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Äntligen skulle resan bli av! Efter att en solig sommardag suttit på en 

restaurang på ett torg i Örebro och lyssnat på min mors berättelse 
från deras resa till Sydamerika, så kände jag att nu var det dags! Jag 

hittade samma kväll ett gäng på tre grabbar som sökte en fjärde 

medlem till deras Aconcaguaexpedition samma vinter. Efter att ha åkt 
till Norge och fjällvandrat intensivt en helg så var det klart och jag 

blev accepterad som ett nytillskott i deras gäng, Team Lajt. Tyvärr 
kunde sen inte Stefan följa med eftersom hans knä krångla. Istället 

fick vi fatt i en tjej, med namnet Mei en vecka innan avfärd. 

Grabbarna hade förberett det mesta och jag hakade på direkt i 
planeringen och många nya prylar o kläder fick inhandlas under 

hösten. 
 

 
15/12 2011 

Klev av SJ-tåget, där konduktören passade på att be om ursäkt för att de anlände några minuter 

tidigare än vad som tågbiljetten angav. Något som man på sin första resdag inte har något emot. 
Lufthansa gjorde sedan ett bra jobb med att flyga mig via ett supersnabbt byte i Frankfurt till Beunos 

Aires. 
 

 

16/12 
Klockan 8.20 landade det stora flygplanet av modell Boeing744 JET i Benos Aires och jag kunde för 

första gången insupa den varma Argentinska luften. Medan jag stod och väntade på att mina två stora 
incheckade bagage skulle komma åkande på bandet så hör jag mitt namn ropas upp. Tyvärr hade mitt 

bagage inte hunnit byta flyg lika smidigt som mig själv utan nu stod jag där, i 30graders värme med 
ett handbagage, som innehöll en dunjacka och ett par storskor. För ca 100kr tog jag sen bussen, som 

tog ungefär 45 minuter från EZE till AEP-flygplatsen på andra sidan staden. Där satte jag mig efter 

några timmars flygplatshäng på planet som 1,5 timme senare landade i Mendoza. En taxi utan 
säkerhetsbälten körde mig sen för 70sek till hotellet, Cordon 

del Plata där vi hade förbokat hotellrum. Härligt känsla när 
man sitter i taxin o låter vinden fläkta håret och man känner 

lukten av utlandet. Varma städer har sin egen lukt där solen 

värmer upp betongen och dieselbilar öser ut avgaser som 
lägger sig som ett lock över staden. På hotellet mötte jag sen 

upp med Victor och Tobias i ett litet rum med fyra sängar. 
Någon timme senare kom även Mei hem efter en dags 

cykelutflykt blandat med vinprovning och guidning av hennes 

nyfunna couchsurfingkompis. I mina nya shorts och min nya 
rutiga kortärmade skjorta som jag köpt för att jag prioriterat 

bort ”vanliga” kläder i packningen så firade vi vår första kväll 
tillsammans med en stor buffé i en restaurang som påminde 

om en skolmatsal. 
 

 

17/12 
3000möh 

Sov som en gud i det lilla hotellrummet med fyra sängar och vaknade utan att känna av några 
jetlagstörningar alls. Fick mail om att mina 2 väskor skulle anlända samma kväll klockan 18.50 till 

flygplatsen. Medan vi väntade på mina väskor så vandrade vi runt i staden och kollade in den stora 

parken och de olika Plazorna. Mendoza drabbades på mitten av 1800talet av flera jordbävningar som 
förstörde staden. Den byggdes dock snart upp och då med en helt ny struktur. Stadens kärna är ett 

prydligt rutnät och det är omöjligt att gå vilse så länge man har en karta att gå efter, speciellt då man 
alltid är nära någon av de fem stora Plazorna som omger de centrala delarna. Efter att jag sen med 

ett leende på läpparna hämtat mina väskor på flygplatsen så satte vi hos i två taxibilar. Då vi hade 
varsin rejäl ryggsäck så fick vi inte plats i en bil utan vi fick ta två. Två timmar tog bilresan genom den 



nu svarta senkvällen upp till skidcentret Vallecitos. Sista 

sträckan upp till vägens ände gick på en slingrig och 

dålig väg där chauffören roade sig och även mina 
reskamrater med att jaga en stackars vettskrämd hare. 

Till slut kom vi till den plats där vi skulle börja 
acklimatiseringen och inmarschen mot bergsområdet 

med samma namn som vårat hotell, Cordon del Plata. 

Tanken var att vi skulle sova i tält, men då vi anlände 
ganska sent så fall vi för frestelsen att sova på 

Refugion vid skidområdet Montana. 
 

 
18/12  

4,5h 

3500möh 
På verandan till refugion kokade vi upp vatten och käka sen frukost för att sen äntligen få börja 

vandringen. Alla såg ganska slitna ut fast alla fyra kämpade på bra. Lärde mig att om man ska ha med 
sig en glasflaska så ska den tejpas ifall den väljer att gå sönder. Denna gång var det en av de två små 

vattenreningsflaskorna som pajat o gett mig glas o vätska i hela den lilla påsen. Den gröna dalen med 

betande kor och hästar övergick så småningom över i ett mer och mer kargt klimat. På sidorna 
tornade bergen upp sig med ett slitet utseende likt en gammal sjömans sargade hud.  Lägret låg vid 

några stora stenar med det passande namnet Piedra Grande (stora stenen). Idag var det premiär för 
mig och Mei att sätta upp vårat Hilleberg tält, som vi fått låna av Lajt-Stefan (Tack!). Tältet var av 

modellen Jannu och med en totalvikt på endast 2,9kg. Den röda duken spändes upp med tre 
tältstänger som samtidigt spände upp innertältet, vilket är en klar fördel. Mådde inget vidare utan 

kände av höjden med en jobbig huvudvärk som påminde om en söndag efter en hård natt på krogen. 

Det blev tack och lov lite bättre efter en vilopaus på mitt ihopvikbara liggunderlag från Theramrest 
under den blå himmelen. 

