ka vintrar glorde det i alla fall miijligt fiirBores-
ungar att triina pe slalomsviingar.

Tomas Olsson f<jddes 1976 och vexle upp i en
aktivfamilj. Pappan Lars olsson och mamman
Hanne Sterup-Hansen tog ofta ut Tomas och hans
fem er dldre brorStefan i naturen. Som hos menga
svenska familjervarvintersport lika naturligt som
sommarbad, och varje ir reste de pi en veckas skid-
semester till Sillen eller Trysil.

Tomas och hans storebror Stefan hade ennem
relation, menundertondrenutveckladesde Stolika
hill. Stefan var lugnare och tillbringade mer tid
hemma. Tomas spelade fotboll, sprang och umgicks
meddet lite tufare gengetpe Siillaskolan. Han var

FJI LLSEM ESTE R. Iornos (till viinster) stod pA skidor
redon som teAring. HAr kker hon med kusinen Andreos
Engstrond i lanndalen i Haiedolen.
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To Anf G. t8-drige Tomostillsommons med ftir1ld-
rdofio Honne Steruo-Honsen och Lors Olsson. Brodem
Stefon tor bilden.
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ingen vildhjiirna, men liksom sin pappa ogillade han
att sitta still.

Tillsammans med kusinerna anmiilde de sigtill
olika utmaningar. De ikte skidor, paddlade Gdta
Kanal-loppet och sprang Gijteborgsvarvet. Fijr att
gitra tevlingarna roligare utarbetade de ett system
diir de fickpoiing i fiirhelande till alder och kdn sa
att de kunde tevla mot varandra pi lika villkor

Det var ett Opislil utl ryck fdr familjens ingenjiirs-
idra. Lars Olsson hade en fil kand i bide matematik
och statistik och badahans siiner var tekniskt orien-
terade. Tomas leste en 3-arig teknisk linje pe Sven
Erikssonskolan.

Ibijrjan av 9o-talet anmdlde sigTomas och LaIs
till en kletterkurs somhiills i Tosseryd - enliten
klippai skogen alldeles i utkanten av Bores. Tomas
blevbiten, biirjade klattra mer regelbundet och tog
sig med tiden till sttirre berg.

I Sverige besteg Lars och Tomas Kebnekaise och
1996 reste de till de Schweiz fiir atttillsammans
med Tomas farbrorbestiga Finsteraarhorn, en
knappt 4 3OO meter hiig alptopp.

Det var ingen avancerad klettring, men Finsteraar_
horn liggerdjupt inne ibergsmassivet och kenshn
av vildmark er pataglig.

I Sverige var klettring Hnge en syssehattning
hiilj d i mystik, men fren att ha varit en extrem sub-
kultur med fi uttivare blev sporten alltmerpopular
under 1990-talet.

samtidig flck Sverige sina f6rcta moderna
eventlrshjeltar. Under 1996 cyklade Giiran Kropp
till Mount Everest, klettrade upp och ner och cyk-
lade tillbal<a. Tvi ir senare tog sig Ola Skinnarmo
till Antarktis och skidade ensam till Sydpolen och
tillbaka.

STUDEt{TEN. Eft er gymnosiet tog intesset fiit skid-
Akning fort pd ollvor. Chomonix, Groz och St. Anton
vor ntgot helt onnat iin Sdlen och Trysil.

F T L T E R  F i . / r ^ f r  . 3 / ( r !
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betygsspurt.

"Han rilade en diagonal pil iiver
ett koordinatsystem. Ldngst ner
skrev hanAizuille deMidi, enbit
upp Aconcagua och vid pilens
slft--lWountEwerest "

Trots skilda dventyr hade Kropp och Skinnarmo
mycket gemensamt. Snarare in av197o-talets kol-
lektivistiska anda formades de avl980-talets indi-
vidualism, Bida blev starka varumerken i sig sjalva,
och insdg hur de skulle anviinda sponsorer och
medier fiir att ni sina mil.

Utan business, inga aventlr. Och vice versa.

omas gled genomstdrre delen av
g]'rnnasietiden med minsta miijliga
anstrengning. Hanhade latt ftir sig -

sista iret hiijde han samtliga betyg och
fick ett stipendium fiir skolans besta

Hiisten 1995 biirjade han ldsa industriell eko-
nomipe Hdgskolani Linkitping. Redan under noll-
ningenlirde han kdnna Bj6rn Jouchims, en stock-
holmare somdelade Tomas intresse fiir skidekning
och Uettdng. De pluggade och drack iil ihop, ochpa
vintern togde en ospecificerad resatill Chamonix.

Del vaf nagot helt  annat In Sdlen och Trysi] .
Hiigt ovanf6r byn tornade Mont Blanc-massivet

upp sig och miijligheterna till bede skidekningoch
kldttdng verkade outtiimliga.

Med sina 196 centimetmr segTomas ut som en
stor flaxande massa som kom farande, men han var
oredd, entusiastisk, och hade ett pojkal<tigt leende
som smittade av sig.

Hans tankar kretsade meroch merkringskid-
ekning.1997ekte han till dsterrikiska Graz som
utb]'tesstudent. Studierna skiitte han som vanligt
medvensterhanden och pevintern hyrde han och
enkursare en lada av en gammal tant i St. Anton.
Tomas fick ihop iiver hundra skiddagar och den flax-
ande borisaren utvecklades till en hfsad skidikare.

Underde hiir iren fick skidbranschen dverlag ett
enormt uppsving, efter att en tid ha dverskuggats
av den hippare snowboard6J<ningen. Cawingskidan
slog igenom, samtidigt som skidfilmarna kopierade
bradfilmernas framgangsrecept. Den nya skid-
akaren var ettraddss med mohikanfrisyr eller
dreadlocks som hoppade utfiir tjugometersklippor
och skrek galna saker rakt in i vidvinkelobjektiven.

Som skidakare kunde du f5, sponsring utan att
tavla. Du var fortfarande t1'ungen att eka bra, men

.
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CHAITONIX. Tomos flgger ovonftir sin hemstdd.{
En siillsgnt pose. lu fler sponsorcr hon fck, desto
lugnorc dkte hon. Tomos jobb - ott iko skidot utfdt
extremo bronter - krAvde olt hon hiill sig skodef .

liamliir allt gdllde det att synas - i filmer, i skid-
tidningar, i liftkiin, ijverallt.

1998 tog Tomas och Bjiirn ett studieuppehill frlr
att Aka skidorpaheltid. De valde Alagna, en ital-
iensk by som \,.unnit en viss kultstatus efter expo-
nering i skidlilmen I'ree Radicals och tidningen
Aka Skidor. Alagnavaren riktigbyhela, helt renons
pi nattlivoch med en befolkning pe trehundra
peIsoner. Dlr fanns ettpar skidliftar, nagra pistade
nedfarter och ndst intill oandliga m6jlighetertill
offpistil<ning. En antik dieseldriven kabinlift tog
skidiikarna ti]] 3 2OO meters hdjd. Alagna var en
drdm fijrsftib&ms somville hasinabery i iied.

