


Svenska Exempel: Massor, bl.a. Muztagh Tower expeditionen 1990 och Svenska K2 expeditionen 1993, där vi dock
aktivt nyttjade den medicinska syrgasen i framskjutna baslägret under natten 1-2/8.

Expeditions-stil med Sherpas / höghöjdsbärare:
Svenska exempel: Det starka försöket att göra nytur uppför Annapurna 1981 och Dhaulagiri-Expeditionen 2003
Internationella exempel: Förstabestigningen av Nanga Parbat (1953), dock avslutade Herman Buhl ensam sista 7 km och
ca 600 höjdmeter t/r.

Expeditions-stil med Sherpas / höghöjdsbärare och syrgas:
Svenska exempel: Samtliga svenska Mt. Everest-expeditioner
Internationellt: T,ex. förstabestigningarna av både Mount Everest (1953) och K2 (1954)

Städexpeditioner:
Definitionen har använts vid många tillfällen för att berättiga till närvaro på plats. En fair städexpedition städar avsevärt mera
än den gör publicitet av städandet!

Exempel på städexpeditioner:

1. Japansk expedition som 1990 tog ut ca 10 ton skräpp ifrån K2 och baslägret.
2. En internationell expedition 1990 med deltagande av bl.a. Calle Froste, Oscar Kihlborg, Carl Johan Lagne och M.

Reuterswärd, som ifrån Mt. Everest och dess läger transporterade ut ca 5 ton skräpp. Mycket av samlandet
gjordes av unga voluntärar från New Zealand.

3. Amerikansk expedition 1994 till Mount Everest med bl.a. Scott Fischer, som tog ut ca 2,5 ton.
4. Tina och Thomas Sjögrens exp. 1999 till Mt. Everest,som tog ner 64 syrgasflaskor, ca 275 kg.
5. The Swedish Cleaning Expedition (1999), som möjligen tog ner 25 syrgasflaskor ifrån Mt. Everest, ca 100 kg.
6. Expeditioner som Jensen deltagit i, och som stort set tagit med sig allt skräpp ut och har transporterad ca 10 - 15

kg urladdade batterier med sig hem till Sverige…
 
Äventyrare:
I mitt tycke de som beger sig ut i okänt land, d.v.s. utan referenser ifrån tidigare genomförda färder i aktuellt område.
Svenska exempel: Sven Hedin, Drottning Maud exp. 1948-51, Grönlandsexpeditionen 1966  och ev. Tina och Tomas
Sjögrens Syd- och Nordpolsexpedition under samma år (2002).
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