             



19/12 

8h 

Idag var det så äntligen dags för toppbestigning. Klockan ringde 7.30 och två timmar senare var 
Team Lajt redo att bege sig mot Cerro Adolfo Calle, 4200möh. Vägvalet vi gjorde visade sig inte vara 

det ultimata om man var ute efter en trevlig topptur. Gillade man istället sten och lösa klippblock som 
ständigt rasade mot kamrater nedanför, så var detta rätt väg. Kunde inte låta bli att fascineras av 

växterna som bet sig fast i den torra stenmiljön. Stundtals var det rätt obehagligt när den smala 

rännan uppför berget gjorde det svårt att inte riskera att ha någon i gruppen bakom. Men tack och lov 
så gick det bra och vi kunde några timmar senare fotografera oss vi den aluminiumkorsbeklädda 

toppen. Såg stigen som visade oss den "rätta" vägen och med hjälp av denna kunde vi snabbt slira 
oss ner mot lägret. Kunde nu konstatera att matlusten återfunnit sig hos undertecknad, medan vissa 

tyckte det gick fortsatt segt. Kvällens två händelser var hunden som flyttat in i lägret och belgaren 
som var i Argentina för sitt tredje försök att nå toppen av Aconcagua. Med ett lite oroväckande flin 

berätta han om sina erfarenheter av Aconcagua och när han fått flyga helikopter med både hjärn- och 

lungödem. Skam den som ger sig antar jag. 

             
 

 
20/12 

6h 

4300möh 
Efter en natt med en kanonsömn så packades 

tältet ihop och vi kunde börja vandringen mot 
nästa läger. Diskussionerna fördes huruvida vi 

skulle gå hela vägen upp till Camp Salto de 
Agua, 4200möh eller stanna halvvägs. Det 

fanns inte direkt fanns vatten i överflöd utmed 

stigen och Tobias och Mei gjorde en 
kraftansträngning när de hämta påfyllning efter 

vår långlunch. Jag fick sen min vilja igenom 
och vi fortsatte stigningen uppåt, på en stig 

som aldrig ville ta slut. Väl uppe så möttes vi 

av ett kissluktande läger med fina platser att 
sätta upp tältet på. Utsikten var enormt vacker 

och urinlukten kan ha berott på de, typ 100 
militärerna som dagarna innan varit uppe för 

acklimatisering på berget. Victor mår lite illa och har huvudvärk medan vi andra tre mår bättre. Med 

en lättnad att jag inte mår sämre så spenderar jag de sista timmarna på kvällen med att barfota sitta 
och njuta av utsikten och livet utanför tälten. De första dagarna har bjudit på ett strålande väder 

(veckan innan hade det tydligen varit decemetertjockt snölager här!) vilket inte bara varit positivt. Då 
våra nordiska decemberskin inte hunnit vänja sig vid den starka solen var det lätt att bränna sig. Ett 

lite oväntat ställe var händerna som pga att vi gick med stavar blev extra utsatta. Victor löste detta 
med att gå med handskar medan jag följde i Tobias spår och klippte ett hål i ärmslutet där tummen 

kunde föras in.  

 



21/12 

4300möh 

Efter en natt där underläppen svullna 
upp till en mindre ballong pga solens 

strålar och med en ljudbok i öronen 
som aldrig ville ta slut så var det 

återigen morgon. Idag hade vi lagt in 

en vilodag för att alla skulle vila och 
trycka i sig energi av valfritt slag. Jag o 

min underläpp kröp ut ur tältet och 
kokade upp vatten till mina 

teamkamrater. Sedan började 
utmaningen med att tvinga i sig den 

frystorkade maten. Dagen bjöd på 

klarblå himmel, med en lätt (oftast) 
vind. Medan de andra tre spenderade 

dagen inne i tältet så satt jag i min 
dunjacka utan att frysa det minsta o 

njöt av tillvaron. Victor såg betydligt piggare ut idag och han kämpade riktigt tappert med att få i sig 

energi trots att det såg ut att ta emot. Victor och Tobias hade tagit med olja som de ibland spetsade 
innehållet i den frystorkade påsen eller ibland tog några stora klunkar av för att få i sig lite extra 

energi. Medan en åsneförare lastade sitt djur med någon turists grejer så dök en stor skugga upp över 
mig där jag satt i solen. Den svarta stora fågeln som påminde om en blandning av en stor örn och en 

gam med ett vitt band runt halsen visade sig vara en Condor! En dröm att få se denna mäktiga fågel i 
sitt rätta habitat hade gått i uppfyllelse! Någon timme senare när Victor skulle bjuda på lite choklad 

och jag böjde mig framåt så kom en rejäl vind och slet tag i mitt underlag. HELSIKE!! Sen började en 

tröstlös jakt uppåt berget för att nästkommande nätter slippa sova direkt på den hårda och kalla 
marken. När jag nästan gett upp så ser jag liggunderlaget ligga och flämta för att på nytt ge sig av 

uppåt. Men turen var på min sida och kommande nätters sömn var räddad. 
 

 

22/12 
5000möh 

Meis klocka ringde 7.00 och det var bara att krypa ut ur tältet och knalla bort till bäcken för att fylla 
på vatten. Därefter fortsatte rutienerna med att koka upp vatten till dagens första frystorkade påse. 

För oss tre grabbar går det riktigt segt att få i oss den ljusbruna sörjan i REALpåsen medan det för 

Mei ser ut att gå betydligt bättre. Mei hade köpt egen mat då hon bestämt sig för att följa med bara 
en vecka innan avfärd och varierat sina påsar betydligt mer än oss andra. Vi hade satsat på att köpa 

påsar med högt energiinnehåll medan Mei mer försökt variera kosten. Då vi åt middagspåsar till 
frukost, lunch och middag så kunde Mei äta Musli och annat mer lättsmält till frukost. Dagens mål är 

berget Rincon 5318möh. Tror jag suttit färdigpackad i över en timme när Tobias frågar om alla hade 
stegjärnen med. Tydligen hade grabbarna planerat en annan väg mot vad jag räknat med. När vi sen 

kom fram till bergets fot så styrde vi kosan mot glaciären. Har personligen rätt begränsad erfarenhet 

av att gå med stegjärn medan det var första gången för Mei. Är glad att grabbarna valde väg och att 
jag som alltid är lite för försiktig fick rätta in mig i ledet och få lite stegjärnsvana. Stegjärnen satt fint 

på skorna och alla fyra traskade på rätt bra uppför. Lite läbbigt var det dock när det kom sten 
rullandes mot oss uppifrån. När vi sedan närmade oss kammen så valde Victor och Mei att gå åt 

vänster medan jag följde Tobias åt höger. Snön tog slut och stegjärnen fick visa vad de gick för i det 

steniga och jordiga underlaget. Kan inte påstå att jag var annat än livrädd när jag försökte lyssna på 
Tobias som ständigt påminde mig om att ha så många taggar som möjligt i kontakt med underlaget. 