Tomas och Bjdrn hyrde in sig i ett litet ky'lTe pe 20
kvadratmeter. Detvar inte dyrt, men de toggdrna
emot kompisaroch bekantafijr att senkahyran
dnnu mer. Varenda sparad kronabetydde mer
skidekning. Eftersom de betalade kallhl'ra och lick
kiipafotogen fdr att elda ned hiill de tempemturen
pA absolut legsta miijliga nive.I genomsnitt l:it de

!l

Iegan brinnatio minuterper dag.ii nitterna kri;p
de ner i sina dunsovslckar ochvaknade med rim-
liost pA fdnsterrutorna.

Sesongen 1999 drdjde detveckor mellan snd-
fallen, men trots det gav sigTomas och Bjtirn upp i
bergen nestan varje dag. Devandrade och klattrade
lenga strlckor fiir att hitta vettigsnij. Tomas gick
ndstan alltidfijrst och sperade. Hanvar envis och
hade skafat sig en starkf,'sikfrin extrajobbet som
cykelbud i Gijteborg.

Pe kvellama plijjde han kletterbiicker och sijg i
siginformation om konsten att rdra sig i hijgalpin
terrdng. Han lerde sig att ge upp tidigt, gernavidtvA
ellertre pi natten, fijr att siikerthinnaupp och ner
pe berget.

Tomas alpincslarler- kundegi Bjcirn pi nerv
ena. En natt ner Bjdrnvar trijtt tyckte han att de
kunde vlnta nigm timmar. De tyckte inte Tomas.

Ar det alpin start se ska detvara alpin start,
sade han och gickivagensam i mdrkret
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Tomas komprcmisslijshet var en del av hans driv-
kftft. Samtidigt ryclites vennema med av hans energi.

Omdehade tdkigt i sina studentkorridorer i
Linkijping var det Tomas somringde upp: 'Jaghar

linat bil. Kom igen, vi drar utoch klattrar.<
Tanken p6en karriiir som ingenj<ir bleknade

lengsamt bort. Vintern 200Ibestamde sigTomas
fiir att satsahelhjertat pe skidakningen. Och det
fanns egentligen bara ett stelle dar han kunde bygga
uoo sin dr<im - Chamonix.

hamonixdren liten fransk alpstad pi
I ooo meters h6jd som brukarkallas
fttr alpinismens hu\,'udstad. Pe torget
ster de fdrsta Mont Blanc-bestigarna
Jacques Balmat och doktor Michel

Paccard staty, och pekar mot den vita toppen som
ligger ytterligare 3 800 meter upp i luften. De nidde
den 1786 och sedandess har alpinisttraditionen
va tstendigtnarvamnde.

F t l r E R  n i (  / r / , r r  i ! / i r i r

SOVRUM. Tomos
ftltode ofto uppe
i bergen. Dels fiir
ott kommo tidigt
till de bdsto dken,
men ocksd fiir
ott levo livet som
olpinist. Bergen
kring Chomonix
vcr det bdsta
ggmmet infiir den
storo utmoningen
- Mount Everest.

Runt Mont Blancmassivet reser sig tio berg pi

ijver 4 000 meter och blandningen av lmniga snii-
fall, brutala iskorridorer och enorma granitveggar

lockar klettmre och skidikare frin helaviirlden.
Pe 1960-talet biirjade schweizaren Sylvain

Saudan el<a skidor utfiir sniikorridorer som folk
tidigare bara hade Hattmt upp fiir Hanutvecklade
"the windscreen wiper tum< -vindrutetorkar-

svangen - ett slags flygande lappkast, eftersom
vanliga sv:ingar inte var att tenka pa i den e).tremt
branta tellangen. Saudan dubbades till >le sft reur de
l'lmpossible", och fick flera efterfiilj are.

Det fanns ett aber med dentW avskidikninghan
utvecklade - ramlade man sidogman.

Den histo ska exposdn dver extremisterna i
chamonix peminner om de tio sme negeryojkarna.

Patrick Vallencant, som fdrfinade bmnt weng-
teknik, mmlade 1989 nerfrinberget niir en karbin-
hall<e brast under enfirning. Jean-Marc Boivin, en
suDeralDinist med mottot rfdr att leva meste du ta
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chanser(, stdrtade eret efter ner han flijg glidskerm
iVenezuela. Samma Ar ramlade Bruno Gouw - den
fiirsta snowboardekaren 6ver 8 ooo-metersgrensen
- under ett brant ekpi I'Aiguille Verte i Chamonix.

Fe kyrkogerdar i vestverlden har liigre medel-
elder pa sina begravda dn den i Chamonix.

intern 200lvarTomas Olssons och
Bjiirn Jouchims sista sesong tillsam-

, mans. Dar Tomas ekte allt brantare,
blev Bjiirn alltmer fcirsiktig. Hanvar
f?irdigutbildad. hade treffat en flickver.

ochvar inte lika motiverad som Tomas att s6m
extrema saker.

Gransen gick ner Tomas skule eka skidor nefiir
leden Mallory-Porter pe nordsidan av Aiguille de
Midi - ett upp till60 grader brant 6l< som betrak-
tades som en rilitig skalp bland extremskidikarna.
Det som bitrjade trcvande i AJagna hade nu blivit
gravallvarligt.

Tomas biirjade istiillet Skamed norrmannen
Tormod Granheim, som var lika fast besluten som
Tomas pe att satsa pa e*remskidekning.

I maj, ner snijfttrhalandena var det rdtta, ekte
de tillsammans skidor nerf6r Mallory-Porter. De
var eufodska dver det lyckade eket, som var det
sveraste de hade gjort. Snart planerade de nasta
dventyr: att skida nerftir Sydamedkas htigsta berg
Aconcagua, 6 962 meter 6ver havet.

Efter att Tomas tagit sin slutexameni Linkiiping
packadehan sina vaskor och drog till Sydarnedka.
Han hade lyckats fe lite sponsring pe utrustning och
i bagaget lig ett par splitternyaAtomic-skidor

Skidakningen pi Aconcagua var lettare an
mycket av det de hade gjort iChamonix, menberget
er iiver 2 000 meterhijgre en Mont Blanc vilket
giorde att de fick tampas med andraproblem. Det
Ega lufftrycket krevde inte bara noggrann acklima-
tisering utan senkte ocksevattnets kokpunkt. Trots
att de tredubblade kolitiden, varpastan stenherdi
mitten och sladdrig somgel6 pautsidan.

Ner de bunhade upp mat i staden Mendoza triif-
fade Tomas fransyskan Viviane Seigneur. Hon var
snygg, intelligent och skulle gdra en solobestigning
avAconcagua - hennes resa var feltarbetet i ett
socialantropologisld forskningsprojekt som hand-
lade om risktagande i bergen.

Hon och Tomas umgicks i basugret och bestiimde
sig fiir att klettra tillsammans. De Mngades avbrlta
det fiirsta toppfiiftiiket pa grund av stormvindar,
och pa nervegen hamdade de under ett besverligt
paiti som var utsatt fdr stenras.

