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Ingrid Kraft 
är försvunnen
68-åriga Ingrid Kraft 
i Västerås är spårlöst 
försvunnen sedan två 
veckor. Nu vädjar dot-
tern Katarina Kraft om 
allmänhetens hjälp för att 
få fram något spår efter 
modern. SIDAN 4

Tema resor Följ med västeråsaren Patric Anderson på en strapatsrik klättring till Sveriges högsta berg, Kebnekaises sydtopp. Läs dess-
utom på våra resesidor om en spännande kryssning på Nilen i Egypten.  SIDORNA  31–33 

Hjärtkirurg
berömmer
Aroshjärtat

SIDAN 6

200 kvinnor 
i nöd besökte
Kvinnocentrum

ANDREAS BROBERG.

SAKNAD SEDAN TVÅ VECKOR.

Hoppmästare Den olympiske OS-guldmedaljören Piet 
Raymakers håller en unik föreläsning hos Hamre Ridklubb på ons-
dag. SIDAN 26
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SIDAN 6

Liraren som har
fl era mål i sikte
Andreas Broberg är inte 
bara bandyspelare i Till-
berga. Han är kock och 
inredare också. Nu slår 
han upp portarna till sitt 
hem.

SIDORNA 4–5

Västerås stad
tar ny strid om
Hässlögymnasiet
  SIDAN 6 SIDAN 8

 FOTO: NICLAS SUNDQVIST

Mode i fokus  Agneta Harrysson har i 13 år hjälpt sina kunder till 
att hitta snygga plagg. ”Jag är väl lärd lite av den gamla skolan med kunden i 
fokus”, säger hon.   SIDAN 12

Huskurer som
kan hålla dig frisk
I dessa förkylningstider 
kan det passa bra med 
några tips om hur man 
håller sig frisk.

SIDAN 24

Ulf Kjellman.

Fuktskadade hus 
i Östra hamnen
På grund av en felaktig 
byggmetod har fl era hus 
i Östra hamnen fuktska-
dats. SIDAN 5

 FOTO: ROLAND THUNHOLM
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Ge bort en 
resa i julklapp
Nya resor 2009:

Kulturresa i Danmark, Rundresa på 
Irland, Rügen, Bornholm, Midsom-
mar i Jukkasjärvi, Lofoten, Rundresa i 
Skottland, Cornwall med Eden Project 
m.m m.m

Australien, USA, In-
dien, Kina, Florida,
Ukraina, Sydafrika, 
Marocko

..dessutom Flygrundresor 

till

Läs mer/boka, eller köp ett Presentkort 
på www.axbuss.se eller 021-14 14 65

Betala dina 
räkningar hos oss!

25:-/st

Öppet: Mån–fre 930 30 00 00

Köp valuta för minst 3000:-så får du en 
Trisslott!

Resväsk-
extRa!

100:- RABATT
Extremt lätta

och starka
Ord. pris från 799:-

Vasagatan 15 (intill Indiska)

Vandring över
Kebnekaise 

Att bestiga Sveriges högsta berg på 
sommaren är i och för sig ganska 
jobbigt, men vem som helst med 
någorlunda kondition brukar komma 
upp på toppen till slut. Om man 
däremot tänkt vandra längs den de-
cimeterbreda kammen mellan nord-
toppen och sydtoppen kräver det att 
man är mer man än mus!

Text: Patric Anderson

Sveriges högsta topp just nu är Kebnekaises sydtopp på 
2 104 meter över havet. Ungefär 500 meter bort ligger 
Svergies näst högsta topp nämligen Kebnekasises nord-

topp på 2 097 meter. Mellan dessa toppar finns en smal kam 
till större delen täckt av snö och is. Kammen är på sina ställen 
inte bredare än ett par decimeter och man får bara plats med 
en fot i taget på kanten, medans den andra får lutas i någon 
utav sidorna som stupar cirka 300 meter i princip rätt ner. Just 
där hade vi fått för oss att gå!

Da Nada herrklubb bestämde sig redan förra året då vi besteg 
Kebnekaise på vintern i dåligt väder, att försöka göra om det 
på sommaren och dessutom gå längs kammen till nordtoppen. 
Det var vår dåvarande guide, Mathias Björlin, som kom med 
förslaget och vi nappade direkt. Sagt och gjort, vi anlitar Calmo 
Guidance för att sätta ihop en paketresa åt oss och hoppas på 
bättre väder denna gång. Denna gång är det sportchefen på 
Kebnekaise fjällstation, Christian Edelstam, som blir vår livlina 
och bergsguide. Så här i efterhand kan man lugnt konstatera 

att utan Christian hade inte någon av oss tagit oss över till 
andra sidan. Vi hade helt enkelt inte trott det var möjligt efter 
att sett hur smal kammen är, sedd från sydtoppen.