Ytterlligare längre upp så blev det lite klättring. Otäckt när inget satt fast utan ALLT var löst eller blev 
löst. När jag eller rättare sagt Tobias tog av mig stegjärnen så kunde jag gå/krypa upp över krönet för 

att sen ansluta till de andra två. Det söndervittrade underlaget var riktigt löst med papperstunna 
stenskivor som låg löst på varandra. Blåsten kom och gick och stundtals var jag riktigt orolig att det 

skulle vara svårt för oss att stå kvar, speciellt om man, som Mei väger endast hälften så mycket. Vi 

höll oss kvar och fortsatte framåt mot den branta glaciären som skulle ta oss vidare upp. Det var ett 
riktigt kämpigt och tidskrävande arbete. Hade fyra ölkorv som vi halvvägs upp kunde mumsa i oss. 

Nära toppen av snösluttnigen med dess minipenitentesfält och med över timmen till toppen så 



beslutade jag och Victor att vända ned. Då vi skulle ta en annan väg ned och vi inte visste när det 

skulle bli mörkt så kändes det som ett bra beslut. Var lite orolig för de två tappra själarna som ändå 

fortsatte uppåt mot toppen. Jag satt senare i lägret och tittade upp mot toppen tills jag fick ont i 
nacken. Medan vi satt och väntade på våra två toppkamrater så kom en trevlig och pratglad 

brasiljanare in i lägret. Han kom upp från Piedra Grande med förnödenheter och fråga oss om han fick 
förvara dom vid vårat tält. Någon timme efter att vår nye vän vänt ned mot sitt tält så stapplade Mei 

och Tobias in i lägret. De såg betydligt fräschare ut än vad jag trodde de skulle. Bra jobbat! 

  
 

 

23/12 

2h 

4600möh 

Låg och vred mig i tältet och försökte vänta ut 

mina kamrater och få dem att först stoppa ut 

huvudet genom tältduken. Men min blåsa 

tvingade mig att ge upp och jag körde ut 

huvudet. Där möttes jag av en strålande dag. Då 

det ändå bara var vilodag som stod på schemat 

var det svårt att argumentera för att någon, som 

inte ville skulle gå ut ur tältet, speciellt bara för 

att jag var sällskapssjuk. Gick och morra lite 

efter att ha varit och hämtat vatten och sett hur 

svårt det är för folk som besöker berget att lämna 

det i det skick, som bör vara självklart för varje 

människa. Det är ju inte så att man på detta berg 

lider brist på stenar att gömma bajs och papper 

under. Mei insisterade på att vi alla skulle ge oss 

upp till nästa camp. Lägret heter Hoyada och 

ligger på 4600möh. Tanken med detta var för att 

ytterligare förbättra acklimatiseringen. Victor 

och Tobias var mer sugna på att utnyttja 

vilodagen med att faktiskt vila och bestämde sig 

för att stanna. På villkoret att Mei lärde sig att 

tända vårat kök så skulle jag följa med upp. 

Tycker att det är viktigt och det kan till och med 

vara livsviktigt att kunna detta när vi senare skulle bli tvungna att smälta snö för att få vätska. 

Lite svårt i början men sen brann en fin gaslåga och vi kunde få lunch innan vi med lätta 

ryggsäckar begav oss uppåt. Två timmar senare var tältet uppspänt och det var dags att sova. 

 



Julafton 

4h 

Julaftonen började inget vidare. Hade nästan inte sovit alls! Natten var ruggigt kall och 

tryckskillnaderna som Victor varnat att han läst om verkade finnas där. Men efter att ha 

lyssnat igenom mp3-spelarens alla låtar ett flertal gånger så ringde ändå Meis väckarklocka. I 

rejäl blåst packade vi ihop tältet och begav oss ned till grabbarna i lägret nedanför. Snackade 

lite med den yogande brasiljanaren och låna hans oxiometer som visade 86% syresättning. 

Sen började vi vandringen ner i dalen som gick betydligt snabbare än uppför. Slog läger i Las 

Veguitas, vilket är ett för Cordon del Plata relativt grönt område. Med en dröm om en stor och 

saftig biff gick vi efter att ha satt upp tälten ner till Refugion och köpte där lite kex och 

choklad i brist på riktig mat. Bäst var att få lite coca cola att dricka. Traskade sen upp till 

lägret och fortsatte våran mission med att mata fåglar med jordnötter. Solen gick sen ner och 

julafton var slut för detta år. 

 
 

  
 



 
 

 

25/12 

0,5h 

Gick återigen ner till Refugion och satte oss med en ny cola i handen och väntade på de två 

taxibilarna som sakta segade sig upp för den slingriga vägen mot Ski Montana. En mycket 

vacker biltur ner från bergen mot det absolut platta Mendozaområdet gav oss en bra start på 

dagen. Väl framme i staden så checkade vi snabbt in på hotellet och gav oss utan att duscha ut 

på stan på jakt efter Argentinska biffar. Men då det idag är en röd dag så var det mesta stängt. 