- Gi i fiirviig du, sade Viviane.
Hon var rationell. Det fanns ingen anledning att

utsdtta tve personer fijr samma risker.

F t t r t R  D E a / r A N  D 3 / 0 ! r

Nej. sade Tomas. Har vi bdrjat t i l lsammans se
ska vi avsluta tillsammans.

Viviane var imponerad. Hon tyckte att Tomas
instiillning var ovanlig och fick ett stort fijrtroende
fiir honom. Det slutade rned att Tomas fl\,ttade in i
hennestelt.

Tomas var 25 er gammal och det var hans f6rsta
dktiga fiirhelande. Och kanske det enda tenkbara.
Viviane Seigneur kom fren en slAl{t med alpinister
ochf6rhenne var Tomas drdm inte konstisare iin
negon annans.

Nigra dagar senare lyckades de nitoppen. Tomas
och Tormod i}ite skidor ner.I basle{ret summerade

"Han kniippte pi sig skidorna,
f,kte ner fiir branternaoch
skrezt in sig i skid-
historiensomftirste
svensk att eka skidor nerfiir ett
B Ooo-metersberE<

de sina erfarenheter utanfitr t:ilten. De hade klarat
av tekniskt svar akning i Chamonix och nu hade de
glortAconcagua.

Hur skulle det vara om de tog sina erfarenheter
r i l l  i nn , ,  h i id rFherd?

Tomas tog fram sin dagbok. Han dtade en diago-
nalpil tjver ett koordinatsystem. Lengst nerskrev
han Aiguille de Midi, en bit uppAconcagua och vid
pilens slut - Mount Everest. .

Det som fattades var att {ylla tomrummet mellan
Aconcagua och Everest med delmil. Sakta men
siikert skulle de arbeta sig upp fiir hiigre berg. Det
skulle ta nigra ir, men till sist kunde de vara de
ftjrsta som negonsin skidade nerfiir Mount Everests
nordsida. De kallade planen fijr Pilen.

Svedge skiev Bores Tidning fiir fiirsta
gAngen om sin hemmason i en artikel om
Aconcagua. I ii!'dgt var det tyst.

Oavsett om Tomas vai pa berget, hemma
i Gdnehestereller bland studenternai Lin-

kiiping - ett problem kunde man alltiddissekera
analysera och litsa. Var det, som i det her fallet, svert
att fajournalister att skriva om honom, fick han vel
giira det sjelv. Fickhan ingen publicitet, skullehan
inte fa nagra sponsorer.

I Sverige fick skid- och kliitterbranschen samma
er ett tillskott ndr gitteborgarna Alvaro Susena och
RikardAndreasson startade tidningen Brant, som
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hardlade om blde kldttring och skidikning. En dag
ndr Susena var pivdg till en intedu dngde tele-
fonen. Killen iandra endenberettade lite blygt att
han skulleikapienskidresa.Alvaro Susenatenkte
'nei, inte dnnu ett resefii$lag(; folk ringde och fiir-
siikte sdlja in vad som helst.

Okej, vad ska du gtira? svarade han.
- Jag ska ika skidor nerftir Peak Lenin i Kirgizistan.
Alvaro Susena hade ald g hiirt talas om Tomas

Olsson tidigare, men slogs av hans iidmjukhet.
Ki l lenvarnestanfi i r l i igenndrhanberdttade om
Peak Len in. som endi var en ga nska respekt-
ingivande utmaning.

Tomas var somklippt och skuren fdrBrant. Det
fanns gottom duktiga skidekare, men fasomkom-
binerade klattring med 6l<ning.

Tomas blevlite av Brants egen kille, och han leve-
rerade. Han reste till Kirgizistan, acklimatiserade
sig, klettrade upp fdr det 7I34 meter htiga berget,
ikte skidor ner infijr snopna ryska bergsguider,
reste hem och skrev

Tomas skrev mer nedtonat en menga andra even-
tyrare. Han tiamstod inte somlikagalen somGiiran
Kropp och senare Fredrik Streng, utanpeminde
mer om Ola Skinnarmo. Rikard Andreasson beskrev
honom som en >svdrmorsdr6m med uddabiijelser<.

Tomas liirde sig snabbt spelreglema ft)r branschen.
Hans berettelser blev alltmer dramaturgiskt ddvna
och gickhem hos Brants lesare. Men Tomas pappa
Lars Olsson tyckte atthans son iblandbeskrev
sal<erlitevi glettigt och freckt.

- Det miste se ut se om man ska vara med i de hdr
tidningarna, svarade Tomas.

Hiisten 2003 ekte han tillbaka till Himalaya. Nu
lyckades han och Tormod Granieim skida utfdr tva

berg itver 7 000 meter: Mustagh Ata och Kuksay
Peak i viistm Kina.

7 546 meter och njrtt hdjdrekord. Tomas och
Tormod kunde fylla i ennu enkoordinat pe Pilen.

id det laget hade svenska mediekonsu-
menter vant sig vid att eventyrare ska-
pade rubriker. Giiran Kropp och OIa
Skinnarmo Iockade mengder av l;isare,
och ner de satt i de obligato ska TV-

soffornainnan de for iveg let progmmledarna dem
ogenerat visa upp sin utrustning. Ddrmed garante-
rades ockse sponsorerna vardefu ll exponeringstid.

Aven om minga svenska alpinister giorde sverare
saker en Giiran Kropp, blev han i allmenietens
ijgon s]'nonlm med bergsbestigning. Kropp var
spektakuldr. Han lockade massorna, medierna och
sponsorerna,

Till skillnad fren den gamla tidens uppteckts-
resande som Sven Hedin erdagens eventlrare en
blandningmellan afdrsmen och stuntmen. Runt
3 000 personer har bestigit Mount Everest, de abso-
lut flesta via den enldaste leden. Inflationen sedan
Edmund Hillary och Tenzing Norgay kom upp pi
toppen 1953 eruppenbar. Fiir att fe uppmerksam-
het k$vs negot mer.

Vissa fdrHer expeditionen till en humanistisk
handling; de kldttrar fdr att redda miljdn, freden
ellerviirldens barn. Andra sler rekor4 Everest topp
har numera sett den iildste, denl.ngste, den fiirsta
blinde och den fiirsta enarmade bestigaren.

Oavsett in ktning har aUa eventyr en sal< gemen-
samt - utg6ngen miste vara osiiker.

