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NEPAL KALDER

Det er over midnat, da jeg står uden for Kathmandus lufthavn i Nepal. Her bliver jeg straks passet op af en køn ung fyr. ”Ma’am, you
need a taxi?” spørger han venligt, og jeg følger med ham. Hans taxi
har intet taxiskilt, men er blot en almindelig personbil, som tilmed
er bulet og faldefærdig. I Vesten ville den for længst have været sendt
til skrot. Ved siden af bilen står fyrens ven, som skal køre vognen.
Jeg kigger tøvende på bilen og hans ven, og fyren siger: ”No worries,
it’s a Japanese – it’s a Toyota.” Som om bilmærket skulle have betydning for min sikkerhed. Forsigtigt sætter jeg mig ind i bilen. Jeg
gør netop det, man ikke skal gøre som nyankommet – køre med en
uautoriseret taxa med to fremmede mænd. Jeg korser mig over mig
selv: Hvorfor skal jeg altid udfordre skæbnen?
Byen er næsten mørkelagt, og kun spredte elpærer oplyser vejene
hist og pist. Gaderne henligger øde uden mennesker og biler, ligesom
butikkerne er lukket med metallåger – byen er fuldstændig nedlukket. Bilen drejer ned ad en mørk, smal gyde, og fyrene forklarer, at det
er en genvej til Thamel – turistghettoen, jeg skal bo i. Jeg beroliger
mig selv med at tænke, at man skal stole på folk, og at nepalesere er
et venligt og fredeligt folkefærd, som ikke gør turister fortræd. For en
sikkerheds skyld hyggesnakker jeg med dem for at gøre dem venligt
stemt. Adrenalinet pumper alligevel rundt i kroppen sammen med
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glæden over at være tilbage i Nepal. Selvom vejene henligger i mørke,
fornemmer jeg den helt særlige stemning, som hviler over Nepal. Fyrene vil sætte mig af ved et dyrt hotel, som jeg tidligere på køreturen har
modsat mig at sove på, og vil ikke køre videre. Først efter en længere
overtalelse kører de mig til Thamels centrum. Alt er lukket, og også
her er de fleste gader mørkelagt, og enkelte personer bevæger sig rundt,
som dunkle skygger i den mørke nat. Jeg banker en hostelvært op og
får et værelse med eget bad. Det viser sig dog, at vandet er koldt, så jeg
alligevel må bruge fællesbadet, hvor der står en spand varmt vand og
en øse at bade med. Det to kvadratmeter lille badeværelse er ækelt og
beskidt, og det er et af de ulækreste badeværelser, jeg nogensinde har
benyttet. Jeg undrer mig over, at folk i ulande ikke kan finde ud af at
gøre rent – det kan da ikke være så svært. Om morgenen skal jeg med
ét på toilettet, og da jeg ikke kan nå at købe toiletpapir, må jeg bruge
venstre hånd på ægte asiatisk maner. Jeg væmmes ved tanken, men
synes bagefter, at det egentligt var okay, og overvejer, om jeg skal spare
vægten af toiletpapiret på vandreturene. Men det bliver ved tanken.
På en enkelt dag får jeg foretaget de nødvendige småindkøb til min
forestående vandretur og indhentet diverse tilladelser. Endnu en ung
fyr opsøger mig og vil følge mig rundt i Kathmandu og vise mig en
hindufestival, da han har ferie og god tid. Snart slutter hans ven sig
til os, og de viser mig forskellige små templer, men da vi når frem til
festivaltemplet, er festivitassen forbi. Fyrene viser mig en kunstbutik
med buddhistisk kunst udført af handicappede, som går på en særlig
kunstskole. Igennem en hel time forsøger de at presse mig til at købe
den dyre kunst, og da jeg ikke er interesseret, presser de mig til at betale dem. ”Vi har ikke råd til busbilletten hjem til vores familier, så
du må hjælpe os, for vi er jo gode venner.” Da jeg fortsat nægter, siger
den ene: ”Vi har brugt flere timer på dig uden nogen nytte!” Jeg er
vred indvendig og føler mig vældigt presset og betaler dem svarende
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til restaurationsprisen på et måltid. De bliver meget fornærmede og
forklarer mig: ”Det kan man altså ikke købe ret meget for – vi havde
forventet at få 5.000 rupier,” som svarer til 300 kr. Det er langt over
prisen på en busbillet og mere end en halv måneds løn for mange af
Kathmandus borgere. Til sidst tager de alligevel mod mine penge.
Jeg forlader dem og fortryder, at jeg har givet dem noget som helst.
Jeg brød mig ikke om deres afpresningsmåde og skulle ikke have
støttet dem i at fortsætte med deres praksis. Jeg er ked af og skuffet
over, at de gav indtryk af, at de var interesserede i at være sammen
med mig på venskabelig basis, mens den reelle intention var at få fat
i mine penge. Men det er sikkert noget, de gør jævnligt. Jeg føler
mig desillusioneret. På mine tidligere rejser til Nepal har jeg straks
fået rigtige venner, som ikke var ude efter mine penge, men efter
mit selskab. Men trods mine tidligere gode menneskelige oplevelser i
Nepal, oplever jeg tit noget, som minder om denne lille episode, når
jeg rejser i fattige lande – penge er ofte motivet bag interessen i én.
I timevis tuller jeg rundt i Kathmandus stræder, som selv i centrum
er belagt med grus mange steder. Her er et vældigt folkemylder, og
biler, scootere og rickshawer møver sig i slowmotion gennem menneskemasserne i de smalle og ensrettede gader. Bilerne dytter i ét væk,
mens hellige køer trisser rundt og spiser madaffald. Gaderne er snavsede, og affald ligger langs husene, men duften af røgelse omslutter
gadelivet og overdøver eventuelle mislugte. Hen over gaderne hænger
et virvar af elledninger på kryds og tværs. Butikkerne er farverige og
sælger farvet pulver, sarier og kulørte smykker. Mellem bygningerne
ligger mange små templer, som nepaleserne går venstre om, mens de
messer, for til sidst at ofre og bede en længere bøn i det lille rum foran
gudestatuen. I Kathmandu findes en unik blanding af buddhisme
og hinduisme. De fleste nepalesere er hinduer, men templerne har
blandet hinduistiske og buddhistiske guder og ritualer, og buddhister
og hinduister besøger de samme templer. Denne blanding af religio-
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nerne har nok bidraget til den store religiøse tolerance i Nepal – landet er helt uden religiøse spændinger. En del ældre kvinder er klædt
i sari – et fem meter langt stykke stof, som de har svøbt om sig til en
smuk kjole, der når til jorden. Mange yngre kvinder er klædt i kurta
– et par lange, løse bukser med en luftig kjole ud over, der går ned
over knæene, og et matchende tørklæde slængt løseligt om halsen.
Sarierne og kurtaerne har indvævet en masse sølv- og guldglitter, som
får kvinderne til at fremstå flotte og prinsesseagtige. Men jeans og Tshirts vinder frem, så langt færre går i sari og kurta, end da jeg var her
i 1991 og 2004. Tøjet er et symbol på de forandringer, som Nepal har
gennemgået, og vestliggørelsen skræmmer mig en anelse – for jeg kan
netop lide verdens mangfoldighed og bryder mig ikke om tendensen
mod global ensretning af kulturer og værdier. Men Nepal er trods alt
stadig meget traditionelt trods de gryende forandringer.
Gammel gubbe i Kathmandu.
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Unge fyre går hånd i hånd, lægger armene om hinanden eller lægger en hånd på hinandens lår – måske i mangel af en kæreste? I mine
øjne er det positivt, at fyrene har frihed til at holde hinanden i hånden
og holde om hinanden – uden at de bliver betragtet som bøsser eller
oplever nogen form for fordømmelse. Sådan gør heteroseksuelle mænd
i denne del af verden, i modsætning til i Danmark, hvor kun homoseksuelle mænd rører hinanden. Mange nepalesiske fyre siger i øvrigt
til mig: ”Jeg har ingen kæreste, for nu skal jeg koncentrere mig om mit
studie. Så først når jeg er færdig med at læse, vil der være tid til at have
en kæreste.” En meget fornuftig tilgang – specielt hvis et barn og et
dertil knyttet ægteskab betyder, at de skal droppe studiet.
Den næste dag drager jeg af sted for at vandre det berømte Annapurna Circuit samt Annapurna Base Camp Trek – en vandretur på 25
dage. Jeg har gået Annapurna Circuit før, men vil gerne genopleve
den ufattelig smukke vandretur. Samtidig er de to vandreture sammen med Everest Base Camp-trekket, som jeg vil gå bagefter, blandt
de få vandreture, rejsende må gennemføre uden brug af guide, porter
og et hav af hjælpere. Jeg ønsker at vandre uden alt det virvar omkring mig, da jeg godt kan lide fred, ro og frihed. Tidligt om morgenen tager jeg bussen til Besi Sahar, hvorfra vandreturen starter. Det
er lykkedes mig at få en plads i bussen mod ekstra betaling, til trods
for at busbilletterne er udsolgt. Nepals største og vigtigste religiøse
festival, Dashain, står for døren. Og mange af Kathmandus borgere
kommer fra landet og rejser netop nu hjem til deres familier for at
fejre festivalen og for at nyde deres årlige ferie i hjemlige rammer.
Bussen er tætpakket, og jeg får sædet bag chaufføren, hvor jeg dårligt nok har plads til mine ben trods min lille statur. Vinduerne er
revnede og er som typisk tapet sammen med gaffatape. Passagererne
er flot klædt, fordi de skal hjem, og de fleste har en mobiltelefon i
hånden, selvom de kommer fra fattige, uudviklede landsbyer og bor