Vana alpinister och så vi
Det är inte helt klart att det går att genomföra en kamvandring 
för det är många faktorer som måste stämma in. Om det blåser 
för mycket är det för farligt, är det för mycket eller för lite snö 
är det för riskabelt att gå och vid dåligt sikt är det inte heller 

Sammanbundna med rep och med Stegjärn på kängorna gick vi längs kanten på kammen. Långt i bakgrunden (t v) syns några bergsbestigare på sydtoppen som små prickar. 

Foto: NiclAs suNdqVist

Läs tidningen på nätet

www.vasterastidning.se



T I D N I N G E N   V Ä S T E R Å S  T I D N I N G Nr 47 • 12-28 november 2008  33T I D N I N G E N   V Ä S T E R Å S  T I D N I N G

Bokning: 011-12 78 01
www.rscl.se

Royal Stockholm Cruise Line /Wahlinrederierna

Presentkortet som gäller för 2 personer att kryssa på Göta Kanal mellan
Berg och Borensberg t&r med M/S Wasa Lejon säsongen 2009.
Ni upplever nio slussar samt två akvedukter i vardera riktning.
Ni ringer själva och bokar det datum som passar Er. Gäller även för
kryssning Söderköping/Arkösund samt Söderköping/Norsholm.

NU ENDAST 600:- Erbjudandet gäller t o m 31/1 -09.

PS. Du behöver inte betala presentkorten förrän den 31/1 -09.

Köp ett presentkort till den Svenska Hurtigrutten

Årets Julklapp!Årets Julklapp!

GÖTA KANAL kryssning till kanonpris!

I priset ingår: guidad kryssning, morgonkaffe med fralla,
lunch och dryck, kaffe, musikunderhållning samt returbuss.

Ord. pris/pers 695:- Nu endast 545:-

Bussresor

Boka online på www.tobbesresor.se

Vi reser i moderna, miljögodkända turistbussar. 
Säkerhetsbälten finns på samtliga platser. 

Buss via Sala & Västerås. 

Tel: 0226-671 30

Teater & Show

Julmarknad i Riga
Med Viking Cinderella inkl del i 2-bäddshytt, en Viking-
buffé, en frukostbuffé, en 3-rätters skärgårdsmeny, en 
brunch, citytransfer samt bussresa
3 dagar 19/12.................................................. fr. 1.239:-
Julmarknad i Tallinn
Med Viking Cinderella inkl del i 2-bäddshytt, en Viking-
buffé, en frukostbuffé, en 3-rätters skärgårdsmeny, en 
brunch samt bussresa 3 dagar 21/12..............fr. 1.239:-
Julmarknad i Lübeck
Med Stena Line inkl del i B2 insideshytt, frukost t/r, 
välkomstdrink samt bussresa
3 dagar 14/12 ......................................................1.995:-
Nyårskryssning – Fåtal platser kvar
Med Viking Cinderella inkl del i 2-bäddshytt, en Supé 
alt. en Festbuffé, en brunch samt bussresa
2 dagar 31/12 ................................................. fr. 1.339:-
Stora Julbordsresan med Cinderella
Inkl. del i B2 insideshytt, ett julbord, en frukost samt 
bussresa. 2 dagar 14/12, 16/12 .............................. 495:-

Kryssning

Melodifestivalen deltävling i Leksand
Fredag 20/2, 2009 Genrep. 
Bussresa samt biljett............................................... 895:-
Lördag 21/2, 2009 Deltävlingen
Bussresa samt biljett............................................... 995:-
På Julkryss med Hjalmar
Dagsresa inkl. 2-rätters middag 14/12 ...............1.265:-
Robert Wells - The Close-Up Tour
I Falun, inkl. 2-rätters middag, samt buss 4/4 ....1.195:-
Jerry Williams, Göteborg
2 nätter inkl. del i dubbelrum
samt frukost, Scandic Crown 3 dagar 6/2 ..........2.595:-

Jokkmokks Marknad – Extrainsatt buss
Med Ishotellet i Jukkasjärvi
5 dagar 4/2...........................................................5.995:-
Göteborgsweekend
2 nätter inkl. del i dubbelrum
samt frukost, Scandic Crown 6/2 ........................1.900:-
Røros Marknad
Bussresa med start i Västerås, 1 dag 17/2 ............. 695:-

Det händer alltid saker på Rådhustorget i Tallinn, men julmark-
naden i Gamla stan är ändå något alldeles extra. I blickfånget har 
man placerat en jättestor julgran, som omges av marknadsstånd 

som säljer hantverk från hela landet. Från båten är det ca 15 
minuter till fots till marknaden. 

Följ med på 
julmarknad till Tallinn!