Ndr den fdr stundens hetaste eventyraren Fredrik
Strang annonserade sitt Seven Sunmits-projekt

!

f-OGISTfK LfcHT. Mufdsn or froktaale delor ov Tomas
utrustning till bosliiget vid Aconcoguo. I Himologo
onviinds istiillet jokot och frcmfiir ollt biircre. Joponen
Yuichiro Miuro onviinde 8oo biirore fiir dtt kanko 27 ton
utustning till Evercsts bosliigeL

pA RET. Tomos och flickvii nnen Vivione Seigneur ,Folk
kliittror ov en miingd otsaker, men hor en sok gemen-
somti kiinslon dv ott klattring dr outentisk! det fnns
ingen sociol bl!ff, ontingen kommer d! upp eller sA gijr
du det inte<. siiget Vivione Seigneui
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- se ka as det om man bestiger det hiigsta beryet pa
jordens sju kontinenter lyckades han kombinera
alla ingredienser. Hanskullebli fdrste svensk att
utfiira beddften, han skulle giira det pa rekordkort
tid, vilket giorde det hdgst osekert om han skulle
hinna, och en del av intekterna skulle avsettas till
nepalesiska gatubarn.

Strengflck sin medieexponering, dock inte i
samma omfattning som Kropp ochSkinnarmo.
Deras eventyr gick trots allt att greppa. Till och med
en mormor i Vetlanda f6rstod att det var negot spe-
ciellt med Mount Everest eller Sydpolen - framfiir
allt om man cyldade och Skte skidordit.

omas Olsson var imponemd av Gdran
Kropps konsekvens och uthe[ighet
och biirjade jobba hart pe att kn,'ta
egna sponsorkontakter. Han reste till
ISPO-messani Miinchen, en enorm

branschtriifder sportfiiretagen visar nesta ers pry-

lar. Darkom Tomas i kontakt med svenska Silva, en
kompasstillverkare som ocksi glorde hiijdmltare,
GPS:er och andra tekniska hjdlpmedel.

Hanbedttade pe sitt sedvanligt nedtonade
sett om sina projekt och liirde kdnna nigra av de
anste[da. Uttiver gratisprylar ledde kontakten till
att Tomas Olsson blevdeltidsanstdlld som PR-
konsult. Enstor del avjobbetkunde han sktita fran
Chamonix, och pihiisten satthanpe Silvas kontor
i Stockholm.

Under tiden hade Tormod Gmnheim fett kon-
takt med det norska fTiluftsfiiretaget Bergans som
liksom mingabranschkollegor gerna anvende sig
av eventtrare. Dels fijr att de kunde ge varum:irket
ett ansikte, dels fiir att Bergans fick sina produkter

RYSSLAT{D. Tomos p6 ett bery pA Komtjotko, en rysk
holvii di hon 2oo3 jobbode som guide fdr en svensk
skidreso, Komtjotko iir kdnt fiir sino snaitdckto vulkoner
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"Ett turkiskt team siigut som
z)&ndrande likzde kunde
inte prataliingreo utan satte sig
bara utmattade i sniin. Det kiindes
som att vara i en kfigSOnJ,

testade under herda f6rhillanden. Rune Dokken.
Bergans marknadskoordinator, fitll fiir Tormod och
Tomas fdr att de hade en Hngsiktig plan och gav ett
professionellt intryck. Tomas Olsson verkade snell
och nestan blyg, tyckte han. Samtidigt uttryckte sig
Tomas tydligare an de eventgare han var van vid.

Ndsta expedition di;ples t ill Bergans big moun-
tain skiing expedition. Milet var att skida nerfiir
det 8 201meter hiiga berget Cho O1u som ligger pi
griinsen mellan Nepal och Tibet. Det var en general-

repetition infiir Everest. Skulle de klara av hdjden?
Vad skulle handa med deras kroppar?

De negat iva effeklerna av hiighiijdskliittring
biirjar redan vid 5 000 meters h6jd. Tormod
menade att den giorde honomtill en )giktbruten
90-erin8med enstadig rddvinsbakfyl la .

14 toppar i varlden ligger iiver den magiska
8 ooo-metergrensen, den se kalade dedtlr zone.
Deruppe ;ir syreniven rudt i,'rtio procent av vad den
ar pa havsnivan, vilket far hj artat att ge pa hijgvarv,
matsmeltningen att haverera och looppen att sluta
producera nya celler. Menniskor kan omiijligt tiver-
leva negon l:ingre tid pa den hiijden.

Tormod och Tomas lyckades klittra upp aven den
her gengen, trots diarrder och lurlsinfektioner. Cho
Oyu ligger inte mer en tve mil fren Everest och fren
toppen segTomasvad som skulleblidet ultimata
dvenqTet. Han kneppte pi sig skidorna, ikte ner fiir
branterna och skrev in sig i skidhistorien som ftirste
svensk att eka skidor nerfdr ett 8 ooo-metersbere,

Den sista koordinaten var iMld.

fter Cho O,'u gjorde SVT:S Vastnytt ett
liingre inslag om Tomas.

- Har du f6tt nin medicinsk diagnos
pa det hiir? fregade reportem.

- Nej, ingen diagnos. Glad" lycklig,
kan man segq svarade Tomas.

- Det liir ju vara se att folk som utsetter sig fdr
extrema fiirhalanden, det saknas v:il nagon signal-
substans i hjernan pe er?

Ne, det harjag svart att tro. Vi har nog mer
signalsubstans, sade Tomas.

Han log sitt fijrlagna pojkleende inten'jun
igenom och beriittade lugnt fdr reportern om sina
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planer, med Bergans och Silvas logotyper liigligt
fastsydda i briisth6jd.

Han och Tormod bijrj ade nu pa allvar att mark-
nadsfiira siginfdr Everest. De var inte lengresfti-
bums, utan seridst arbetande eventyrare.

Det romantiskt ansvarslosa livet med en pava
riidtiut i enahandenoch en snowboard i den andra
hade aldrig intresserat honom. Tomas ochViviane
bodde i ett slags ddngstuga der det var se legt i tak
att Tomas bam kunde ste mkung ute i trapphuset.
SAsongernai Chamonix tillbringade han i hemmet,
pa berget och pa glrnmet. Under ligs?isong lyfte han
och Tormod skrot fem-sex dagar i veckan, utijver
de nestan dagliga turerna upp ibergen. Ofta gick

Tomas upp klockanfem pe morgonen fijr att hinna
arbeta negra timmar innan de gav sig av.

Pi kviillarna och vid uselt vdder satt han hemma
framfiir datorn. Han skiitte sitt PR-jobb fiir Silv4
hijll kontalcten med sponsorernaoch skrev artiklar.
Tomas lusleste PR-gurun PeterKaraszis I0-l srilt atl

fd gratis publicitet oct' Stora PR-boken. Han marke-
rade de bdsta lipsen med en understrykningspenna.
som: >Undersommaren er mediamer intresserad
avteman som resor, sportoch fritid.<

Sommaren 2005 bestamde sig Tomas Olssonfdr
attgdra om Gijran Kropps cykeliiventtr, fasti mini-
format. Han cyklade fr6n Sverige till Chamon*,
bestegMont Blanc och cyklade hem igen.

Hanmeddelade pressen sinaplaner och startade
cykelturen strategiskt fren Stockholm. PR-strategin
fungemde perfekt; dagen diirpd kunde man liisaom
Tomas Olssons stundande avent'r i Aftonbladet,
Svenska Dagbladet och DN

Vid varje stad hanpasserade ringde hantill
den lokala tidninsen. Hanberettade kort om sitt

:ivenqT och avslutade med att han var antreflbar.
Minga skickade direkt ner sina sommarvikarier fdr
att gijra en intewju, andra sade "det skitervdlvi i<.
Viddet laget hade Tomasblivitbra pe att ta ett nej.