11

i simple huse. Men en mobiltelefon giver status, så sådan en skal
man ha’, hvis man har mulighed for at skrabe nok penge sammen.
Sjældent har de dog penge på taletidskortet – men derfor kan man
jo godt sidde og vifte med den alligevel.
Stemningen i bussen er høj, og folk er nysgerrige og interesserede i
at tale med mig. Kvindernes engelsk er stærkt begrænset, mens fyrene
taler mere flydende. De kønneste teenagefyre opsøger mig i pauserne
med et forsigtigt flirtende glimt i øjnene, ligesom de unge tjenere i
Kathmandu skrev deres telefonnumre på bagsiden af mine regninger,
selvom jeg med mine 41 år er mindst dobbelt så gammel som dem og
sagtens kunne være deres mor. Men fyrene kan nok ikke gennemskue,
hvor gammel jeg er, for det kan de fleste danskere heller ikke.
Fra højtalerne lyder traditionel nepalesisk musik, og min mandlige
sidemand synger lystigt med, som nepalesere har for vane. De synger
højt og kraftfuldt med stor glæde uden det mindste spor af skam.
Senere opstiller min medpassager – en ung ingeniørstuderende –
på klar vis sin opfattelse af forskellen på Vesten og Nepal: ”Nepaleserne er glade og lever i nuet uden så meget omtanke for morgendagen, mens europæerne planlægger og altid tænker på fremtiden. I
Nepal er vi afhængige af hinanden i familien. Forældrene forsørger
børnene, mens de vokser op og læser, og til gengæld tager børnene
sig af deres forældre, når de bliver gamle. Folk er nødt til at få børn
for at have nogen til at forsørge sig, når de bliver ældre. Vi unge gør
mange ting, fordi vores forældre vil have det; de bestemmer over os,
ligesom lokalsamfundet også bestemmer over én. Hvis man vil gøre
noget, som ens forældre ikke bryder sig om, fortæller de, hvor meget
de har gjort for én, og at man derfor skylder dem at gøre det, de vil
have. De siger, at man også må tænke på, hvad lokalsamfundet vil
tænke om deres familie, hvis de unge gør det, de har lyst til. Så de
unge ender med at indrette sig efter deres forældre. I Vesten har I
meget mere frihed og individualitet, end vi har. Vi må ikke gå vores
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egne veje, men skal altid indordne os under vores forældre. Vi skal
altid gøre det gængse og må ikke gøre noget anderledes, for det tolereres ikke. Forældrene vælger den, vi skal giftes med; man kan ikke
bare gifte sig med den, man elsker. Man kan blive skilt i Nepal, men
det sker sjældent, og det er meget dyrt.”
De fleste nepalesere indgår nemlig arrangerede ægteskaber, som
det er gængs i mange ulande verden over, og parret har ofte kun
mødt hinanden en enkelt gang eller to før brylluppet. En inder fortalte mig engang, at parrene lærer at elske hinanden, da de ved, de
skal være sammen hele livet og jo gerne vil have det bedste ud af forholdet. Andre har fortalt mig, at de synes, det er rart, at forældrene
træffer denne store beslutning om valg af ens ægtefælle. Fyren fortæller, at Nepal har behov for udvikling af infrastrukturen, så landet
kan blive rigere. Jeg forklarer lidt om Vestens ulyksaligheder, da alt
jo ikke er fryd og gammen i Europa. Med udviklingen følger også
mange kedelige træk som ensomhed og depression og et stort indtag
af lykkepiller og anden psykofarmakum blandt mange mennesker
for at kunne få hverdagen til at fungere.
Han siger: ”Jo, jeg har hørt, at mange europæere må spise sovepiller for at sove. Det kan jeg ikke forstå – det er jo bare at lægge sig ned
og sove! Det kan vel ikke være så svært?”
Jeg tænker, at det må være rart at bo i et land, hvor man ikke kender til stress, som holder én vågen.
Køreturen varer flere timer længere end planlagt, da vejene er
fyldt med busser på grund af de mange mennesker, som forlader
Kathmandu som følge af Dashain-festivalen. Efter otte timer er vi
fremme. Jeg følges med min unge sidemand, Vishnu, for i hans forældres hus ligger et hotel, jeg kan bo på. Vishnu er 23 år, og hans far
har arbejdet 24 år i Indien og er netop kommet hjem på sin årlige
tremånedersferie. Hans familie bor i et stort, prægtigt hus og lejer to
etager ud til restaurant og hotel. Huset har de bygget for de penge,
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faren troligt har sendt hjem gennem årene. Mange nepalesere arbejder i udlandet for at forsørge sin familie og kommer kun hjem én
gang om året. Faktisk rejser mindst 1,5 million nepalesiske mænd til
Indien, Malaysia eller Golfstaterne for at arbejde, dels på grund af
den høje ledighed i Nepal og dels på grund af kravet om en højere
materiel levestandard (som dog ikke er høj i Nepal).
Som typisk for Nepal går strømmen i en times tid i hele landsbyen,
så husene og jordvejen, der løber gennem byen, er mørkelagt. Mørket
brydes kun af enkelte stearinlys, som her og der oplyser en lille bod
eller en lille restaurant i vejsiden, indtil strømmen kommer igen.
I restauranten, som ligger i hotellets stueetage, overhører jeg den næste morgen en tysker skælde ud på en tjener, fordi han har været for
længe om at skrive regningen, og fordi de anførte beløb er forkerte.
Lidt efter råber en blond og kraftig europæisk kvinde, som jeg har
spist morgenmad med, tværs over vejen til mig: ”Nepaleserne kan
ikke finde ud af noget som helst! Nu har jeg spurgt, jeg ved ikke hvor
mange taxaer, om de vil køre mig til Pokhara, og det vil de ikke!”
samtidig med at hun vrænger ansigt ad dem til mig. Jeg krøller tæer
og synes, det er synd for de mange nepalesere på gaden, som ser på
og må føle sig krænket. Hvis de ikke forstår, hvad hun siger, forstår
de i hvert fald hendes himlende øjne, skærende grimasser og vrede
tonefald. Kan hun ikke bare forstå, at de stakkels taxichauffører ikke
kan nok engelsk til at forklare, at de ikke kan køre hende til byen
Pokhara, da de allerede har aftaler med kørsel til Pokhara for andre
turister? Hvorfor bliver den slags mennesker ikke bare i Vesten, hvis
de forventer vestlige standarder? Eventyret og udfordringen ligger jo
netop i, at tingene fungerer mindre godt i ulande – det er en del af
det fremmedartede og er en del af det, vi opsøger. Jeg håber bare, at
jeg på intet tidspunkt bliver så nedladende som de to, og at jeg vælger
at rejse hjem, hvis jeg når til dét punkt på rejsen.
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RUNDT OM ANNAPURNA