Vi hittade ett hak som serverade pizza, vilket räddade våra frystorkade magar. Med variga 

läppar som sprack efter minsta leende och som fyllde ögonen med tårar då mina extrasaltade 

pizzabitar skulle in så blev jag ändå mätt och belåten. Vi begav oss sen tillbaka till hotellet för 

att packa om och förbereda allt inför morgondagens avfärd till Aconcaguaområdet. Vi delade 

uppfattning om hur en färdigpackad packning såg ut. Men min tältkamrat kanske tyckte det 

var packat även om allt ligger i en hög på sängen. När vi alla fått fräscha till våra halvslitna 

kroppar så var det så äntligen dags att ge sig ut på biffjakt. Nu hade staden vaknat till liv och 

restaurangerna hade återigen öppnat. Våra magar fylldes med överraskande goda 

bläckfiskringar till förrätt och Mendozavin med stora biffar, och en fruktig fruktsallad till 

efterrätt. 

 

  
 



26/12 

4h 45min 

Äntligen var dagen inne då vi skulle ge oss iväg till Vacas Valley för att få börja det vi kom 

hit för. Hotellfrukosten var ett välkommet inslag istället för frystorkad Pasta provence. Men 

innan vi skulle kunna sätta oss i en bil så var vi tvungna att fixa med tillståndet. Vi anlände 30 

min innan det vi trodde var banken öppnade. Tyvärr var det bara ett slags växlingskontor och 

paniken började sprida sig när vi sprang runt och började förstå att bankerna var stängda på 

annandag jul. Vi hade fått veta att man endast kunde ta ut 1000 pesos /dag och kort och vi 

behövde 3000 pesos var och detta bara till själva tillståndet. Av en slump så testade vi lyckan 

i en bankomat, vilken det visade sig att man kunde ta ut 5000 pesos ur. Detta dock endast om 

man hade mastercard. Tobias och jag tog ut allt vi kunde och nu hade vi så att det i alla fall 

skulle räcka till fyra tillstånd och transporten till berget. Med fina löparkliv sprang vi sen i 

värmen till tillståndskontoret, för att sen få veta att 

inbetalningen gjordes på ett helt annat ställe. 

Lökringarna under armarna växte medans vi stressa 

runt. Betalade och fick ett kvitto som vi sen kunde 

visa upp och få våra tillstånd. Hur lång tid det tar att 

få tillståndet beror på hur mycket folk det är där, 

men vi hade ganska tur. Med andan i halsgropen 

sprang vi sen tillbaka för att några minuter sent 

checka ut ur hotellet.  

 

Sorgligt nog kastade vi i oss lite mat på McDonalds av alla ställen. Packade det sista i lobbyn 

medan vi väntade på bilen som skulle köra oss. Det var inte alltid det lättaste att kommunicera 

med hotellarbetarna när deras engelska oftast var obefintlig. Victor och Tobias gjorde dock ett 

toppenarbete med att kunskaper från halvdålig franska försöka kommunicera. Lättare gick det 

när vi gick över till att använda laptopen och google translate. Det vi inte skulle ha med oss 

lämnade vi i källaren på hotellet på samma sätt som under acklimatiseringsturen.  

 

På utsatt tid dök sen Grajales förare upp med en suv av nyare modell. Vår chaufför visade sig 

prata utmärkt engelska och guidade oss igenom det torra landsskapet. Han såg dock mer ut 

som en kille från nåt MC-byggarprogram på tv med sin keps och ring i örat än någon som 

jobbar på ett mulföretag. Vi färdades de 18 milen genom och såg kaktusar svischa förbi och 

nere i floderna åkte turister på rafting. Fick fiket utpekat (med det passande namnet ”Tibet”) 

där Brad Pitt brukade hänga mellan de olika schenerna när när han var i området för att spela 

in ”7 år i Tibet”. Väl framme backade Carlos in sin bil med den lilla svensktillverkade 

släpkärran av märket Thule mot Grajales portar. Möttes där av en tjej som även hon pratade 

bra engelska och som hjälpte oss med grejerna som skulle få åka multransport upp till Camp 

Argentina. Vi hade från början tänkt bära allt själva 

hela vägen men Mei fick oss på andra tankar, och 

det är jag tacksam för!  Att hyra en mula har även en 

annan fördel på berget. Har man inte anlitat något 

mulföretag så måste man betala en avgift i lägren för 

att få använda faciliteterna som finns där, vilket 

verkar mycket omständigt. Inte många bär all sin 

packning upp till baslägret och det finns ingen 

mening att göra det heller.  

 



När vi packat om och valt ut det som skulle få snålskjuts med mulan så ändra vi planen på att 

tälta en natt innan vi börja vandringen in i nationalparken och gav oss iväg samma 

eftermiddag. Nu skulle vi ta igen dagen som vi låg efter i planeringen och det kändes som en 

bra idé. Efter vi checkat in och alla fått en skräppåse med individuella nr som skulle lämnas 

tillbaka för att slippa böter så började vandringen genom en grön(!) dal. Efter några timmars 

vandring på stigen som nu övergått i mer stenig terräng så började det kännas lite på högra 

knäets insida och det kändes allmänt tungt. Vi gick förbi otaliga skelett av djur som oftast var 

mulor som fått sätta livet till för att människor skulle upp 

på en 7000m högt stenras. Ett av skeletten stack ut då det 

satt kvar lite mjuk päls runt halsen och av storleken att 

döma så kan det ha varit en guanaco. Antar att en död 

guanaco är mer av en upplevelse än ingen alls. Timmarna 

gick och mörkret kom allt fortare och snart var det 

nästintill kolsvart. Då rörde sig en buske och ut kom en 

Ranger (alla läger upp till BC är bebodda av rangers) och 

fråga hur det var med oss. Tydligen hade han koll på att vi 

skulle komma och hade gått ner för att möta oss. Han tog Meis väska och gav sig iväg i ett 

hiskligt tempo. Jag kom snabbt efter medan Tobias såg stark ut och hängde på rangern riktigt 

bra. Tillslut kom vi ändå fram till Pampa de Lenas och fick den efterlängtade sömnen. 