Detaljerna infijr Everestbdrjade falla pe plats.
Expeditionen skulle kosta runt en miljon kronor

fdr Tomas och Tormod. Enba klettertilhtenden
fijr leden gickpe runt 5 000 dollar per person, sedan
tillkom sy'rgastuber, lciner till sherpas, tillstind f6r
satellittelefon, en flygesa med abnormt mycket
iivervikt, tvi minaders proviant och inte minst all
logistik pe phts.

Som expeditionsfotograf anlitades Freddk
Schenholm, en ung fotografsom liksom Tomas ville
skapasigett namn. Schenholm hade varit i Chamo-
nixi nigra ir, kunde kldttra och imponerades av
Tomas somvar nigot avhans mentor.

Av Tomas fick han liira sigatt 70 procent avjob-
bet gickut pe att selja sig ochplanera.

- Segalddgatt du arbetar deltid somfoto-
graf. Sag att dujobbarheltid, tipsade Tomas,
som redan tidigt i sin kanier sade att han var
heltidseventyrare.

Svedge stegTomas marknadsvdrde. Han hitll
fiireliisningar om milfokusering, utifren sitt
egna projekt.I talarbranschen fanns peng-
ama. Giiran Kropp hade fett upp till40 ooo
kronor fdr sina fdrelesningar

Via en gammal kursare frin Graz kom Tomas i
kontakt med Mikael Manniche,\D pefastighets-
maklarbyran M2. M2 hade pe etttiotal aretablerat
sig sorn en avbranschens tungviktare i Gtjteborg.
I helastan sigman deras metallicbli hundkojor
med fitretagsloggan pe sidan. Grundaren Mikael

fJPPKoPPLAD. Tomos ro ppofteror hem frAn Cho Ogus
bosliiger Liptopen iir fiir en sponsrad dventgrorc liko
sjailvklor sorn skoljockdn , Den loddos med portoblo
solponelet ellet btunmmonde dieseldggrcgot. HArddisk-
ktoschor i vonligo pd gtund ov kglo och toff luft.

MoTTAGI{ft{G. Tomos tillboko i Sverige efter olt ho
cgklot till Chomonix, kliittrot Mont Elonc och cgklot hem
igen. Ett 17 dogors iiventgr med runt 4oo mil cgkling.
Poppo Lors h6ll honom siillskop i delot dv Sverige.
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Manniche liirde sig m;iklerietvia en brevkurs pe

Hermods, var entreprendr ut i fingerspetsarna och
kallades fitr >cirkusdirektiirenu av sina kollegor

NerTomas Olsson berattade om sina planer blev
Manniche djupt imponerad. Han kunde identifiera
sigmeddenlinge boresaren som skulle giira >det

omiijligau.
Manniche ikte en del skidor sjelv men frarnfitr

allt slogs han av Tomas milmedvetenhet.
MikaelManniche hade etteget mel - M2 skulle

bli bast i Vestsverige. F6r att ni dit behdvde han
bygga Sveriges stitrsta spekulantregister Men det
gick triigt och han biirj ade bli frustrerad. Det var de
tanken sloghonom - Tomas Olsson skulle hjiilpa
M2 att ne melet.

I M2:s enormategelvilh pe Viktor Rydbergsgatan
f6reHste Tomas och Manniche fiir de anstellda.
Manniche ville framftjr allt gjuta kraft i sina med-
arbetare. fi dem att striiva mot samma mel. Han
tyckte att 8o-talisternavar otiliga och ville ni milet
medengeng. Tomas Olsson hade deremot fiirbe-
rett sigi{yra ers tid. Utan den uthelligheten - )de
berijmda hundiren., - kom man sellan n6gon vart.

Utiiver att anvenda Tomas Olsson som en intern
resu$ gjorde M2 en kampanj somberettade om
bide Tomas och miiklarftiretagets mel. Den kal-
lades fiir Utmaningen. Dramaturgin gick ut pe att
M2 och Tomas tavhde - han med hiijdmetrar, de
med antalet spekulanter. Fiir att de anstelldaskulle
piminnas om milet lat Manniche monteraupp en
stor reklamskflt pa M2:s gresmatta, med enbild pe

Tomas Olsson somklengde fast i ett berg.I naturlig
storlek.

Fdr att maximera samarbetet ringde Manniche
upp en kontakt pi Gtiteborgs-Postens marknads-
avdelningfdr att sdlja in Tomas. Eftersom GP alddg
sponsrar enskilda idrottsmen tackade de nej, och
hiinvisade till tidningens webbredaktion. D:ir tog
mantacksamt emot erbjudandet att publicera
Tomas Olssons blogg frin Everest.

Fijr Tomas och sponsorernavar det jackpot

nuvarde garanterade synlighet i ett seddst
nyhetsmedium.

Fyra ers slit hade betalat sig. Tomas raknade till
dver trettio olika sponsorer och padners. Han hade
GP-bloggen och Brant som skulle skjuta upp sin
pressliiggning om si behiivdes - och han hade en
pressagenL

F6re alTesanhiilsade han pa familjen i Geng-
hester utanftir BorAs. De fyra senaste aren hade
varit en enda ling mental fiirbered€lse infijr Eve-
rest, b6de ftir Tomas och fiir familjen.

Lars och Hanne fijrsijkte ge Tomas en brakensh
innan han ekte. Trots det kunde de inte Eta bli att
prataom riskerna.
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Du meste tlnka dig fdr vad du giir Du miste
lijrsti vilka risker du utsAtter dig fijt sade Lars.

- Oroa er inte, jag harjernkoll. Jag kommer aldrig
ika ner ftir nigonting som jag inte behdrskar, sade
Tomas.

Han var iivertygande. Ingen i hans nermaste
hets tvivlade pA hans kunskaper.

Ilol sdtt attfd gratispurftcltetstod: "En god

regel iir att )underdriva( framfdr att 6verdriva en
nyhets betydelse.<

Med gul iiverstrykningspenna markerade Tomas
>underdriva".

I motsats ti[ menga andra i sammabransch
refererade han och Tormodtill Everest som >en

Lur" och anviinde inte risktagandet som etl sdlj -

argument. Risken var iindi uppenbar. Faller man si
ditr man, punl<t slut.

Tomas flickven VMane Seigneur visste att Tomas
kunde ta vara pi sig. Hon kunde till och med backa
upp sin tilltro medvetenskap. I sin 300 sidor tjocka
avhandling om risktagande i bergen visade hon
att vissa nationaliteter er 6verrepresenterade i
olycksstatistiken.

