Följande svenska expeditioner / bestigningar är de som jag finner mest respektingivande efter
att under många år med stort intresse ha följt utvecklingen onom svensk klättring:
• Swargarohini I (6252 m), 1993. Birger Andrén, Ingela och Åke Nilsson. Förstabestigning
till toppen av ett besvärligt berg i Indien. Bergsport oktober 1993 sid 36/37 (Notis) och
Bergsport mars 2000 sid 15.
• Mt. Hunter, ”North Face” (”West of North Buttress”) 1. – 7. Juli 1980, Ulf Björnberg och
Billy Ireland. Nytur av mycket brutal karaktär. High Alaska / Jonathan Waterman, ISBN
0-930410-41-6 sid 328-351 (”The climb cannot be recommended under any
circumstances.”) M.a.o. får vi ifrågasätta ifall det var lämpligt… men vi kan också
konstatera att det lyckades för dessa två våghalsar komma levande därifrån.
• Denali / Mt. Mckinley, travers av berget via West Buttres till huvudtoppen ”Sydtoppen”
(6.194 m) i blandat expedition- / alpin stil, och via förtoppen ”Nordtoppen” (5.935 m) ner
nordsidan av berget på skidor, och ut. Johan Akke, Tommy Sandberg, Gudmun Söderin
och Peter Weng. Frans Fischer fick vända på ca. 5.500 m pga höjdsjuke-symptom.
Bergsport oktober 1977 s. 31.
Rafael kommentar: Jag är öppen för, att detta var den första travers av berget.
• Shipton Spire (5974 m), 1999. Mattias Jakobsson, Carl Ljung, Anders Lundqvist och
Ludwig Quarnström. Stark insats av ”nya Himalaya-skott” vid förstarepitering av ”Ship of
fools” i ”kapselstil”. Bergsport december 1999 sid 20-23.
• Ama Dablam (6.828 m), december 1990. Per Malmsten, Mikael Sundberg och Magnar
Osnes. Förvisso normalvägen, men en vinterbestigning i överlägsen alpin stil!
• Annapurna (8.091 m), Svenska Himalayaexpeditionen 1981, där Lasse Cronlund och
Sten-Göran Lindbladh fick tillfälle att ”worldwide first” från Roc Noir mot Annapurna 1
på ca. 7500 m lägga till ytterligare tre km travers. Expeditionsboken ”Annapurna den
långa vägen”.
• Nevado Jacha Huaracha (ca. 5.500 m) och fler toppar (ca. 5.400 m) i Apolobamba.
Förstabestigningar i och härlig approach till ett sparsamt dokumenterad område av Olof
Dallner och Michael Wåhlin 2001/2002. Bergsport nr 113 sid 6-10.
• Denali / Mt. Mckinley, förtoppen ”Nordtoppen” (5.935 m). Johan Lagne, Oskar Kihlborg
och Mikael Reuterswärd gjorde första- eller andrarepetitionen av Pioneer Ridge i alpin stil
och med en (obetydlig?) variant på Flat Iron-insteget. Bergsport mars 1989. Huvudtoppen
”Sydtoppen” (6.194 m) har bestigits ett antal gångar, varav bestigningen via Cassin Ridge
1990 av Daniel Bidner, Niklas Björnerstedt, Mats holmgren och Thomas Weber får anses
vara starkaste bedriften (Bergsport Nr. 4 1990).
Ett flertal av klättrarna som deltagit i de nämnde och genomförde bestigningar har
klättertekniskt för sin tid varit långt framme i svensk klättring.
Vi skall vara stolta av det vi förmådd. För utvecklings bästa bör vi sätta bedrifterna i
perspektiv och därvid underlätta för nya genombrott.