 

 

27/12 

8,5h 

3000möh 

Efter att ha checkat in hos rangern och efter att Mei fått sig själv fotograferad brevid den 

långhårige parkvaktarn var det dags att ge sig av, om än något senare än planerat. Vandringen 

erbjöd inte något direkt trängsel på stigen utan det enda vi såg var en grupp mulåsnor som slet 

med att bära upp folks packning till BC och en annan grupp åsnor som var på väg ned med 

packning och en troligtvis skadad bergsbesökare som muttrade om att det inte var det minsta 

bekvämt att sitta där på åsnans rygg. Käkade lunch när ett regnmoln kom och gav oss en 

omgång. Ingen större fara utan vi fortsatta vandringen som enligt karta skulle ta 7timmar, men 

som för oss tog 8,5timmar. 
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7,5h 

Vaknade i Casa de Piedra o besökte plåthuset med 

ett hål i golvet. Det som borde vara en ganska 

snabb rutin vid det här laget gick som alltid lite 

långsammare än vad den kanske borde. Klockan 

ringer. Kläderna på. Koka upp vatten. Ät. Lägg 

ihop tältet. Ner med grejerna i ryggsäcken och 

börja gå. Hur svårt kan detta va och hur lång tid 

ska detta behöva ta? Lite frusterande då vissa delar 

som att koka upp vatten och lägga ihop tältet inte 

görs det minsta för att bidra med… Tycker kanske 

man borde hjälpas åt lite i ett tältlag, men det 

kanske inte alltid är ömsesidigt.  

 

Vandringen började med ett lättare vad, där jag, Tobias och Victor lätt tog oss över efter att 

tagit av oss skorna. Mei valde dock att vandra neråt dalen bara för att där istället få ta av sig o 

vada över. Tiden går. Vi hade svårt att bestämma oss för vilken sida av den chokladbruna 

breda bäcken vi skulle gå på. Lustigt nog så såg det alltid bäst ut på andra sidan. Victor 

studsade lätt fram o tillbaka på de hala stenarna och gav oss som behövde en stadig hand så vi 

kunde ta oss över utan att behöva bli blöta.  

 

Lunchen intogs med Aconcagua i bakgrunden! Äntligen började vi närma oss! Över våra 

huvuden svävade 4 condorer på avstånd och undrade om vi ville bli deras lunch. Det började 

bli kallt och blåsigt när vi närmade oss baslägret Plaza Argentina. När vi klev in i lägret så 

mötte Grajales (mulföretaget) oss med öppna armar. I ett mindre mässtält var det dukat med 

saft, nötter och kex. Vi åt med glädje nötterna och kexen och slurpade i oss den gulfärgade 

saften, som inte var av det färskpressade typen. Efter att tälten slagits upp så gick vi tillbaka 

till Grajales tält, och åt den middag vi lyxat till det och bokat. Efter att den obligatoriska 

argentinska biffen åkt ner så var det läggdags. Mei som får ses som den sociala, gick istället 

och skapade nya finska bekantskaper i toakön. 
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4180möh 

Ännu en underbar morgon i de Argentinska bergen! Medan jag och Mei åt vår medhavda 

frystorkade mat så lyxade Tobias och Victor till det med finfrukost i Grajales tält för en nätt 

summa av ungefär 200kr. När man passerar baslägren i Plaza de Mulas eller Plaza Argentina 

så måste man gå till doktorn för att kolla syresättningen i blodet och sitt blodtryck. För att få 

fortsätta behöver man ha minst 80% syresättning i blodet. Efter en mindre promenad för att få 

upp någon slags puls så visade oxiometern 90% och acklimatisering på Corden del Plata hade 

gett resultat.  

 

Pratade med svensktalande Johan(Juan?), som ingick i den finska expeditionen, som skulle nå 

toppen via glaciären på Polish direct. Efter att ha för tusende gången försökt ignorera Meis 

återkommande tjat om att detta inte var den semester som hon trodde det skulle vara så kom 

vi iväg som den sista gruppen från lägret. Vandringen gick på en stig brant uppför och det 

gick ganska sakta med våra nu rätt tunga och nyfyllda ryggsäckar. Vi hade siktet inställt på 

Camp 1 som den hette på kartan. Väl framme vid Camp 1 så fann vi bara sten och insåg att 

den platsen nu var ett minne blott. Käkade istället lunch som med stor svårighet gick ner i 

våra halvtomma magar.  

 

Efter lunchstoppet fortsatte vi upp genom den lilla penitentesfältet och valde därefter fel väg 

upp genom det lösa stenfältet. Det var verkligen tre steg upp och två ned som gällde de 

närmaste timmarna. Men med solen i som var på väg ned och bländade oss, så kom vi ändå 

upp och kunde äntligen få se lägret. Blev kallt när solen försvunnit, men det gick ändå att ta 

vatten i den isiga bäcken. Satte upp min svenska flagga av konstigt form, för att eventuellt 

locka fram den svenska som enligt finnen skulle finnas i någon av expeditionerna. 
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Sov hyfsat och var ute barfota och slog en drill i den stjärnklara natten! Vilket underbart liv 

man lever som får göra detta! Började dagen med att tjata på mina tre reskamrater att de 

skulle dricka ordentligt. Grabbarna tvingade i sig så mycket de kunde, samtidigt som de 

tvingade i sig den ljusbruna sörjan i REAL(o-)turmatspåsen, som vi vid det här laget kallade 

energi och inte mat. Att dricka är livsviktigt på bergen och blir allt viktigare ju högre upp man 

kommer. Rekommendationen är att man ska få i sig minst 5 l/dag.  

 

Min svenska flagga hade gjort resultat och en stockholmska med namnet Amanda och ansiktet 

insmetat med solkräm hade kommit och sagt Hej! Amanda hade rest till Argentina och där 

letat upp en resebyrå som hade en plats över. Vi hade bestämt att vi skulle iväg kl 10.00, men 

vi kom iväg vid 11.00 och de andra grupperna var vid det här laget små prickar långt upp på 

berget. Vi började gå uppför den långa långa uppförsbacken och det dröjde inte länge innan 

man hör orden ”jag har druckit för lite”. Måste erkänna att det var ganska irriterande att höra 

dessa ord när man tjatat så väldigt mycket om att min tältkamrat måste dricka mer. Vi går 

vidare fast farten sänks ordentligt och vi måste stanna flera ggr för att ta fram vatten, resorb 

och huvudvärkstabletter. Vid det här laget har de andra grupperna sedan länge försvunnit över 

krönet och på den till synes oändliga branten är det nu bara vi fyra kvar tillsammans med en 

guide och en äldre man som är på väg ned pga höjdssjuka.  