En stor del af vandrestien fra Besi Sahar er omdannet til jordvej, og
på den arrige kvindes opfordring tager jeg bussen en del ad vejen, da
det er en smule kedeligt at vandre på vej i dagevis.
I timevis kører bussen på en grusvej, som ofte er så smal, at den
kun akkurat levner plads til bussens dæk, og intet autoværn beskytter mod styrt i afgrunden. Grusvejen er temmelig bulet, fuld af
kæmpe sten og hælder ofte slemt nedad mod den lodrette skråning.
Bussen gynger faretruende fra side til side. Gang på gang hyler jeg
forskrækket og gemmer ansigtet i hænderne, mens resten af passagerne griner højlydt over mine frustrerede udbrud. Falder bussen ud
over den kilometerlange skrænt, dør vi. Vejen har kun eksisteret i et
år, og efter sigende har der endnu ikke været trafikulykker på strækningen, men det vil der helt sikkert komme. Nepal er kendt for sine
talrige bus- og lastbiluheld, og aften- og natkørsel er bandlyst, hvis
man har livet kært.
I Jagat bliver udsigterne for imponerende til, at jeg kan holde ud
at sidde i bussen, så jeg hopper af midt på vejen langt fra alfarvej.
Landskabet er ekstremt dramatisk med rå, forrevne, flere kilometer
høje stejle klippesider – lige noget for en klippeelsker som mig. Fornøjet marcherer jeg af sted, og snart fører den oprindelige vandresti
mig op i bjergene højt hævet over vejen. I landsbyen Chamje møder
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jeg mange af bussens passagerer flere timer senere, så bussen har nærmest kørt i mit gangtempo. Den lurvede landsby består af faldefærdige blikskure, og de forhutlede indbyggere er iført beskidt og hullet
tøj, og en ældre mand har surret skoene sammen, for at de ikke skal
falde fra hinanden. På vandrestien efter landsbyen har lokale hyrder
et hyr med at drive dzos (en blanding mellem en ko og en yakokse)
op ad de stejle, stenede stier. Langs vandrestien ligger simple rønner
med plastikpresenning som tag og med ildsted indenfor. På lergulvene er udlagt sivmåtter til at sidde og sove på, og de udgør husenes
eneste møblement. Børnenes tøj og ansigter er møgbeskidte, og snottet render ud af næseborene. De leger med iturevne, snavsede tøjdyr
og løber og slår med en pind til en ring, som de triller foran sig. Folk
lever delvist af landbruget og delvist af at servere mad og drikkevarer
for vandrere. Jeg møder kun fem vandrere på en hel dag, så spisestederne kan næppe tjene mange håndører. En lokal lærer, som også
driver et hostel og en restaurant, giver mig følgeskab. Han beklager,
at vejen er blevet bygget, for nu bliver vandrerne væk, og indtjeningen fra turismen er faldet drastisk for alle i området.
Natten tilbringer jeg i den lille landsby Tal, som ligger i bunden
af en dyb dal. Mens jeg spiser aftensmad, fortæller den lille værtinde
mig: ”Vores tiårige datter går i skole i Besi Sahar og er hjemme på
ferie på grund af Dashain-festivalen. Resten af året bor hun på kostskole og har gjort det, siden hun startede i skolen som seksårig.” Det
må være barskt for familierne at leve adskilt, og separationen må
bestemt svække børnenes relation til deres forældre, men sådan er
levevilkårene i de små landsbyer i Nepals bjerge.
Uden for landsbyen tordner et vældigt vandfald ned over den lodrette bjergside, og langs vandrestien rejser sig flere kilometerhøje
bjerge med en brusende flod i dalbunden, som jeg krydser via gigantiske hængebroer. Fra afstand ses små mennesker på broen, som små
prikker i det almægtige bjerglandskab, og det illustrerer, hvor lille
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og ubetydelig det enkelte menneske er i forhold til naturens storhed.
Sporet følger skiftevis den gamle vandresti og den nye jordvej. Vejen
og broerne deler jeg med lange karavaner af muldyr, dzos, geder og
får. En stor del af tiden har jeg dog stien for mig selv. Jeg tænker på
guidebogens ord om, at man ikke bør vandre alene pga. risiko for
overfald. Det gyser et øjeblik i mig, men jeg tænker, jeg nok skal
klare mig, da jeg ikke tror, den reelle risiko er særlig stor. Dagens
etape er spækket med udsigter over skovklædte bjerge med hvide
bjergtinder tittende i baggrunden.
Sidst på eftermiddagen ankommer jeg udmattet til landsbyen
Koto. Ved landsbyens første hostel står en buttet værtsmutter ved
lågen og hilser ærbødigt med hænderne holdt fladt mod hinanden
og hovedet sænket let forover. ”Namaste,” siger hun glad. Det betyder ”jeg hilser guddommeligheden i dig” og er den mest udbredte
hilsen i Nepal. Straks tilbyder hun mig gratis overnatning, mod at
jeg spiser hos dem, og det takker jeg ja til. Bjerglandsbyerne har en
uskreven regel om, at man spiser, hvor man sover. Overnatningerne
er umanerligt billige – typisk seks kr. per nat for et værelse – og hos
tellenes reelle indtjening ligger på bespisningen, som også er billig.
Koto består af stenhuse, som ligger på begge sider af en smal, 100
meter lang stensti. Husene har gamle trædøre og -balkoner, og fra
tagene vajer buddhistiske bedeflag med røde, gule, blå, grønne og
hvide flag, som blafrer let i vinden og sætter kulør på den grå stenby.
Her i Himalayabjergene er folk nemlig buddhister. Et æsel skryder,
så det gjalder gennem gaderne, og små, snavsede unger leger tagfat,
mens dzos, får, geder og hunde spankulerer stille rundt og søger efter mad. Døren står åben til et fattigt og snusket hjem, røg stiger ud
gennem døråbningen, og hoste høres fra alrumskøkkenet. Mange
nepalesiske børn har hoste pga. røgforurening, da maden laves over
et åbent ildsted uden tilstrækkelig udluftning, fordi husene er bygget uden skorstene.
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Dagen efter løber stien videre gennem bjergene – fra stenlandsby
til stenlandsby, hvor husene er bygget af grå sten og har bedeflag på
tagene. Midt på stierne og ved indgangen til landsbyerne står lange
manis, dvs. lave mure lavet af flade sten med udhuggede religiøse
inskriptioner eller med lange rækker af bedemøller. Om Mani Padme
Hum er den mest udbredte inskription og betyder ”hil juvelen i lotusblomsten”. I bedemøllerne ligger sammenrullede skriftruller med
mantraer, og når bedemøllerne drejes, bliver alle mantraerne fremsagt. De lokale buddhister drejer samtlige bedemøller, når de går
forbi dem, og går altid venstre om murene.
Stien fører mig højere og højere op, og nåletræer blandes med birketræer og mindre buske, som stråler i efterårets kraftige røde, orange og gule farver. Den kulørte beplantning oplyser de ellers brune
bjergsider og står godt til de skarpe, snehvide bjergtinder, som udstråler en særlig kraft og råstyrke.
Undervejs passerer jeg Chanchowk, som er den landsby på vandreturen, som er mindst berørt af turismen. Smalle gader med malede
stenhuse ligger klinet op og ned ad hinanden, og en smal stensti
fører mig gennem den lille landsby. I middelalderbyen leves livet
på samme måde, som det er blevet i århundreder. Unge og gamle
kvinder sidder på jorden foran deres huse og kværner korn til mel og
krydderier til pulver i stenmortere, mens en ældre kvinde bærer hø
til kvæget på sin krumme ryg. Mænd sidder på jorden og laver not
og fersamlinger på lægter til et hus med brug af hammer og mejsel.
Ved en lokal vandhane henter konerne vand og vasker tøj, for ingen
har indlagt vand. Husene har førstesale, som nås via træstammer
med indhak som trin. Grøntsager og krydderier ligger spredt ud over
husenes tage for at tørre, og de friske farver sætter kolorit på den
ellers grå landsby. En særlig ro hviler over landsbyen, som fremstår
idyllisk, men også fattig. Nedenfor ligger byens marker, udstykket i
små jordlodder, der ligger i terrasser ned over bjergsiden. Markerne
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er høstet, og kvæg og andre husdyr trisser rundt og græsser. En enkelt landmand i Danmark ejer langt mere jord end hele landsbyen
tilsammen, og det er ubegribeligt, at en hel landsby kan brødføde sig
af et så lille terræn.
Sporet fører mig forbi et stort, gråt og glat bjergmassiv med en kilometerbred klippevæg uden bevoksning. Bjergsiden fremstår unik,
kraftfuld og meget dragende. Sidst på eftermiddagen når jeg Upper
Pisang – en charmerende landsby overstrøget med bedeflag, som er
placeret på en bjergskråning over landsbyens marker. Højt hævet
over landsbyen ligger et lille munkekloster med et nyt tempel. Forsigtigt træder jeg ind i templets døråbning og sætter mig stille ned.
Indvendigt er templet farverigt – domineret af røde og gule farver
med kulørte rekvisitter og med malerier af Buddha i alskens afskygninger på væggene. Bag alteret troner Buddha stor og mægtig med
en blinkede halvmåne af elektriske lys over hovedet. I salens højreside sidder rødklædte munke langs væggen på måtter bag lave borde,
og langs venstre væg sidder de lokale mænd med bønnekæder, som
de lader løbe gennem hænderne. I midten af salen sidder kvinderne
med lange sorte fletninger. Selvom de fleste af templets besøgende er
ældre, er de smidige og sidder afslappet og mageligt i skrædderstilling på gulvmåtter. Tempelgængerne er klædt i snavset, lurvet tøj,
som næppe nogensinde har været på mode. Mange har tibetanske
ansigtstræk, og en del af de ældre kvinder er klædt i brune, gulvlange
kjoler, som er magen til de tibetanske. De fleste har et lille farvestribet forklæde på, som markerer, de er gift.
Hele forsamlingen messer de samme sætninger i kor på tolvte time
og må have opnået en højere meditativ tilstand i løbet af dagen. En
mellemstor hund sniger sig ind for at socialisere og bevæger sig ind
og ud mellem kvinderne, som skubber den væk. En ældre kvinde
deler ivrigt æbler ud og insisterer hårdnakket på, at folk tager imod
hendes gaver. For en fattig kvinde som hende er æblehøsten forment-
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lig hendes eneste mulighed for at give noget bort i løbet af året, og
dermed er det hendes eneste chance for at udvise gavmildhed, og
derfor vil hun partout forære folk sine æbler.
Fra pladsen foran templet ses en kæde af snedækkede bjerge på
den anden side af dalen. De rejser sig bag en serie af nåletræsklædte
forbjerge, som gennemskæres af dybe dale. De sneklædte bjerge er
fyldt med dramatiske spir, og hele bjergkammen synes for skarp til,
at det vil være muligt at gå på den. Sorte konturer af rå klipper er
blottet i bjergsidens snedække, og fine, lange riller løber ned ad sneen
fra tinderne. Det gudeskønne syn matcher den ophøjede stemning
omkring templet, og jeg er åndeløs af beundring. Det eneste, som
bryder stilheden, er lyden fra de mange bedeflag, som blafrer voldsomt i vinden. En munk bringer mig citronte, og det søde stads er
hårdt tiltrængt oven på en lang vandredag, hvor mit sukkerniveau
efterhånden er lavt. På pladsen falder jeg i snak med Philippe fra
Holland, og hans mange tanker vælder ud af ham.
Philippe er opvokset i et katolsk hjem, men har som voksen omvendt sig til buddhismen – eller måske snarere til new age. Han tror
på gud og er overbevist om, at vi alle er én, og at vi blot er fysisk adskilt for at kunne leve og udvikle os. Han mener, at det er meningen,
vi skal lære af de problemer, vi oplever gennem livet, og at vanskelighederne vil styrke og udvikle os. Folk, som fx er født i et sultområde,
er født netop dér, fordi de har brug for at opleve sult og lære at løse
den slags problemer. Han tror på, at verden har 12 dimensioner, og
at en del af dem er usynlige og dermed uhåndgribelige. Verden er
nået til et nyt udviklingsstadie præget af større åndelighed og åbenhed over for, at der findes flere dimensioner. Hændelser og møder
mellem mennesker er forudbestemt, og det komplicerede puslespil
lykkes ved hjælp af mange åndelige koordinatorer. Jeg kan kun give
ham ret i, at det er vigtigt at opleve modgang og problemer som
en lære- og modningsproces, som fører én til et højere personligt
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udviklingsstadie. Da jeg er vant til at meditere, er jeg også åben for,
at verden og sindet rummer langt flere dimensioner, end de fleste er
bevidst om. Men jeg har svært ved at tro på, at ens liv, hændelser og
møde med andre personer er forudbestemt, det vil være alt for omstændeligt for højere kræfter at koordinere hændelser og sammentræf
for syv mia. mennesker. Jeg tror, livet består af tilfældigheder, men
tænker, at enhver – uden at træde på andre – skal forsøge at få det
bedste ud af de situationer og muligheder, som opstår gennem livet,
og lære af enhver episode. På den måde kan personlige møder og
positive såvel som negative oplevelser blive meningsfulde.

