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       Micke  Reuterswärd

minnesord

Den första svensken att bestiga Mount Everest, bergsklättraren och 
äventyraren Mikael Reuterswärd, har avlidit vid en ålder av 45 år.  
Micke var en förebild när det gällde att ”leva”.  Någon sa att Micke 
hunnit med att leva tre liv när vi andra lever ett. Micke levde.

Det hände alltid något i Mickes sällskap och det blev aldrig lång-
tråkigt. Om man låg inblåst i ett tält i tre dygn, hittade han alltid 
på något att göra. En Marabou mjölkchoklad blev vips ett back-
gammonspel. En bardisk i snö byggdes i läger 3 (7200m) på Lhot-
seväggen. Amerikanarnas min när de kom upp och vi stod i barten-
derförkläden och serverade gammeldansk (ur en tom plastflaska) är 
oförglömlig. Oseriöst? Ja förmodligen, men när man klättrade med 
Micke hände alltid något. Säkerheten kom alltid först, men när den 
var klar, varför ha tråkigt? Micke levde.

För Micke var ingenting omöjligt. Att få med lite övervikt på 
flyget har väl alla gjort, men jag känner bara en som lyckades prata 
till sig 800 kg övervikt i Karachi på väg hem från K2. 

Micke hade en  drivkraft utöver det vanliga. Ingen svensk hade 
1989 stått på toppen av Mt Everest. För Micke var det inte ett 

hinder utan en möjlighet. Att han och Johan Lagne inte kom hela 
vägen upp det året var inte heller något hinder utan tvärtom; här 
fanns ouppklarade affärer. Året efter blev historia för svensk bergs-
klättring, när Micke som första svensk stod på toppen av Mount 
Everest den 11 maj 1990. 

Vi hann med ytterligare tre Himalayaexpeditioner, K2, Gas-
herbrum 2 och Lhotse. Den sistnämnda var kanske hans största 
klättringsbedrift: att som första skandinav bestiga världens fjärde 
högsta berg utan syrgas. 

Mikael jobbade under de senaste 15 åren med ledarskap, team 
och individutveckling. Många har sprängt sina gränser och utökat 
sin komfortzon på väg upp för Kebnekaise, Aconcagua eller i Do-
lomiterna tack vare Micke.  För Micke handlade det om att hjälpa 
andra människor att leva. Leva ännu mer.

Mikael lämnade efter sig två barn, en syster och en far, och ännu 
fler vänner som kommer att sakna honom oerhört mycket.

Oskar Kihlborg

mikael reuterswärd vid everest basecamp 1989.

En del av svensk  
klätterhistoria
1986 nevado Huascarán (6,768) peru

1988 mount mckinley, north summit (5,934) usa

1989 mount everest (8,848) nepal – nådde drygt 8,000 meter

1990 mount everest (8,848) nepal

1991 gasherbrum 2 (8,035) pakistan – vände 150 meter från toppen

1992 k2 (8,611) pakistan – vände på drygt 8,000 meters höjd

1994 lhotse (8,516) nepal, utan syrgas

2004 aconcagua (6,962) argentina

Givmild med idéer 
Mikael Reuterswärd arbetade bland annat med att hålla föredrag 
och upplevelse/samarbetsövningar. Vi träffades vid ett sådant till-
fälle i Tarfala – han bjöd på en ”Gammel Dansk”. Samtalet öpp-
nade för en värld bortom mina fördomar och vanföreställningar. 
Jag är honom tacksam att han gav mig tiden, som krävdes för att 
få informationen korrekt för en artikel (Bergsport #117), och för 
samtal runt klätterkultur. 

Han var gentemot sina medmänniskor givmild med ideér för 
framtiden, och ville  ge var och en, oavsett kapacitet, en chans att 
få uppleva en stor dag.

Jag hoppas att han funnit frid, där han är nu.
A. Rafael Jensen