Japaner och koreaner rekar varst ut. De vander
ogema ndr de bii{ar kenna s}'rnptom av hiighiijds-
sjuka och visar upp ett nestan >kamikazeliknande

beteende< ibergen. Seigneurtolkar det som att de
intevillvisa svaghet eller >tappa ansiktet<. PA andra
plats kommer alpinister fren de forna itstunderna,
fiiljda av centraleurop6er och kHttrare fren alpliin-
derna. Pasistaplats ligger skandinaver och holliin-
dare - de armestflexibla, och kanske minst macho.

Tomas och Viviane pratade om att bilda familj.
Han tenkte att Everest skulle ge honom sa mycket
publicitet och erfarenhet att h41 sedan kunde fiir-
siirja sig som konsult och jobba med teambuilding
och milfokusering. Negra andra planer efter Eve-
rest fanns inte.

Viviane underst$k, av edarenhet och av
omtanke, att han inte fick kanna negon press.

- Dubehdverinte lyckas till varje pds. Det enda
du behiiver lyckas med er att komma hem med en
brahistoria.

rin sin utkiksplats pi 7 000 meters hiijd
kunde expeditionsfoto$afen trYed k
Schenholm varken se Tomas eller
Tormod. De tva smiprickarna doldes
bakom moln. Frcdrikgick fram och till-

baka langs kammen. Allting tog fiir lengtid. De hade
kommit upp pAtoppen senare en berel<nat och nu
det hdr. Det k;indes inte bm.

Llngs kammen dit han stod bijrj ade dagens
skiird av kliittrare komma ner fran toppen. De gick

knappt attkennaigen. Ett turkiskt team seg ut som
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\IOUNT EVEREST

o
Changtse
7 583 mdh

1921Fi t6taexpe- l9S3NyaZeelSnda-
di t ionenpaMount renEdmundHi l lary
Everest. Ett b rittis kt och den nepalesiska
tea m n6r b€rget fran sherpan Tenzing
de n tibetanska sid an No€ay besiiger
och lyckaskommaupp toppe n som de f6Eta
till North Col pe 7 0oo n6go nsin- Leden,
meters h6jd. sydostkammen, blir

lg24Underden normal ledenp6 syd-

t redjebr i t t iska s idan-d€n-enklaste

expedi t ionen Da fvra vagenUpp Eomuno

erhrsvinnerGeoiee Hi l larybl i radladf i i r

Mallory(som var pI bedriften'

allatre)ochAndrew lgdtEttkinesiskt
l rv ine.Mal lorys tearnpe2l4personer
kvarlevorhittas 75 er lyckas fE upp tre
senar€, och man vet personervia nord-
fortfarande int€ om de sidan.samma ledsom
var pe toppen. Mallory l,lallory p6biirjade. De
myntade det beriimd6 lemnar en byst av Mao
svar€t "Becouse it is Tse Tung pe toppen.
there{ pefr;gan om
varfiir han ville be-
stiSa M ount Everest.

I Antalet Mount Ever est-bestigare
I Antal diidsfall per dr

_ d.cr/
-d ..

st:/

lgTOjapanen Yui &sT Nepalslepper-.' lsl Lars Crontund
chiroMiu|a6kerstitrt- r'flerktittertiusta4d: ryckasnEtoppen
loppnerfijr ett sndfalg' PA n6got 6rdktffok- vialapanes€- och
pl normd lled en frer miingden i-brtl:igret Hor nbein Cou loir pe
7 980 meters hijj/: fr6n ettt 

'ndratal 
till nordsidan.Anidag

Han lijser snartut isnigaver5OOper den kladsveraste
en bromsfa lGkSrn, #"e. svenska bestigningen
kra schar och glider 7i9gg Frun.."nn"n av l\,lount Everest.
ligS6nde 4OOmeter r. l€an.Ma..Boivin Gonlund ijverlever en
in nan han stannar, kl:ittrar uoo och flvser natt p; I 55o mete r s
utan n:jmnv5rda slidskdrm ir6 n toDin. hiijd,ochf6rsenare
skadorNerf;rden. imerikanenJonnv amputeraettantalt6r.

Pe troske ber:itta I fiir 19!'6 Gitran K ropp
tar tv; minuter och 20 ett franskt Tv-tea m ner toppen efter en
seKunoer' att han ska rulla frSn cykeltur fran Sverige.
1978 Reinhold M ess- toppen av berget i Samma siisong diir l s
nerochPeterHebeler entunna.Def,igar p€rsonerpSberg€t.
blir d€ fiirsta som ner va rfiir. Han srarar: ,rt Amerikanen lon
toppen utan extra ismgdesting." Krakauerskriver

:fj:111:^"111^_ rs!)oMik.elReu. bokenTun',ruftom
som tdrga re ansags tersw5rd och Oskar tragedin och e n d ebatt
ombjligavm6nga. Kihlborgbtirfiirsta omkornmersialise

svenskarna p6 toppen ringen av Everest tar

Deklattrar sydost-
kammen.
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2000 Slovenen Davo
.\ Karnicar blif den fij f-

' \  s te at tekaskidorner
'G€ntoppen 

av lvlount
Evgrest (syds idan ) i
ett oailrr{tet 6 k. Efter
sitt fd rs ra fitrsii{ r 9 9 5
fick han amputera'tvi
f ingrarpigrundav \

2001Den22-er ige
italienaren I\4arco
Siffredi eker snow-
board nerfdrNorton
Couloir (snittillgSngen
var betydligt bettre
annerTomas 0lsson
fiirsiikte pA skidor f em
ersenare).2002f6r-
svinnerhanunderet t
fdrsiik att 6ka nelfiir
Hombe in Co uloir pe
sammaberg.

2006Tomas 0lsson
och To|mod Granheim
gitr sift fiirsitk att eka
skidor nerfdr nord-
vaggen. Sve nskarna
OlofSundst16m och
Mart in Letzter tars ig
nef f i i rdelarav nord

.  rvssen Di  sk idor

lOoS Kine5erna t;r
up'Aden olympiska
fackkr.pi toppen.
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VlKlNGAR.Iormod
ochTomos i Kot-
mondu. Runt sex
veakor ov ocklimo-
tisering v'ntor
infiir toppfitts'ket
Pd Mount Everest.

vandrande lik. De kunde inte prata langre, utan
satte sigbara utmattade i snijn. Efter en stund seg
han sex man som sliipade peenpulka.I pulkanEg
annu en rekordtagare: den fiirsta benamputerade
mannen att na Everests topp. Han var se svart kdld-
skadad att lekarna skulle tvingas amputera iin mer
av hans benstumpar, samt nagra av hans fingrar.

Det kdndes som attvaraien krigszon.
Efteren timme lettade molnen och Fredrik eter-

viinde till sin utkikspunlt. Han tog upp kameran
igen och zoomade inplatsen derhan senast sett
Tormodoch Tomas.

Detvarbara en person kvar
Fredrikplockade fram komradion och fick kon-

taktmedTormod.
- Var iil Tomas?
- Jag vet inte. Vi har kommit ifrin varandra.
- Vad menar du?
- Jag vet inte var han iir.
Tormods svarvar difrrs4 och heddklyckades
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inte feut negon meningsfull inforiration rnnan
batteriernatog slut. Han gick ner till det narmaste
tdltlagrct fttr att lana en radiq men alla han fragade
sade dej. Folkhade fullt upp medatttahand om sig
sjelva efter att ha varit petoppen. Flerapersoner
hade redan diitt.