I Nepals bjerge er husene ofte bygget af sten, og Pisangs manimur er usædvanlige lang.

Manang-området virker fattigt, men ret beset er Manang en af de
rigeste provinser i Nepal. Allerede i 1784 fik Manang-folket særlige
handelsprivilegier af kongen. I 1960 fik de også pas, som et særligt privilegium, da kongen sympatiserede med Manang-folket og
havde stor medfølelse med dem som følge af deres barske livsvilkår
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i de golde landskaber, som er mindre frugtbare end i mange andre
dele af Nepal. Passet giver Manang-folket mulighed for at drage på
handelsrejser i Asien, hvor de sælger ædelsten, ædelmetaller, hunde,
moskusokser, geder, fåreskind, yakoksehaler og krydderier. Med
hjem bringer de elektronik, ure, tøj og guld til videresalg, og denne
handel har gjort dem rige. Formuerne investerer de i hotelbranchen
i Manang og i Kathmandu, og mange er bosat i Kathmandu og har
ansat familie til at passe hotellerne i bjergene. En del af indbyggerne
fra Manang-distriktet drager til Kathmandu eller mod Besi Sahar,
når kornet er høstet, og vinterkulden nærmer sig, hvorefter landsbyerne henstår forladte og ubeboede hele vinteren. Nogle er bortrejst
op til seks måneder om året. Det er lige i min nomadeånd at skifte
de vante omgivelser ud og modtage nye indtryk og impulser, som åbner og udvider ens sind. Mange Manang-folk har skiftet levebrød fra
landbrug til hotel- og restaurationsvirksomhed, efter vandring blev
populært i Nepal, da turistindtægterne er langt højere end indtjeningen ved landbrug. I området bor også mange gurunger, som oprindeligt stammer fra Tibet, hvilket tydeligt ses på deres ansigtstræk
og tøjstil, der som nævnt er magen til den tibetanske. Gurungerne
arbejder ofte i den nepalesiske hær og inden for politiet. Ligesom
gurkhaerne tjener mange af dem det engelske og indiske militær, og
indtægten fra lønningerne og pensionerne er vigtige for landsbyerne.
Alene i den indiske hær er 40.000 nepalesiske soldater, og mange
nepalesere deltager i FN’s fredsbevarende operationer.
Den følgende dagsmarch går brat op ad et bjerg via en zigzagsti. En
flok yakokser med røde striktotter som øreringe står tæt på stien, og
yaktyren poserer tæt på mig. Idet jeg tager et billede af den forfra,
sætter tyren i løb mod mig, og jeg spæner hylende op af sporet med
uhyret i hælene. Da jeg næppe kan løbe fra monsteret, vender jeg
mig med ét vredt om og retter truende mine sylespidse stave mod
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yakoksen. Dyret stopper op, stirrer længe olmt på mig og lader mig
gå. Tyren stiller sig vredt på tværs af stien og lader ingen andre passere, så resten af formiddagen må vandrerne følge en alternativ vandrerute op ad bjerget.
Efter lang tids asen op ad bjerget når jeg landsbyen Ghyaru i 3.000
meters højde. Et brutalt, kantet og goldt bjergmassiv med en struktur af rå, brune knolde rejser sig på den modsatte side af den skovklædte dal. I baggrunden troner en sneklædt bjergkæde med gletsjere
hængende i lange, lyseblå tunger, og en hvidskummende flod snor
sig i dalens bund, og dens brusen kan høres helt heroppe og gennemskærer stilheden. Naturen her er i sin barskhed gudeskøn, og jeg
får lyst til at slå mig ned her for altid. Over mig svæver ørne elegant
og lydløst rundt i timevis, og de flyver så tæt på, at jeg tydeligt kan
se tegningerne på undersiden af deres vinger, og indimellem svæver
de så lavt, at jeg kan høre vingesuset. Bedeflag vajer fra alle hjem og
bakketoppe og tilfører landskabet en dejlig kolorit. Bedeflagene er
bemalet med mantraer eller symbolske figurer, og når de blafrer i
vinden, bliver bønnerne og deres kraft spredt ud over omgivelserne. I
Tibet kaldes de for dar cho, hvor dar betyder at øge velstand, helbred,
lykke og liv, og cho betyder alle tænkende væsener. Bedeflagene bruges kun i buddhismen i Tibet og Nepal og er et levn fra den 50.000
år gamle bön-religion, som var udbredt i Tibet og Mongoliet, før
buddhismen vandt frem. De religiøse relikvier ses overalt og afspejler
buddhismens vigtige betydning i Manang-folkets hverdag og kultur.
I Nepal lever kastesystemet i bedste velgående, selvom det er
forbudt ved lov, og det gennemsyrer hele samfundet. Hinduer
kom til Nepal i år 300 og medbragte kastesystemet, som har
fungeret som socialt hierarki lige siden. For 1.000 år siden
havde Nepal over 3.000 kaster, men systemet er mere forenklet i dag, så antallet af kaster og etniske grupper er reduceret
til 60 med 100 forskellige sprog. Kastesystemet er i princippet
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opbygget i fire hovedgrupper ud fra de opgaver, der udføres i
samfundet i følgende rangorden: Præster og lærere udfører religiøse opgaver, adelige og krigere politiske opgaver. Så kommer
forretningsfolk og håndværkere og, til sidst, bønder. Herefter
følger de kasteløse; de urørlige, som er helt uden for samfundet. Hinduerne tror på genfødsel, således at god opførsel fører
til genfødsel på et højere niveau (i en højere kaste), og en dårlig opførsel fører til genfødsel på et lavere niveau (i en lavere
kaste). Så folk er alt i alt selv ude om det, hvis de er født i en
lav kaste eller som kasteløs. Hvilken kaste, man fødes ind i, er
afgørende for resten af ens liv i forhold til status, karriere og
ægteskab, idet nepaleserne gifter sig inden for samme kaste eller etniske gruppe – selvom kærlighedsægteskaber bliver mere
udbredt. Kastetilhørsforholdet afsløres desuden i efternavnet.
De øverste tre kaster har adgang til statens midler, mens bønderne og de kasteløse er socialt udelukkede og økonomisk marginaliserede. Kasterne i Nepal er blandet med geografiske og
etniske tilhørsforhold, og buddhisterne er også inddelt i kaster
i Kathmandu-dalen. Nogle nepalesere inddeler dog kun efter
enten rene og urene folk eller mellem økonomisk og politisk
magtfulde mennesker på den ene side og fattige og tilbagestående grupper på den anden. De kasteløse udgør 10-20 % af
befolkningen – svarende til ca. fire-fem mio. mennesker. Deres
situation er værre end de mest diskriminerede etniske minoriteters. Hvis man rører dem, kan man selv risikere at blive kasteløs
i næste liv, så derfor er de ofte tvunget til at leve adskilt fra
resten af samfundet. De udfører opgaver som lighåndtering og
toiletrensning og har ofte livsfarligt arbejde og dårlig adgang
til uddannelse, rent vand og nærende mad. De diskrimineres,
fordi forbuddet mod kastesystemet ikke håndhæves ordentligt,
ligesom deres menneskerettigheder krænkes. Hvis de gør oprør
mod at udføre livsfarligt arbejde, mødes de med repressalier,
som fx at hele deres landsby brændes ned.