 

Med nästan en timme kvar till krönet så beslutar vi att vi ska dela på oss och att två ska gå i 

förväg till camp 3 och att sen minst 1 av de 2 ska komma tillbaka och hjälpa min tältsambo 

med hennes ryggsäck. Victor och Tobias lovar att skynda sig tillbaka till oss så fort de bara 

kan. Vi fortsätter (jag och Mei) sedan sakta sakta uppåt medan vi ser det andra tältlaget 

försvinna uppåt. Ibland kommer vinden och kyler oss kraftigt för att sedan återigen ge plats åt 

värmen. Uppe på krönet kommer en guide fram och undrar hur det står till med min kamrat 

och det kändes bra att då kunna säga att det bara var en tidsfråga innan vi fick hjälp av våra 

expeditionskamrater som lovat att undsätta oss. Min kamrats steg blir allt långsammare och 

pauserna blir längre. Jag springer i förväg för att möta bärhjälpen, men ser endast att vi har 

långt kvar att vandra innan vi är i lägret. Hon ser inte ut att må så vidare bra, men klagar inte 

det minsta utan kämpar verkligen på. När det börjar bli kallare så börjar jag undra om vi 

lyckats gå åt fel håll eller om vår bärhjälp har råkat ut för något. Men då det inte finns någon 

alternativ väg så långt ögat kan nå så är det bara att fortsätta uppåt. När solen försvinner 

bakom berget så blir det kallt och timmarna går.  

 

Tillslut når vi ändå lägret och man kan 

sjunka ner på sitt liggunderlag i kvällsolen så 

uppe på berget fortfarande är framme. Tobias 

och jag satte sedan upp tältet medan Victor 

fixade te åt oss. Som tur var hade inget hänt 

grabbarna utan dem hade känt sig trötta och 

valt att stanna i lägret istället för att möta oss. 

I lägret fanns förutom Team LAJT och 

Amanda även två andra svenskar; Niklas och 

Janne. Sonen och fadern från Sundsvall som 

vi hade haft lite kontakt med på nätet innan 

avfärd. Kul att få säga hej till dom. Invigde min ”bajs-påse” med en underbar utsikt. Två 

hundbajspåsar fick bli skyddet innan den stoppades ner i den vita påsen med ett särskilt 

IDnummer som vi fått av rangern i Plaza Argentina. Victor kämpade på med att få i Mei 



vatten och te. Kändes bra att när alla hon pratade med och berättade om hur hon mådde bara 

tjatade om hur viktigt det var att dricka mer. 

När nu toppdagen närmade sig så började vi mer och mer bekymra oss för vädret. Enligt 

guiderna till olika expeditioner i lägret så skulle det vara ”paradise day” på nyårsdagen, hyfsat 

den 2e och sen skitväder. Vi hade funderat på att ha en vilodag imorgon och i så fall skulle vi 

gå mot toppen den andre. Efter lite diskussioner så kom vi fram till att göra som planerat. 

Även om jag kände att jag nog skulle orka fortsätta redan imorgon, så hade de andra helt rätt i 

att vi gått utan någon vilodag alls och efter en lång dags som denna så kändes det skönt att få 

vila. 

 

 

Nyårsafton 

Vaknade och blev arg på mig själv då jag insåg att jag druckit för lite kvällen innan. Kändes 

inte bra alls då jag gått o muttrat på de andra att dem måste dricka mer. Men efter några liter 

vatten och te så kändes det bättre igen. Mei bokade med tanke på den jobbiga gårdagen, en 

bärare att för några tusen kronor bära upp delar av hennes packning till nästa läger. Men efter 

att ha diskuterat med en guide avbokade hon bäraren och vi beslöt att gå upp med delar av 

packningen idag för att imorgon få det lättare.  

 

Mei, jag och Victor fyllde väskorna med det vi inte behövde idag och traskade upp med 

grejerna till Camp Colera. Tobias tyckte att man skulle vila på vilodagen och stannade i 

lägret. Det tog oss två timmar att gå upp med grejerna och endast ca 30 minuter att gå ner. Det 

vi inte räknat med var att det skulle börja snöa och att sikten skulle bli lika med noll.  

 

Lyckades ändå ta oss till Colera där vi möttes av en massa tält och vindskyddet ”Elena” som 

ska användas i nödfall. Endast en människa vandrade likte ett spöke genom det grådimmiga 

spöklägret. Vi hittade Janne och Niklas tält och efter en konversation genom tältduken så 

lämnade vi våra grejer bakom deras tält och vände neråt. Jag valde att ta med vindsäcken ner 

igen för att vara på den säkra sidan.  

 

Dagens, ja kanske hela veckan höjdpunkt var när Grajales guide kom fram till oss och frågade 

om vi ville ha lite nylagad mat som blivit över. Vi fick en gryta med pasta (som ej varit 

frystorkad), tonfisk mm som fick bli vår nyårsmiddag. Mei tyckte grytan var värd ett fotografi 

men jag orkade inte, vilket jag kan ångra i efterhand. Försökte diska i den iskalla bäcken och 

lämnade tillbaka grytan och tackade för mat. Slut på 2011. 

   



Nyårsdagen 

Började året med att önska min teamkamrater och alla andra vi mötte i lägret Gott Nytt År. 

Idag kom vi iväg endast några minuter efter de andra expeditionerna. Kom snabbt ifatt dom 

som gått innan oss. Näst längst fram, bakom en av guiderna gick den svensktalande finnen 

Tomas. En glad och trevlig kille som åkt dit med en internationell grupp med deltagare från 

hela världen. Han såg stark ut och hade gärna gått med oss som höll ett betydligt bättre tempo 

än hans egen grupp.  