Fredrik gick ner pi sjelva leden fijr att siika
vidare. Enbit ner miitte han en sherpa som reckte
itversin radio. Hela proceduren tog se lang tid att
dethannbli miirkt. Fredrikpackade ihop sin foto-
utrustning och gick ner till teltet. Tormod svarade
intepahans anrop.

Det enda Fredrik kunde gijra var att venta. Han
lade sig pa sitt liggunderlag. Tankarna vandrade.
Detvarinte alls ovanligt att mankom ifren varan-
dra i bergen. Fmmfdr allt inte pe den harhijjden.
Fiirmodligen hade Tomas barakdrt i fiirvag.

Fredrik hade suttit en stund i mijrkret, ner han
htjrde en dov duns utanfijr teltet. Det var ljudet fren
skidor som sHngdes i snii.

! F r ] ] , . L  r  t r E / u . _  F t L T E R



- Tomas? ropade han
Tdltduken iippnades. lD genom den trdnga ijpp-

ningen hukade sigTormod. Frcdrik sig knappthans
ansikte, f6rhanvdnde sig direkt om och satte sig

lned ryggen mot Fredrik.
- Var ArTomas?

Det:irgdme over" fijr Tomas, svarade Tormod.
Fred k fattade inte fijrst. Vad de gdme oter?

Tormod val chockad, uttorkad, frusen och helttom
pi energi. Fred k kunde inte fi ur honom nlgot

vettigt resonemang. Tomas hade ramlat. Detvar det

enda, "han hade r.amlat<.
Efler en stuDd kom sherporna Tsheriug och

Lamba. Varken de eller Fred k folstod riktigt vad

so rn  hade  hdn t .  Men t l e t va r i ngen  i dd  a t l  p fPssa

Tolrnod mer. Det var kolmijrkt. De kunde inte gajra

negonting, inte dennadag. De visste bara att de

meste dii fren, ner pi ldgre hdjd. De packade ihop
prylarna och gav sig iveg.

Tormod stannade kvar i tiiltet. HaD hade inte

MALET. Tomos och
Tormod sponor
in Nordsidon pd

Everest, innon sn6-
follen gjorde det

mdjligt ott d,(o ski-
dor pd berget Nor"
ton Cotrloir ifu den
skuggode fiinnon

so''l. I6pet strox till
vanster om toppen,

nerifrdn sett

krafter att tasig ner. Han krdp ner i sin sovsdck och

domnade bort.

Borisviintade Stefan, Lars och Hanne for
gdves pA ett n!'tt meddelande frell Mount
Everest. Tidsskillnaden mellan Tibet och
Sverige iir sextimmar och de visste att
Tonas och Tormod miste vara nere stla-x

efter svensk lunchtid, sedan blev det mdrkt.
De fdrstod att Degot hade hent, men inte vad.

Tomr .  kundc  ha  l app i t  s i n  t e l e fon .  bc l t c r i e l  na
kunde ha tagit slut, satelliten somvidareslnde sig-

nalerna kunde ha sttirtat... Under dagen ringde tid-
ningaroch fiigade, men de kunde inte ge dem nigot

svar. Famil jen Olsson r ingde Viviane Seigl)eur i

Chamonix, men honvisste inte mer en de sjelva.

Ndr Fredrik Schenholm kom nertill basl:igret

hade han 42 meddelander pe sitt mobilsvar. Utan
att svara pe nAgot av dem ringde han upp Tomas

Olssons pressagent Mats Lennartsson pA Medial
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Kommunikation. Vad skulle han giira? Vem skulle

tala om fdr Tomas fdreldrar att Tomas var saknad?

En prest, han sjalv eller nagon annan?
De kom ftam till att det var best om Fred k sjelv

ringde.
Klockantve, svensk tid, pratade Freddkmed

Tomas mamma Hanne. Hanredogjorde setorrt

och informativt han kunde om

vad som hade hdnt. Tomas och
Tormodskulle fira sig ner liir en
klippa men repet hade lossat fren

sina f:isten. Derefter hade ingen

sett Tomas. Han var baraborta.
Fredrik Schenholm och famil-

jenhade fortfarande hoppet kvar

om att Tomas levde. Everest er en

omensklig plats, men samtidigt
har mdnniskor klarat sig frin de
mest osannolika iiden. Svensken
Lars Cronlund dverlevde 1991en
hel natt ensam pe 8 650 meterc
h6j d, utan vare sig talt eller extra
slrgas. Han hijll sig vid livgenom
att gijra 6l<arbrasor hela natten,
f<ir att h6Llla uppe vdrmen och
inte somna.

I basligret fick Fredrik och
Tormod - som med n6d och
niippe hade lyckats kldttra ner
fdrklippan - nesta dag o*intad
hjalp fran OlofSundstriim och

CHANST{II{GEN. Iomos g6t sig redo ott

fro utfdr klippbondet. Tveksom iiver
om ffiingsonkoret hdller, men stres'
sod pA grund ov tidsbrist och en ttttsig
skido (virod med slingor bokom viinster
bindning) hor hon inget battre vol.

vuxit i tald med att Tomas kliittrade hiigre. Nu var

han saknad.
Pressagenten Mats Lennartson fregade omM2

kunde vam med och betala en helikopterrdddning.
Manniche svaradeja pi sl6ende fot.  precis som

andra stdrre sponsorer.
Samtidigt startade en lokal fitretagare i Boras och

den norska skidtidningen Fri

+ Fllt tve separata insamlingar.

i Efter tre dygn ochmeren tusen

; telefonsamtal till Kina och Nepal

-i lyckades till slut negravdnner

: till Tomas fetag pe en helikopter
F somkunde flyga p6denhiigahiijd

som krevdes.
De var det fdr sent.
Litrdagen den 20 maj hittade

Tshering och Lamba en kropp.
Tomas hade fallit I 800 hijjd
meter iiver bmnta klipp- och snii-
partier, innan kroppen stannade
pe 6 7o0 mete$ hiijd. Tormod
Granheim antog att Tomas hade
d6tt, eller etminstone slagits
medvetsliis, direkt nedanfiir
klippartiet som han hade firut

sigutfiir
Tomas kroppflijgs med heli-

kopter till Katmandu.
Efter en obduktion konstate

rade lekarna att Tomas Olsson

MartinLetzlet somhade ikt skidor nerfiirdelar av

normalleden. Tillsammans med sherporna Tshedng

och Lambabtirjade de scika igenom omridet under

Norton Couloir till fots.
Alla var <iverens om att de meste hitta Tomas,

oavsett om han var dtid.
Fredrik Schenholm kom att tanka pa Marco Sitr-

rcdi, en ungitaliensk snowboardikare som hade

fiirsrunnit pa nordsidan av Everest. De hittade ald-

rig hans kropp och det gick rykten om att Sitrredis

mamma hade blMt galen, att hon fortfarande trodde

afl hennes son var vid liv, ensam kvar pe berget

Sverige lyckades Tomas ftlrdldrar uppbida

si mycket kraft och adrenalin somdetbara
gar nar det geller ens barn. De kontaktade
UD menfiirstod snabbt attUD inte initre-

rade nigra riiddningsaktioner utan en klar

finansiering.
Men deras son skulle hem. De kunde ta ut allting de

hade pi banken, pantsetta huset eller vad som helst.