Hele dagen er vandreturen spækket med fantastiske udsigter over
mægtige bjerge med snedækkede tinder. Buske og træer farvet i efterårets røde, orange og gule farver ligger i et bælte hen over de brune
bjergsider og omkranser panoramaet, og en gletsjerblå flod åler sig
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gennem den dybe, brede dalbund. Jeg er overvældet af naturens farverigdom og overjordiske skønhed og ville ønske, at vandreturen aldrig nogensinde sluttede. Jeg tror, jeg ville være tæt på lykken, hvis jeg
boede her. Den storslåede natur og dens guddommelige ophøjethed
renser min sjæl og fylder mig med en ufattelig glæde, begejstring og
energi. Hver dag nyder jeg ovenud at vandre alene, så jeg til fulde kan
hellige min opmærksomhed på landskabet og opnå denne mentale og
følelsesmæssige rensning, som jeg ikke oplever, når jeg går og sludrer
med andre. Selvom jeg således generelt foretrækker at gå alene, nyder jeg alligevel at følges med den 23-årige Ras, som er porter for et
polsk-tjekkisk par. Han fortæller, at han læser på universitetet, ligesom mange andre portere siger, de gør, og han arbejder som porter for
at spare sammen til det følgende studieår. Det er næppe sandt, men
porterne får tydeligvis højere status blandt turisterne ved at sige, at de
er universitetsstuderende. I Kathmandu deler han værelse med tre andre. ”Jeg har som mål at åbne mit eget hotel i en lejet bygning i Thamel. For turismen er dét erhverv, som giver den højeste indtjening,”
fortæller Ras. ”Som femtenårig meldte jeg mig ind i maoistbevægelsen stik mod min mors vilje, og i gymnasiet stiftede jeg min egen
fraktion under maoistorganisationen. I flere år kæmpede jeg på maoisternes side i borgerkrigen mod militæret. Det var hårdt, da våbnene
var utilstrækkelige, og vi måtte derfor gå i nærkamp mod regeringens
soldater. Til sidst slog regeringen hårdt ned på oprørerne, og jeg så
mig nødsaget til at flygte, søge ly og opgive kampen. Kongen overgav sig senere frivilligt uden modstand, og maoisterne blev stemt ind
ved det efterfølgende demokratiske valg. Maoisterne glemte hurtigt
alle deres visioner og blev korrupte, og de opkrævede skatter falder i
ministrenes private lommer frem for at blive brugt på at udvikle samfundet. Statsministeren kommer fra fattige kår; han har en ph.d. og
var meget idealistisk som leder af maoistbevægelsen, men det mærker
befolkningen ikke meget til nu. Magtskiftet er ikke kommet folket
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En flot placering af en landsby, hvor næsten alle boliger har bjergudsigt.
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til gode. Om der er en konge eller demokrati, gør ingen forskel. Det
er nu fire år siden, maoisterne fik magten, og der er endnu ikke udsigt
til et nyt valg, og jeg tvivler på, at det kommer i nær fremtid. Jeg er
skuffet – for alt det, jeg kæmpede for, blev ikke til noget. Der kom
blot andre magthavere til, som næsten kun tænker på deres egne private interesser frem for samfundets. Hvis regeringen ønskede at forbedre befolkningens vilkår, kunne den sagtens gøre en stor indsats,
men den har intet gjort,” siger Ras med et sørgmodigt blik i øjnene.
”Min far døde, da jeg var to år gammel, og nu modtager jeg økonomisk støtte fra min onkel for at gennemføre mit studie, da min mor
ikke har råd til at betale for min uddannelse. Folk er ellers ikke flinke
til at hjælpe hinanden; folk hjælper dem, som har penge, og som de
har en fordel af at hjælpe. Mange har i smug kærester før ægteskabet,
og mændene ser ofte pigerne for at få sex. Det siger de selvfølgelig
ikke til pigerne; de lader dem tro, at de senere skal giftes. Når mændene så slår op med pigerne, begår en del af pigerne selvmord af skam
og tab af ære. Navnlig tager pigerne livet af sig selv, hvis de er blevet
gravide, da Nepal ikke har fri abort. Jeg ser faktisk også en pige for
at få sex og vil snart slå op med hende, men jeg er bange for, hvordan
hun vil reagere. Min mor presser på, for at jeg snart skal finde mig en
ægtefælle, men dem, som jeg er interesserede i, er ikke interesserede
i mig – og omvendt. Hvis jeg ikke snart selv vælger mig en kvinde,
finder min mor en partner til mig, selvom jeg helst selv vil finde mig
en kone. Jeg vil gerne have en hustru, som kan bidrage økonomisk til
husholdningen og tjener mindst 10.000 rupier om måneden, som er
niveauet for en butiksansat eller en ufaglært bygningsarbejder i Kathmandu. Så jeg står i lidt af et dilemma, for jeg vil helst giftes med en
veluddannet kvinde, men hun må ikke være for veluddannet, for så
vil landsbyen ikke hjælpe os, hvis vi får økonomiske problemer. Det
bliver jeg nødt til at tage højde for, så derfor er det bedst, jeg bliver
gift med en, som har en kortere uddannelse.”
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En guide fortalte mig forleden om samme problematik som Ras’.
Han skal også snart giftes, og hans forældre vil finde en række kvinder, han kan mødes med og vælge imellem. Hvis ingen af dem passer
ham, vil de finde nogle flere emner. Han er heller ikke særlig begejstret for tanken om, at hans forældre skal udpege hans kommende
kone. Han vil foretrække at finde én selv, men det får han ikke lov
til.
En tredje fyr forklarer mig, at nepalesiske fyre normalt kun får
præsenteret én mulig hustru ad gangen, som de efter en relativ kort
samtale skal vurdere, om de vil giftes med. De ser kun en alternativ
kvinde, hvis de fravælger den første, og hvis de siger nej til den første,
ved de jo ikke, om det næste tilbud viser sig at være dårligere. Men
har de først fravalgt den første kvinde, kan de ikke fortryde og vælge
hende til, så det er virkelig gambling på højt plan. For en kvindes
familie er det en stor skam, hvis datteren er valgt fra, og de gør alt for
at skjule det. På landet i Nepal indgår næsten alle arrangerede ægteskaber, og selvom en stor del af verdens befolkning bliver gift på den
måde, virker det alligevel absurd på mig. Tænk at dele sit liv med én,
som man kun har talt med et par timer – i et land, hvor skilsmisse
ikke betragtes som en mulighed. Men måske er det alligevel ikke så
sært, at den økonomiske sikring via ægteskab kommer før følelserne,
når man bor i et land uden socialhjælp og pensionsordninger, hvor
folk uden penge hverken kan gå i skole eller få lægehjælp. Praktiske
ægteskaber var jo også normen i Danmark indtil for 200 år siden,
da hovedparten af befolkningen levede i fattigdom. Kærlighedsægteskaber er jo ret beset et luksusfænomen, som alt andet lige kommer
med samfundsudviklingen, når befolkningens basale behov er fyldt
op.
Mange af vandrerne har haft et værre hyr med at få deres guider
overtalt til at gå den høje rute, som jeg har gået i dag. Mange førere
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har brugt hele den foregående aften og den efterfølgende morgen på
at diskutere, hvilken af de to ruter de skulle gå med deres rejsebureau
og klienter. Philippe og andre, som ikke har sat sig ind i vandreruterne, men blot følger deres guide, har gået den lavereliggende rute
uden videre udsigter. Jeg priser mig derfor lykkelig for, at jeg ikke
har en doven guide til at forplumre min tur. Tænk at gå glip af
turens vel nok kønneste dagsmarch pga. en sløv guide. Jeg er den
eneste på vandreturen, som går alene uden brug af porter eller guide.
En oppakning på seks til ti kg er tilstrækkelig, og sporet er ultralet at
finde, så der er absolut ingen grund til at hyre en bærer eller en fører.
Herudover er jeg glad for at gå selv, så jeg slipper for at have dårlig
samvittighed over at udnytte et fattigt menneske, for det mener jeg,
turister gør, når de for en slik får portere til at bære op til 40 kg om
dagen og dermed byder porterne umenneskelige arbejdsvilkår.
Jo mere jeg rejser, des mere bliver jeg bevidst om, at moral er en
elastisk størrelse, som fuldstændig afhænger af, hvad der accepteres
i det omgivende samfund, og af, hvad man kan slippe afsted med.
Det ligger intuitivt i mennesket at følge de sociale normer, således at
normerne i en given kultur og i et samfund sætter niveauet for folks
moralske handlinger. Tolereres vold, er man voldelig, tolereres utroskab, er man utro, tolereres løgne, så lyver man, accepteres snyd, så
snyder man, tolereres korruption, er systemerne korrupte, og tolereres grov udnyttelse af fattig arbejdskraft, så udnyttes den maksimalt
etc. og vice versa.
Samtidig er det interessant, at Danmark, som vel nok er et af de
mindst religiøse lande i verden, og som derfor ikke har en aktiv religiøs instans til at indprente moral for flertallet, alligevel har en høj
moral i forhold til mange aspekter som bl.a. de ovenstående temaer
og i forhold til fx opbakning og betaling til fællesskabet. Det, mener
jeg, hænger sammen med vores samfunds rigdom, høje samfundsudvikling og vores velfungerende regel- og retssamfund, som på

30

mange måder hæver normniveauet og gør opførslen mere raffineret.
Men det er selvfølgelig ikke et enten-eller. I andre henseender er
moralen set med mine briller lav i Danmark, det angår fx den måde,
Danmark behandler ulandene på ved fx at holde dem ude af vores
markeder og ved fx at substituere vores landbrug, hvorved vi udkonkurrerer fattige bønder i visse ulande og fratager dem deres levebrød.
Et andet væsentligt forhold er, at mange danskere ikke tager sig så
meget af deres familie, og at mange i mine øjne er meget bevidst om
at tilgodese deres egne interesser og behov og næsten ikke vil gøre
noget for andre. Derimod har mange mindre udviklede lande, som
de asiatiske, højere normer for at tage sig af sin familie og for at yde
hinanden hjælp. Et samfund og en kultur kan således have høj moral på nogle områder og lav på andre. Da de fleste intuitivt følger de
gældende sociale normer og ikke vil fremstå som egoistiske, gælder
det derfor om at få etableret en kultur med høje sociale normer i
forhold til fx at bidrage til fællesskabet og til at hjælpe og være gode
mod hinanden på det personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige plan, lokalt, men også globalt i forhold til fx fair internationale
handelsaftaler.