 

Tyvärr hade Mei glömt hur viktigt det är att dricka och gått ifrån lägret utan en enda droppe 

att dricka! Då bäcken frusit under natten så hade inte jag heller med ett överskott på vatten, 

utan jag hade endast räknat att det skulle räcka till mig. Så när två skulle dela på vattnet så tog 

det snabbt slut. Även om Mei inte hade något vatten med så var hon den klart snabbaste av 

oss fyra och tog ledningen och gick först uppför berget. Victor såg lite sliten ut och Tobias 

kämpade på med sin fulla packning. Ju tröttare de andra tyckte det var, ju piggare kände jag 

mig, vilket känns bra inför morgondagen. Uppe i lägret väntade Mei med en liter varmt vatten 

som hon fått av en av guiderna i lägret.  

 

Vi slog upp våra två tält i mitten av lägret och efter det gick Mei och la sig, medan vi andra 

tre började smälta snö för att få vatten. Pratade med Amanda som hunnit med ett toppförsök 

och som tråkigt nog blivit tvungen att vända pga av energibrist. En av nackdelarna av att åka 

med en kommersiell expedition är att man är helt i händerna på ledarna. Även om de hade tre 

extradagar på sig så hade man bara en chans att nå toppen och missade man den chansen så 

var det kört. I deras expedition var det endast en kille från USA som kom upp!  

 

Medan vi sitter och försöker smälta snö i våra gaskök som vars effekt blir allt sämre ju kallare 

gasen blir så ser jag två gestalter stå i lägrets utkant ca 50 meter bort. Av deras 

svenskliknande utseende så gissar jag att det är Janne och Niklas som kommit ner från toppen, 

och vinkar med glädje att de ska komma. Efter att ha börjat konversera med de två så förstår 

jag att det inte alls är Janne och Niklas utan två helt andra svenskar. Det var två militärer från 

Arvidsjaur som med försvarets läderkängor och värmetröja som stod och pratade med oss 

efter en acklimatiseringstur från normalrutten. Även Anders och Fredrik som dom hette hade 

planen att nå toppen nästa dag.  

 

Snösmältningen fortsatte. Gratulerade sedan 2012 års första Aconcaguabestigare som blev 

Janne o Niklas till ett bra utfört dagsverke! Fyllde upp lite innehöll i bajspåsen och lämnade 

över snösmältningen till Mei, som fick försöka smälta snö med gasbehållare som gjorde 

mycket dåligt ifrån sig i snöstormen. Förstod sedan 

att jag måste ha tappat min 4 marabou 

mjölkchokladkakor som jag hade tänkt dela med mig 

av kvällen innan topptursförsöket. Så istället för att 

göra min vänner glada har jag bara haft dom i min 

ryggsäck under hela min tid på Aconcagua som 1kg 

extravikt, bara för att skräpa ner berget. Inte bra! 

Pratade med Tomas och fick veta att deras grupp 

skulle lämna lägret 5.00. Då vi inte visste riktigt 

vägen i mörkret och då alla spår försvunnit i snön 

beslutade vi att vi skulle ta rygg på deras grupp. 
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6962möh 

Klockan var satt på 03.50 och jag klädde på mig och gick och kollade med Tomas om senast 

nu fått sista väderleksrapporten. Allt var enligt planerna  ! Gick tillbaka till mina 

teamkamrater som inte visade någon direkt entusiasm. Kanske är förståligt en iskall morgon 

klockan 4 på 6000 meters höjd. Grabbarna var ändå klara att gå klockan 5 och 15 minuter 

därefter var även min tältkamrat klar. Vi tog sedan rygg på Tomas grupp som alla hade 

stegjärnen på. Vi tog på våra järn någon timme senare efter att vi placerat de värsta stenfälten. 

Sen fick stegjärnen sitta på resten av dagen. Strax innan vi nådde till Independencia, som säga 

vara världens högst belägna byggnad valde Victor att vända om nedåt. Det var inte höjden 

utan mer av att kroppen sa ifrån och han inte kände sig helt frisk. Riktigt tråkigt då jag 

verkligen tyckte han var värd att nå toppen av Sydamerika. Efter hyttan så började den långa 

traversen mot Canaletan. Jag blev överraskad över hur lång traversen var och att den bitvis 

var brantare än vad jag trodde. Flera grupper blev beordrade att stanna och ta fram sina isyxor 

för att vid ett eventuellt fall kunna göra ”self-arrest”. Då vi inte hade isyxan med så var det 

bara att bita ihop, knalla vidare, försöka glömma bort höjdrädslan och helt enkelt ge faan i att 

ramla ner. Mei som alltid håller ett högt tempo när hon går först gick på riktigt bra och snart 

var vi framme i Canaletan. Där sken solen och det var riktigt varmt, så att kläderna åkte av. 

Canaletan som består av en bred korridor av sten var betydligt längre än jag trodde och de två 

militärerna vi träffat igår närmade oss snabbt bakifrån. Men då Fredrik var tvungen att stanna 

och kräkas flera ggr så kom dom inte ifatt förrän precis innan toppen. Sista biten gick enormt 

sakta. Det blev inte muntrare då grupperna längst fram inte verkar veta vägen till toppen. I ca 

en timme står vi och se folk yra omkring och ingen verkar veta vilken väg man skulle ta. 

