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Matterhorn. Verdens farligste bjerg Steffen Kj\u00e6r Hent PDF Intet bjerg i verden har været genstand for
større fascination end Matterhorn. Lige siden den fantastiske førstebestigning i 1865 har dramaet og myterne
skabt en enestående interesse for det bjerg, der formentlig har kostet flere bjergbestigere livet end noget andet

bjerg. Hvert år forsøger flere tusinde at bestige Matterhorn, men det er kun hver femte, der når toppen.
Mellem 10 og 20 bjergbestigere dør under forsøget. Derfor kaldes Matterhorn verdens farligste bjerg.

Bjergbestigeren Steffen Kjær fortæller her om den legendariske førstebestigning af Matterhorn, om bjergets
historie, området, højdesyge og meget mere. Bogen er desuden fyldt med forfatterens egne, meget

spektakulære fotos. Steffen Kjær beskriver også sin og klatremakkeren Brian Jørgensens fælles bestigning.
Efter omhyggelige forberedelser og en perfekt akklimatisering når de toppen sammen. Men på turen ned går

det galt, da de bliver fanget i et af Matterhorns utallige og dræbende stenskred.
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Matterhorn. Lige siden den fantastiske førstebestigning i 1865 har
dramaet og myterne skabt en enestående interesse for det bjerg, der
formentlig har kostet flere bjergbestigere livet end noget andet bjerg.
Hvert år forsøger flere tusinde at bestige Matterhorn, men det er kun
hver femte, der når toppen. Mellem 10 og 20 bjergbestigere dør
under forsøget. Derfor kaldes Matterhorn verdens farligste bjerg.
Bjergbestigeren Steffen Kjær fortæller her om den legendariske
førstebestigning af Matterhorn, om bjergets historie, området,

højdesyge og meget mere. Bogen er desuden fyldt med forfatterens
egne, meget spektakulære fotos. Steffen Kjær beskriver også sin og

klatremakkeren Brian Jørgensens fælles bestigning. Efter
omhyggelige forberedelser og en perfekt akklimatisering når de

toppen sammen. Men på turen ned går det galt, da de bliver fanget i



et af Matterhorns utallige og dræbende stenskred.
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