VÆDDELØB PÅ BJERGET

Sidst på eftermiddagen når jeg Manang, provinsens største by, der
som følge har hele to parallelle stenstier. På stierne er et mylder af
kvæg, geder, får og hunde. En gruppe kvinder traver gennem landsbyen på række – de går foroverbøjet, tynget af kæmpe kurve med
græs, som de bærer på ryggen, mens de sms’er løs på mobiltelefonerne. Telefonerne står i skærende kontrast til deres simple bondeliv
med uisolerede stenhuse, madlavning over ildsted og fælles vandhane i landsbyen.
I dag er den største dag i Dashain-festivalen, og alle portere og guider er ilde til mode, da de helst vil være sammen med deres familier.
Og så befinder de sig endda i en buddhistisk region, hvor Dashain
ikke fejres. Festivalen fejres i 15 dage blandt alle nepalesiske kaster i
hele verden. I Nepal ofres 100.000 dyr til ære for gudinden Kali for
at markere hendes (det godes) sejr over det onde.
Byen afholder i dag hestevæddeløb. Horder af mennesker stimler
sammen på stenstien for at se på. Efter velsignelse i templet skridter ryttere afsted iført traditionelt festtøj: hvide bluser, cremefarvede
silketørklæder om halsen og en sort jakke med røde kanter bundet
om livet. Snart rider de hujende gennem landsbyen i vild galop på et
bredt jordstykke langs stien og rider frem og tilbage mange gange.
Rytterne begynder på forskellige tidspunkter, så det må være svært
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at vurdere, hvem som er hurtigst, men alligevel lykkes det at kåre en
første-, anden- og tredjeplads.
Undervejs er jeg blevet gode venner med det polsk-tjekkiske ægtepar, Angelie og Marek, som Ras bærer for, og vi tilbringer aftenerne
sammen på resten af turen.
Under middagen spørger Angelie og Marek til mit rejseliv, og jeg
forklarer: ”Min kæreste og jeg har gjort rejselivet til vores livsstil, så
vi typisk rejser seks til otte måneder ad gangen, da vi oplever, vi får
langt mere ud af livet ved at rejse end ved at arbejde år ud og år ind.
Det betyder, at jeg har rejst ti gange mellem seks og ni måneder, og
at jeg sammenlagt har rejst i ni år.”
Angelie og Marek er fascinerede over vores livsstil: ”Det lyder fedt;
det kunne vi også tænke os. Men er det ikke svært for dig at få et nyt
arbejde, når du kommer hjem fra rejserne?”
”Næ, det har det nu ikke været for mig. Jeg er altid begyndt i et nyt
job tre til fem måneder efter min hjemkomst, så det, der skal til, er
lidt is i maven til at være ledig i nogle måneder efter rejserne. Kvinder
er jo også ude af arbejdsmarkedet, mens de er på barsel og får også
job igen, så arbejdsmarkedet er gearet til, at folk træder ud og ind
af det. Jeg tror, mange arbejdsgivere ser mine rejser som et plus, da
det viser, at jeg er fleksibel, og at jeg har drive, energi, mod, nysgerrighed og selvstændighed – træk, som også er vigtige i arbejdslivet.
De tænker nok også, at jeg kan fortælle nogle gode røverhistorier i
frokostpausen og vil bringe et frisk pust i afdelingen. Så selvom jeg
indimellem kan blive nervøs for, om min rejse ødelægger mine jobmuligheder, ved jeg af erfaring, at det nok skal gå. Efter den sidste
rejse fik jeg faktisk et mere spændende job, så rejserne har ikke trukket mit karriereforløb ned.”
Højdesyge kan let blive livsfarlig, og fra frisk til sløj til død kan gå
meget hurtigt. Mindst tre vandrere dør hvert år af højdesyge i Ne-
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pal. Hovedparten af dem deltager i organiserede ture med guide. De
dør, fordi de undlader at fortælle, at de har det dårligt, for at undgå
at sinke gruppen eller blive ladt alene tilbage – selvom alle vandrere
i Himalaya ved, at højdesyge er livsfarlig. Det er svært at forstå, at
nogle sætter livet på spil for at gennemføre en vandretur. En rejsende
fortæller mig, at han på sin Everest-vandretur flere gange talte med
en fyr, som deltog i en organiseret vandretur. I flere dage havde han
det dårligt pga. højdesyge, men ville ikke fortælle det til turlederen
og vandregruppen for ikke at sinke dem. Et par dage efter så solovandreren fyren fra den organiserede tur ligge død på sporet med sin
turgruppe omkring sig. Han var pludselig faldet om og døde kort
efter af højdesyge.
Min veninde, Tina, som gik rundt om Annapurna i 1991, mens
jeg sad i Kathmandu med et brækket ben, fik højdesygesymptomer
i form af svær hovedpine. Da hendes porter var gået i forvejen til
den næste landsby, følte hun sig nødsaget til at følge efter. Om natten blev symptomerne væsentligt forværret, og hun skreg hele natten pga. den smertefulde hovedpine og holdt alle portere, guides og
vandrere vågne på hostellet. Den næste dag var hun ikke i stand til
at gå, da hun ikke kunne holde balancen og måtte bæres ned på et
muldyr og opgav vandreturen lige før Thorung La-passet – turens
højdepunkt. Efter symptomerne havde aftaget, kunne hun have haft
genoptaget og fuldført vandreturen, men som de fleste, som får højdesyge, ville hun bare ned bagefter. På min anden tur til Nepal i
2004 fik min rejsemakker Rikke også højdesyge på en vandretur og
opgav på samme måde at gennemføre turen. Så højdesyge rammer
ikke kun de andre.
Højdesyge skyldes manglende tilpasning til højderne, og de
fleste vil kunne undgå højdesyge ved at akklimatisere sig langsomt til højere højder og ved at respektere reglen om at holde en
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dags hvile for hver opstigning på 300 meter over 2.800 meters
højde. Man kan gå flere højdemeter op på én dag, bare man går
ned og overnatter i lavere højde. Nogle folk går højere op på deres hviledag for at fremme akklimatiseringen, men en evt. positiv effekt er ikke bevist. Højdesyge kan herudover modvirkes
ved at trække vejret dybt og drikke tre-fire liter ikkealkoholisk
væske om dagen. Evt. kan man spise DiamoxR-tabletter. Til
trods for at disse guidelines følges, vil en tredjedel af vandrerne
på fx Everest-vandreturen stadig få højdesyge, men ganske få
vil dø af det. Men pga. risikoen er det vigtigt at være opmærksom på symptomerne. Nogle mennesker er mere udsatte for
højdesyge end andre, men ens fysiske form har ingen betydning, mens alder har, således at ældre bliver mindre højdesyge.
Faresignaler for højdesyge er hovedpine, som forsvinder ved
indtag af et par hovedpinepiller, kvalme og utilpashed, lettere
svimmelhed og søvnbesvær. Ved denne sværhedsgrad vil man i
over 3.500 meters højde skulle gå 300-500 højdemeter ned i et
par dage, før man går op igen. Milde symptomer om dagen vil
blive værre om natten.
Alvorlige symptomer ved højdesygen HACE (højde-hjerneødem, dvs. vand i hjernen) er: stærk og vedvarende hovedpine,
som ikke forsvinder med et par almindelige hovedpinetabletter,
stærk kvalme og gentagne opkastninger, generende svimmelhed, balance- og styringsproblemer, synsforstyrrelser og usikker afstandsbedømmelse, trykken i brystet, hurtigt åndedræt
og puls, rallelyde ved vejrtrækning og åndenød, hævelser om
øjnene og i ankler og hænder, forvirring og kramper. Folk kan
få lyst til at lægge sig ned; de falder i koma og dør, hvis de ikke
kommer ned i lavere luftlag.
Alvorlige symptomer ved højdesygen HAPE, (højde-lungeødem
dvs. vand i lungerne) er: stærk og tiltagende åndenød, tør hoste,
trykken i brystet, hjertebanken og træthed. Evt. bobler det ved
vejrtrækning, og læber, ørerande og negle kan blive blålige pga.
iltmangel. Disse symptomer er livsfarlige, og har man dem, skal
man straks tilses af en læge og søge så langt nedad som muligt.
Man skal have ilt og om muligt lægges i en kompressionspose.
På Annapurna-rundturen findes pressionskammerposer og
iltapparater kun i Manang og på Everest Base Camp-vandreturen kun i Periche, så de skal først hentes.
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Symptomerne på højdesyge kommer seks til fireogtyve timer efter, man har passeret sin akklimatiseringslinje, og folk
reagerer forskelligt. De, som får alvorlige højdesygeproblemer,
har typisk negligeret symptomerne på højdesyge og har fortsat
opad til højere højder.