3/12 och 10/12, 895:-/pers

Tel. 021-12 90 90
Stora Gatan 44,  Västerås | Måndag-fredag 09.00-18.00

E-post: info@omniaresor.se | www.omniaresor.se

• Del i A2-hytt  • 1 julbord exkl. dryck
• Frukost, tur och retur  • Bussanslutning, Västerås tur och retur

      Välkommen att boka hos

I priset ingår:

lämpligt att genomföra kamvandringen. Men även om alla 
förutsättningar rent praktiskt finns, så måste man även tänka 
på en sista faktor - nämligen att du måste våga ta klivet ut från 
toppen och balansera längs kanten på kammen. Detta innebär 
att det är relativit få som har gått den smala leden längs top-
parna. Oftast är det vana alpinister eller deltagare på avance-
rade alpinkurser som går leden. Vi frågade vår gudie hur ofta 
det är någon herrklubb med glada nybörjare som gör det och 
fick svaret: 

– Nja, det är nog första gången.

Man eller mus
Vi startade tidigt på morgonen från Kebnekaise fjällstation för att 
gå den östra leden mot toppen. Redan efter en kilometer väntar 
en brant stigning längs jåkken från Kebnetjåkkaglaciären och vi 
får ofta fylla på vattenflaskan med vatten som tas direkt från na-
turen. Väl uppe på platån möter vi Björlings glaciär, med sin blåa 
200 meter tjocka is. Där knyter vi in oss i rep och tar på stegjärn 
på fötterna. Inte för att det direkt är någon risk att ramla ner i 
någon spricka så här års, men vi får en välbehövlig träning i att gå 
med stegjärn på fötterna och att vandra inknutna i rep. När vi 
kommer till insteget för Gudjohnsens hylla som är en snödriva i 
mjuksnö börjar det kännas lite i benen, men det går över direkt 
när vi inleder klättringen rakt uppför södra klyftan fram till gam-
la toppstugan. Nu syns sydtoppen klart i det strålande vädret och 
vi går den sista kilometern över den steniga marken. Straxt innan 
vi når själva toppen stannar Christian gruppen för att vi åter ska 
knyta in oss och ta på stegjärnen igen, vilka vi hade tagit av innan 

klättringen uppför 
väggen. Vi ser ännu 
inte själva kammen 
och förstår så här ef-
teråt att det var ett 
taktiskt drag av gui-
den att stanna på 
bekvämt avstånd, 
hade vi gjort det 
inom synhåll för 
kammen hade några 
av oss säkert tvekat - 
speciellt de som är 
lite höjdrädda. 

Så här i slutet av 
augusti är kanten av 
kammen ordentligt 
avsmält och är där-
för mycket smal de första hundra metrarna. Att det dessutom 
sluttar nedför och att man har nästa lodräta stup på bägge sidor 
gör ju uppgiften ännu mer spännande. Med lite darr i knäna 
tar vi små små steg och balanserar med ena foten på kanten 
och den andra i issluttningen med sikte på nordtoppen. Efter 
en stund blir kammen bredare och vi kan stanna till för att ta 
några kort och pusta ut lite. Sista delen upp till nordtoppen blir 
kammen bredare och går därför ganska snabbt att gå. Väl uppe 
på nordtoppen stannar vi en stund för att njuta av utsikten och 
beundra oss själva. Tills någon listigt upplyser om att vi skall 
tillbaka samma väg.

Inget att hålla på, vi går tillbaka samma väg som vi kom. Det 
visar sig dock att det är lättare att gå uppför den sista smala 
kanten, än det var att ta sig nedför. Vi känner oss till och med 
så säkra att vi stannar till och tar ett par kort innan vi åter är 
uppe på Sveriges högsta punkt för andra gången idag. Vi tar 
ytterligare ett par kort innan vi beger oss tillbaka mot fjällsta-
tionen. Fram och tillbaka är det ca 1,5 mil att gå från fjällsta-
tionen till topparna vilket tar oss knappa tio timmar. Att det 
värker lite i knän, leder och ben känns nästan inte alls. Adre-
nalinet pumpar i blodet och hela herrklubben känner sig ikväll 
betydligt mer som män än som möss.

FaKta/KeBneKaISe
Kebnekaise är ett fjäll i lappland, väster om Kiruna. 
Det är Sveriges högsta berg. Högsta toppen, Sydtop-
pen, är 2 103 meter över havet, men eftersom toppen 
består av en glaciär varierar höjden en del mellan åren 
och årstiderna. Från Kebnekaise fjällstation, vid foten av 
berget, kan man göra vandringar mot toppen. Sydtoppen 
bestegs första gången 1883 av fransmannen Charles 
Rabot.

Källa: Nationalencyklopedin

Inget utrymme För FelSteg. Om du 
trillar ner väntar ett fall på ca 300 me-
ter. Foto: NiclAs suNdqVist

SverIgeS högSta punKt, Kebnekaises sydtopp, sedd från Sveriges näst högsta punkt, Kebnekaises nordtopp. 
Foto: JiM olAh