Otäcka tankar om att bli tvungen att vända ned utan att ha nått toppen snurrade i mitt trötta 

huvud. Svårt att beskriva den trötthet man upplever då kroppen verkligen inte förmår att 

knalla på. Mei är den starkaste av oss och kommer upp till toppen först, följt av grabbarna 

från Arvidsjaur. När man väl klev upp på toppen så blev det inte det kramkalas jag alltid trott 

det skulle bli. Utan istället lägger jag mig platt på rygg och pustar. Sen tar vi de obligatorisk 

bilderna och försöker njuta av den helt obefintliga utsikten i det stora vita molnet vi befinner 

oss i. Jag gör bokstavligen en kullerbytta med min ryggsäck och stegjärnen på första biten ner 

från toppen. Inte för att jag direkt snubblar utan för att jag är så väldigt trött. Jag ser Tobias 

oroliga blick, och som ber mig att skärpa mig. Förstår att detta är helt fel plats att skada sig 

på. Militärgrabbarna tackar för sig och försvinner raskt nedåt. Vi tar det betydligt lugnare och 

det går sakta nedför. Genom traversen går det långsamt…riktigt långsamt. Jag går där och 

halvsover och stundtals känner jag att jag drömmer till. Inte så bra ställe att gå och halvsova, 

när man vid ett felsteg hamnar några kilometer längre ner på berget. Tar en powernap i skydd 

av världens högst belägna stuga(en rätt trasig stuga ska tilläggas) och fortsätter sedan ner till 

lägret i Colera. Väl nere i lägret vill Mei att vi ska packa ihop och fortsätta ned, men jag vill 

bara sova. Har sällan varit såhär trött men, jag har mått hur bra som helst hela dagen, så det är 

synd att klaga på livet! 
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Äntligen går vi nedför! Vi är alla överens med vårat val att inte gå normalleden upp mot 

toppen. Väljer man denna led möts man efter baslägret av en enda lång grusbacke. Det är 

denna väg vi tar ner och den är inte rolig alls. Inget vatten utan bara grus och sten. Möter 

några norrmän som rekommenderar ett hamburgerställ i Plaza de Mulas som blir vårat första 

stopp i baslägret. Äntligen lite riktig mat! Sen har vi en del grejer att fixa. Bajspåsen måste 

lämnas, boka transport till Mendoza och äta en gång till. När sen hotellet (precis nedanför 

lägret) som vi tänkt äta på hade stängt pga för dålig lönsamhet fick vi tänka om lite. 

Bokningen av transport var heller inte så enkelt när Grajales som vi bokat mulan och 

transporten hit med inte gick med på att skjutsa oss förrän vi kunde visa upp kontanter så hade 

vi problem. Självklart är inte det någon nyhet att Cash is King men då vi nätt o jämt fick ut 

kontanter till resan hit och visumet så hade vi inget alternativ. Vi stötte återigen ihop med 

grabbarna från Arvidsjaur och vi började gemensamt diskutera hur vi skulle göra. Tillslut kom 

vi fram till att stanna i lägret över natten och avnjuta en god middag med våra nya vänner och 

dagen efter hyra en mula som kunde ta 60kg av våra grejer ner till 

vägen där en minibuss skulle nmöta oss och ta oss sex till 

civilisationen i Mendoza. Inte mycket av detta hade blivit möjligt 

utan våra två nya vänner. TACK till Anders och Fredrik som 

verkligen hjälpte oss! En trevlig middag med biffar, trevligt sällskap 

och en söt servitris som Fredrik med sina sönderbrända och variga 

läppar gjorde sitt yttersta att imponera på fick avsluta dagen.  

 

Graaaaacias! 
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Gick 50/10! Äntligen lite lumpenkänsla när vi gick 50min o sen vila 10. Kul med två nya 

bekantskaper att samtala med. Kanske har man funnit två kamrater att besöka Elbrus med! 

Tyvärr råka Victor trampa snett när han skulle studsa över en bäck och foten blev illa 

tilltygad. Då foten värkte försökte vi kolla upp möjligheterna med en multransport till Victor, 

men det skulle kosta både i tid och pengar. Tobias fick bli hans stöttepelare och med hjälp av 

honom och några värktabletter kunde Victor halta sig ned. Kunde bjuda mina fem kamrater på 

varsin ölkorv vid rasten vid Piedra Grandestenen. I Horcones väntade en riktigt skraltig 

minibuss, med få fungerande säkerhetsbälten och en extremt törstig kylare som hängde kvar 

med lite tunn ståltråd. Vi stannade till och åt en lyxig trerättersmiddag på en restaurang som 

låg på samma gata som Brad Pitt hade sin favoritkafeteria när han var här och spelade in 

filmen 7 år i Tibet. Efter stora betalproblem för vår middag, då deras kortläsare inte fungera 

och då Anders fått springa genom regnet till en bankomat som fick slut på kontanter medan 

han stod i bankomatkön, lyckades ändå servitrisen få liv i kortläsaren och vi kunde pusta ut 

och fortsätta.  

 
 

5-10/1 

Dagarna efter att vi kommit tillbaka till Mendoza spenderade vi med våra två nyfunna vänner. 

Varje dag fyllde vi med aktiviteter som tex en förvånansvärt trevlig tur på hästrygg bland 

kaktusar och andra torra och taggiga växter. Efter några försök pga dåligt väder fick vi 

äntligen kasta oss ut och se landskapet från ovan när vi hoppade skärmflyg eller vad det nu 

kan heta. Mycket behagligt att hänga där och jämfört med den otrevliga bilvägen upp till 

hopplatsen var detta ingenting. En förmiddag spenderade vi på olika vingårdar vilket måste 

ses som ett obligatoriskt inslag om man är i Mendoza. Turen hade bokats av en herre vid 

namn Ulf Stigare som A & F mött på berget. Ulf var en välbetalt advokat som visste det mesta 

om allt och gärna ville att alla skulle få veta det. Dagligen intogs de stora argentinska biffarna 

och till dessa utsåg vår egen vinexpert Fredrik det bästa vinet. Den bästa kulinariska 

upplevelsen fick vi direkt efter skärmflygningen och klädda i svettiga t-shirts och skjorts klev 

in på kvällens resturang. Trodde först vi kommit fel när vi vandrade fram på den mörka gatan 

som kantades av prostituerade, stora som skogshuggare. Restaurangen låg på Itzuago 1548. 

Restaurangen som Victor hittat i en reklamtidning drevs av en fd läkare som sadlat om till 

krögare. Resaturangen låg i hans hem! Och vi var dom enda gästerna. För ett mycket prisvärt 

pris fick vi en 7-rätters med smakprov från Argentinas alla delar och en trevlig förklaring om 

varifrån och varför.  





 
 

En fantastisk resa och en underbar start på ett nytt år led mot sitt slut.  

 

Ett Stort TACK till Victor och Tobias för en grymt bra planerad resa! 

 

 