Angelie og jeg vandrer til en nærliggende landsby, som ligger opad
en bjergside. Som i de seneste stenlandsbyer står husene tæt som
rækkehuse, men har her forskellige størrelser og højder – og de står
næsten oven på hinanden, så andre huses tage kan bruges som terrasser. Hvert hus har en forgård, som sammen med huset er omkranset af høje stenmure med en lille lukket port eller dør i. Inden
for murene er der plads til hø, mad og forråd til mennesker og dyr.
Det er pudsigt, som folk verden over vil bo tæt og sammenpresset,
når landskabet er stort og åbent med rigelig plads til store afstande
mellem husene. Men det skyldes jo nok flokmentalitet, menneskets
sociale natur og ønsket om at beskytte sig mod ydre farer. Stenlandsbyen fremstår øde og spøgelsesagtig, da de fleste huse står tomme,
og fordi kun enkelte ældre, krumryggede mennesker og yakokser
trisser rundt i de smalle stengyder. Alligevel vajer bedeflag fra høje
flagstænger fra de fleste huse. Folk er begyndt at søge ned til de
lavereliggende byer – væk fra sneen og vinterkulden. Ved siden af
landsbyen ligger et 400 år gammelt buddhistisk tempel og kloster. I
en time kravler vi op og ned ad klostrets mange stiger i form af træstammer med udhuggede trin, som forbinder de talrige små niveauer
i bygningen, i søgen efter en åben dør eller en person, som kan åbne
templet. Klostret fremstår lige så tomt og lukket som landsbyen. En
mand viser sig neden for klostret og løfter raslende nøglerne til templet og gør tegn til, at han vil lukke os ind.
Store uhyggelige og aggressive røde monstre står i templets mørke
forrum for at beskytte templet sammen med gigantiske antikke, farverige bedemøller med påmalede mantraer. Inde i det lille tempel
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mødes vi af tusindvis af store og håndsmå buddhafigurer, som sidder i lotusstilling og stirrer på os fra hylder, som fylder alle templets vægge fra gulv til loft. Tudsegamle buddhafigurer står bagved
alteret sammen med gamle bedebøger, og figurernes kroppe er enten gyldne, sorte eller hvide. En enkelt har store, perfekt formede
bryster, som ikke tynges af tyngdekraften; jeg troede ellers, Buddha
var en mand … Men munkene skal vel have lidt af fantasere ud
fra. Alle møbler og søjler er overmalet med finurlige, rigt detaljerede
mønstre i livlige farver, og de små borde, som står foran nogle af
buddhafigurerne, er fyldt med fotos af lamaen, tændte smørlamper,
plastikblomster i vaser og hvide lykkebringende silketørklæder. Det
er interessant, at den oprindelige buddhisme var en livsfilosofi med
et sæt moralske leveregler uden guder, og at buddhismen senere har
udviklet sig i mange retninger, hvor Buddha ofte har gudestatus og
suppleres med et væld af lokale gudefigurer og ritualer.
De næste dagsmarcher til Yak Kharka og til Thorung Phedi, som
ligger i 4.540 meters højde, varer kun få timer, da de bratte stier
hurtigt vinder de 300 højdemeter, man højst bør stige om dagen.
Stien løber højt oppe på bjergsiden og byder på fabelagtige udsigter
over dybe dale, snedækkede bjergtoppe, rå bjergmassiver og mægtige
lyseblå gletsjere, som vælder ned over bjergsiderne. I dalbunden ligger en turkisblå gletsjersø, som lyser op i det brune, golde landskab.
Jeg føler en dyb ærefrygt for det bjergtagende landskab og føler mig
naglet fast af synet. Indtrykket fuldendes af en gruppe hjorte, som
med deres små kid græsser på bjergsiden over mig.
Da jeg når frem til Thorung Phedi, har Ras reserveret et værelse
med panoramavinduer og udsigt over bjergene til mig. Gulvene i de
små udendørs toiletskure er belagt med is og er temmelig glatte, så
jeg passer gevaldigt på, at jeg ikke glider ned i pedallokummet. Om
morgenen kan jeg ikke få fat i øsen i karret til at skylle ud med, fordi
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den er frosset fast under et tykt lag is. Det er svært at forstå, at de
lokale kan holde ud at leve under disse barske forhold.

Vandreturen er hver dag spækket med udsigter over høje bjerge og dybe dale.

KLIMAKS

Den næste strækning går til vandreturens højeste punkt – Thorung
La-passet i 5.416 meters højde og indebærer en brat højdestigning på
1.100 meter. De 99 % af vandrerne, som har bærere og guider, bliver
beordret afsted klokken 4.30 om morgenen. I hård nattefrost går de
opad på en lang række i bulderravende mørke i pandelygternes skær.
Uden guide kan jeg selv bestemme, så jeg venter med at gå, til det
er blevet lyst klokken seks og en del lunere, og jeg går frejdigt alene
afsted i højt tempo med fri bane. Jeg har svært ved at forstå ideen
med at skulle gå i kulde og mørke, når det slet ikke er nødvendigt og
forstår heller ikke, hvorfor man tilrådes at gå i slowmotion. Turen
til den næste lejr, som skulle tage 1-1,5 timer, går jeg på 30 minutter
– trods mange små pauser, og på trods af at jeg hiver gevaldigt efter
vejret og lyder som et gammelt lokomotiv, og jeg glæder mig over
min gode form. Efter en tre timer lang, sej opstigning når jeg passet,
som byder på et 360 graders vue over sneklædte bjergtinder. Hele
passet er dækket af et fint lag puddersne og ligner et kønt vinterlandskab. Solen skinner fra en skyfri, klar, dybblå himmel – aldrig
før har jeg set en himmel så blå og sne så hvid. Heroppe virker lyset,
konturerne og farverne langt mere klare, skarpe og farvemættede
end andre steder, jeg har været i verden, farverne nærmest lyser. De
hvide tinder er ganske tæt på, og hele bjergryggen er fuld af spir,
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kanter og finurlige og underfundige faconer, og hvert eneste bjerg
er forskellig fra hverandre. For lige som hvert eneste menneske på
jorden er unikt, er hvert eneste bjerg det også. Her i passet hersker
goldheden. Det eneste, som ses, er sten, klipper og sne. Klimaet er
for barsk til, at noget levende kan leve, end ikke en lille plante kan
spire i dette ubarmhjertige landskab. Trods naturens råhed præges
landskabet af en guddommelig ophøjethed. Jeg føler mig tryllebundet af det fascinerende panorama og er ovenud kåd, og lykken pibler
ud i hver afkrog af kroppen. Jeg har lyst til at slå mig ned her for
altid. Jeg kan vel leve af at sælge te til vandrerne, ligesom de lokale
kvinder, tænker jeg. Som en af de sidste vandrere går jeg modstræbende ned på den anden side af passet og kigger mig længselsfuldt
tilbage og er dybt bevæget. På nedturen er udsigten radikalt anderledes end på den anden side, idet bjergene på denne side af bjergkæden
er brune, golde og ørkenagtige, fordi regnskyerne ikke kommer over
Annapurna-massivet, men alligevel er de dragende og storslåede.
For foden af bjerget ligger Muktinath-templet, som er vigtig for
både hinduer, buddhister og bönpos, da det er det helligste pilgrimsmål i de nepalesiske Himalaya-bjerge. Kombinationen af hellig jord,
ild og vand giver Muktinath dets store religiøse betydning. Det er
fascinerede, at ét tempel kan være betydningsfuldt i hele tre religioner – den slags religiøse foreninger foregår vist kun i Nepal; alle
andre steder har hver religion deres egne templer. De hvide kilometerlange mure omkring templet er overhængt med buddhistiske
bedeflag. Templet er velbesøgt af hinduer, som kommer fra alle egne
af Indien og Nepal, og jeg taler med hinduer, som er rejst hele vejen fra Calcutta og Bahrain. Sidste gang jeg gik Annapurna rundt,
valfartede hinduerne hertil til fods gennem Kali Gandaki-dalen,
og deres pilgrimsvandring fra det nærmeste busstoppested varede
mindst en uge. Nu fører en stenet jordvej herop, og folk kører i stedet
med jeeps og motorcykler. Langs stien op til templet sidder sadhus
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– hellige hinduistiske mænd i orange tøj med ansigterne smurt ind
i hvid aske og med lange, opbundne dreadlocks. De sælger religiøst
tingeltangel og velsigner de forbipasserende mod betaling. Inde på
tempelområdet løber mænd i underbukser og kvinder i saronger på
stribe langs en mur under 108 kobbervandmundinger. Hanerne er
formet som kohoveder, og herfra løber der evigt rindende, iskoldt
helligt vand, som renser de religiøses sjæle. Efter løbeturen under
hanerne renser folk sig i to store, kolde bassiner på tempelpladsen,
inden de tager tøjet på igen, og hele pladsen er fuld af et livligt leben
blandt de mange besøgende. Ud til pladsen ligger et nonnekloster,
og fra en højtplaceret balkon spejder de bordeauxklædte nonner ned
over mændene, som går rundt med bare overkroppe i våde, tætsiddende underbukser. Templet er nok populært blandt nonner. Som
led i ceremonien besøger badegæsterne bagefter et helligt hinduistisk
Vishnu-tempel, som ligger midt på gårdspladsen, og ofrer små gaver
til gudefigurerne af Vishnu, Lakshmi og Saraswati. Hinduerne tilbeder Vishnu, og buddhisterne tilbeder Chenresig – den tibetanske
bodhisattva for medlidenhed. I komplekset ligger et andet tempel
med en hellig, evigtbrændende flamme, som lyser blåligt og lugter
af gas, og tempelgængerne knæler ærbødigt og beder højtideligt en
stille bøn foran den hellige ild.
Da jeg om aftenen mødes med det polsk-tjekkiske par, fortæller
Angelica: ”Jeg blev båret på hesteryg det første stejle stykke op til
passet, fordi jeg var tæt på at besvime. Det har jeg det rigtig skidt
med, for jeg føler, jeg ikke har gennemført turen selv. Men nærmest
inden jeg havde registeret det, havde Marek og vores guide bugseret
mig op på en hest.” Det kostede 600 kr. – svarende til fire dages
rejseudgifter eller en nepalesisk månedsløn.
Som de eneste vandrere vælger det polsk-tjekkiske par og jeg at vandre gennem Kali Gandaki-dalen til byen Jomson – alle andre kø-
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rer i jeep ad den nyanlagte grusvej og tager bussen videre herfra.
Stien løber gennem Mustang-provinsens små landsbyer; et område,
som førhen var lukket for udlændinge, men som nu er blevet åbnet.
På vejen besøger vi et lille, rødmalet buddhistisk munkekloster fra
1600-tallet, hvor de rødklædte munke byder os på te. En ung munk
viser os rundt, mens han med mild stemme fortæller: ”Som det er
skik og brug blandt munke, skaffer jeg penge til klostret og til min
uddannelse ved at navngive børn, velsigne huse, forestå begravelser
og jage dæmoner væk. Jeg sparer sammen til at få en længere munkeuddannelse på et af de store klostre i Indien, fordi jeg ikke kan få
den på dette lille kloster.”