Mikael Manniche pe M2 skulle just stiga pe ett

plan till miiklaNamfundets irsmiite i Are niir han

fi ck telefonsamtalet. M2:s spekulantregister hade

F T L T E R  L r :  :  I  r , 1  .  i ! / l r !

hade dijtt av )m.!1t.ple blunt injuries< omfattande

krosskador

kuperade kyrkogirden. Nere i de grdna

dalgengarna ster gravstenar i rata mder. Langre
uppet kullama ligger naturstenar Ined inskdptio-
ner nestan slumpmessigt utplacerade, halvt dolda
bland tred, sten och mossa.

- Jag tenkte att han skulle ligga h?ir uppe. En av
gravskdtarna sade att det inte fanns plats. Jag sade
>j ag hiir vad du siiger, men j ag vill ha honom diir-

uppe<, seger Hanne och nickar uppet kullen.
Drygt tve fuhargett sedan Tomas begravdes. Ljus

klddsel anmodades och utijver de nermast anh6riga

kom ett fledal av sponsorerna och folk frin GP:s

webbredal<tion, Boris Tidning samt sherpan Tshe-

dng. Tomas diid var entragedifdr alla. Fiirsponso-

rerna var den ocksa ett dilemma.
M2 plockade bort kampanjen Utmaningenften

sinhemsida.Inga av Silvas bilder p6 Tomas var frin

ores,2008. Solen skiner starkt dver
Sankt Sigfrids kyrlogird ner Tomas
Olssons mamma Hanne sakta ger
uppfiir en av de manga kullarna pi den
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Everest, men de beslutade sig enda fitr att plocka
bolt dem. Tomas ftjdldrar tyckte att de gott kunde
vara kvar, se de lade ut dem igen.

- Det finns tve sett att hantera detta. Antingen
undviker mandet eller se konfronterar mandet.
menar Hanne och Lars.

De har bearbetat sonens dddgenom attresa
till Chamonix, triiffa vdnnerna
och starta en minnesfond med
de pengar som blev tiver efter
raddningsarb;tet. Fondpengarna
skabland annat hjdlpa >skandi-
naver som rekar ut fdrolyckori
samband med skidikning och/
ellerHettring(.

Sjelvklart har familjen ocksa
grubblat iiver olyckan. Om
Tomashade kunnat g6ra annor-
lunda vid firningen.

- Det er ldart att vi har funde-
rat dver hur klokt det var. Men de
var ju t!'ungna att ta sig fdrbi det
her avsnittet. Och de tog siikert
gemensamt det mest ltiga
beslutet. Detvarkanske inte det
siikraste siittet, men kanske det
besta alternativet, seger Lars.

Alla som stod Tomas niira vittnar om hans fiirsik-
tighet. Han var rationell, kalkylerande och analyse-
rade va{e situation som den ingenjijr han var. Vissa
tolkade hans pragmatiska inst;illning och bdst pe
s''nlig ridsla somnaiv. Viviane Seigneur menar att
denvar helt rationell.

- Han var viildigt kallblodig. Han kunde skitja pe
risker och intryck Kdnslor som oro och ingest iir
meningsliisa i bergen - de konmer inte att skydda
dig. Att kinna ovisshet, diiremot, :ir en helt annan sak

Enligt Viviane Seigneurblir klettrare sorn accep-
terar tanlen att vad som helst kan henda merflexi-
bla. Fiir Tomas och Tormodvarjust den kanshn
ockse en drivkraft. De visste att de hade kapaciteten
att eka ner fiir Everests nordsida, men de kunde
aldrig vara siikra pi att lyckas. Diiri lig utmaningen

till skillnad fren en aningsliis chansning som att
kasta sig utfdr Niagarafallen i en tunna.

- Du kan aldrig lova sponsorer att du ska ne ditt
mel, seger Tormod Granieim.

somras omkom en av hans och Tomas kolle-
gor fren Bergansteamet, RolfBae,paK2.I en
diskussion om sponsring i norska A-bladet
menade professorAlexander Cappelen,
expert pd etik och ekonomi, att det er ofiir-

svarligt att sponsm se riskabla aktiviteter. Att spon-
soterna har ett ansvar,
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Tormod Gmnheim menar att det ansvaret bara
eisterar i teo n. Han har alddg diskuterat etiska
frigor med sponsorer, och inget av de fdretagsom
tackade nej till Everest-projelitet hinvisade till
dskerna.

- De menade snarare att chanserna f6r att vi
skulle komma upp pi Everest och kiira ner pi ski-

dor var fdr sme. Det vara bara ett
eller tve fitretag som sade att de
inte ger sig in i extremsport, och
detvarame kanska firmor, sager
Tormod Granheim.

Bergans, Silva och M2 iir alla
iivertygade om att de inte fick
Tomas Olsson till att ta stdrre
risker en hanvarberedd att ta.
Ingen tror heller att de hade kun-
nat stoppa Tomas fTen att eka,
ens om de hade velat. Fmrnfiir
allt inte Tomasfamilj.

- Han hadebestiimt sig. Han
skulle genomftim det om sa
sponsorerna hoppade av, seger
Hanne.

- Vi fiir ofta ftigan om vi 8ng-
rar att vi suppte iveg honom,

sager Stefan Olsson. Men nej, det var hans grej helt
och hallet. Han ehkade att halh pe med sina expe-
ditioner och sitt projelt. Det slog mig aldrig att fijr-
sijka stoppa honom. Jag ville inte stoppa honom.

tigen snirldar sig upp fiir en kulle och
efter ett hundratal meter stannar Hanne.
Fr6n den mossbelupna slenten sticker
toppen av en rejdl stenbumlingupp.
Inskriptionen Mer: >Tomas Olsson

t976-2006.<
Hanne berettar att de letade lenge i skogen innan

de hittadejust den hiir Hon bdjer sig ner och drar
saLta med handen itver den bulliga stenen.

Detfusomenliten kulle her, som ett litet berg.

OId Sandstig (ir frilansjournalist och kldttrare
frdn Gdteborg, och har tidigare skrivitfi)r bland

annat Alpinist och svenska Outside.

F re d r ik Sche nholm iir iiv enty r sfo t o g r af
frdn Giiteborg och medverkar i tidningar

som Brant och amerikanska Outside.

Downhillm;ssa i Umee, en av SverGes stiirsta skid-
messor. Den viirldsl€dande l5Po-mlissan i M0ntnen
hills mellan den 1 och 4 f€bruari,2009.
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