Klostrene er typisk placeret på højdedrag med smukke bjergudsigter.

Stien fører os gennem små landsbyer, som udskiller sig ved, at husene
er bygget af soltørrede lermursten på et stenfundament og har pudsede facader med lodrette striber i røde, orange, grå, sorte og hvide
farver. Vi går langs jordvejen, og hver gang en jeep passerer, hvirvles
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den tørre jord op, så vi må stoppe op og vende ryggen til hvert tiende
minut – time efter time. Ikke desto mindre nyder jeg gåturen, da
de golde bjerge changerer i skønne nuancer i rød, orange, hvid, gul,
grøn og brun med snedækkede bjergtinder hele horisonten rundt
under en ultrablå himmel. Det store skift fra frodig natur på den
anden side af passet til gold ørken på denne side er dybt betagende.
Det er som at komme til et nyt land. Nord for landsbyen Kagbeni
løber en dal i retning mod Tibet, som er omsvøbt af høje, farverige
og ørkenagtige bjerge. Her begynder regionen Upper Mustang, som
betyder den fertile slette, hvor besøg kræver en særlig tilladelse.
Upper Mustang var lukket for vandrere frem til 1992, hvorefter kun få udlændinge årligt fik adgang. Men de senere år
har op til 3.000 årligt fået tilladelse. Nepal bestod tidligere af
en række kongedømmer, hvor kongedømmet Lo i Mustang
blev dannet i 1380 og blev indlemmet i Nepal i 1951. Alligevel holdt Lo stand som det sidste kongerige med en form
for selvstyre indtil monarkiets afskaffelse i 2008. Den sidste
konge havde aner 25 generationer tilbage til den første konge
i 1380. Området har kun 7.000 indbyggere, kaldet lopas, som
bor i en højde af 2.800 til 3.900 meter, og egnen er et af de
sidste områder i Nepal med traditionel tibetansk kultur. I den
lange vinter drager de fleste til lavereliggende regioner i Nepal
og til Kathmandu. En vej er ved at blive bygget mellem Nepal
og Tibet. Den mangler kun få kilometer i at blive fuldført, og
den vil øge omverdenens indflydelse på regionen og ændre kulturen mærkbart. Grænsepasset Kora La er kun på 4.660 meter,
mens det eneste nuværende vejpas mellem Nepal og Tibet er på
5.125 meter – og det nye pas vil blive lettere at komme over i
ydersæsonerne. Krydsning af passet er imidlertid ikke nyt, for
tidligere løb den primære handelsrute mellem Tibet og Indien
netop gennem Mustang og fulgte Kali Gandaki-floden. Salt
og uld fra Tibet blev transporteret og handlet med nepalesisk
korn og krydderier, og Mustang kontrollede al handel gennem
området. I 1960’erne – efter Dalai Lamas flugt til Indien og efter Kinas overtagelse af kontrollen med Tibet – blev tibetanske
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guerillasoldater trænet i Mustang for at befri Tibet fra Kina.
Soldaterne var khampas, de mest frygtløse tibetanske krigere,
og på et tidspunkt var her op til 6.000 soldater. I smug blev de
bakket op af CIA, og en del blev trænet i USA. USA’s støtte til
guerillaerne stoppede i starten af 1970’erne, da USA fik bedre
relationer til Kina. Og den nepalesiske regering blev presset
til at sætte militæret ind mod guerillaerne. Guerillasoldaterne
nedlagde våbnene på opfordring fra Dalai Lama, så den 10.000
mand store nepalesiske hær, som var draget til Mustang, ikke
behøvede at gå til angreb.

I mange timer går vi på store sten gennem et bredt, udtørret flodleje, som er fyldt med vand i regntiden, og det er ufatteligt hårdt
for fødderne. Vi vandrer gennem verdens dybeste kløft, og den flere
kilometer store højdeforskel mellem dalbunden og bjergtoppene er
overvældende. Selvom en vej løber højere på bjergsiden, kører jeeps
og motorcykler også via det udtørrede flodbassin på trods af de store
sten. Vi prøver at få et lift med jeepene, da Marek er træt af det
ophvirvlede støv fra bilerne, men ingen vil tage os med, da de er
proppet med mennesker. Heldigvis – for både Angelica og jeg foretrækker at gå. Hen under aften når vi Jomson. Vinduerne i mit hotelværelse vender ud til lufthavnen, som er blandt verdens ti farligste,
da den ligger i verdens dybeste kløft og er omgivet af otte kilometer
høje bjerge. Fra mit vindue kan jeg se et lille fly, som ligger tværet ud
for foden af bjerget for enden af landingsbanen. Flyresterne stammer
nok fra flyulykken i maj, hvor femten omkom, og seks overlevede –
heriblandt et dansk par. Indenfor de sidste to år er seks fly styrtet ned
i Nepal, og Nepal sætter noget nær rekorder i flyulykker.
Fra Jomson er grusvejen befærdet med biler, motorcykler og busser.
Så vi tager bussen, da det næppe vil være en fornøjelse at vandre på
vejen, ligesom det også vil være farligt, idet vejene ikke er bredere
end en bus. På min første vandretur var dette en sti uden motorkø-

44

retøjer, og set med mine vandreøjne er det sørgeligt, at den smukke
vandretur nu er afkortet med ca. en uge. Det har været tydeligt, at
vandreturen nu gås af langt færre personer.
I bussen bliver jeg straks gode venner med sidemanden, som har
pakket ansigtet ind i en stofmaske, der dækker munden og næsen og
kun lader øjnene fri – og de er skjult bag et par sorte solbriller. Hele
bagsædet er fyldt med maskerede unge mænd, og hvis jeg ikke vidste, det var et modefænomen, var jeg nok blevet forskrækket over det
banditlignende syn. Min sidemand, Sonam, har en kandidatgrad i
økonomi og er ved at tage en kandidatgrad i sociologi. Han har sit
eget firma og udfører opgaver for Verdensbanken, FN og andre store
internationale hjælpeorganisationer. Hans arbejde består i at give en
måneds oplæring til ufaglærte på landet indenfor håndværk, som fx
blikkenslager- eller tømrerfaget, som de herefter vil kunne leve af.
Som en del af kontrakten er han forpligtet til efterfølgende at sikre
dem arbejde, hvilket ikke er let. Han er blevet stenrig pga. dette
firma. Men en høj aflønning af en nepaleser fra hjælpeorganisationerne er jo småpenge ved siden af den gage, en vesterlænding ville
kræve for at udføre samme indsats i Nepal.
Hans ven, Cachandra, som han har vandret Annapurna-rundturen
med, fortæller mig, at han mener, Nepal ville være bedre stillet, hvis Verdensbanken og hjælpeorganisationerne forlod Nepal og overlod Nepal
til sig selv. Set i lyset af at medarbejdere i FN og Danida får højere lønninger, end der gives for arbejde med samme erfaringsgrundlag i Danmark, og at lønnen tilmed er skattefri i et land, hvor gennemsnitslønnen
er 600 kr. om måneden, kan man let foranlediges til at tænke, at mange
af bidragskronerne er spildt. Tænk, hvor mange lokale man kunne ansætte for én FN-arbejders løn … måske 20 nepalesiske akademikere
(men de ville næppe være særligt effektive eller kompetente).
Sonam fortsætter med at fortælle: ”De nepalesiske politikere er
meget korrupte, og det er et stort problem, at skattekronerne går
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til politikerne frem for til udvikling af landet. Men jeg synes nu
også, nepaleserne gør for lidt selv og klager for meget. Mange veluddannede søger jobs i udlandet – typisk i Vesten – så der kun er få
højtuddannede tilbage i Nepal, den såkaldte brain drain-effekt. Jeg
synes, de burde blive i Nepal og bidrage til vores lands udvikling i
stedet for at rejse for at sikre deres egen privatøkonomi. Nepal har jo
netop brug for dem. Hvordan skal vores land udvikles, hvis alle de
veluddannede rejser?”
Sonam fortæller videre: ”Vi nepalesere er meget sociale. Hver dag
bruger jeg meget tid på at tale med min bedstemor, mine forældre
og mine venner. Jeg kan godt lide at give mine venner gaver; det er
en måde at vise mit venskab på, og jeg forærede fx en af mine venner
et køleskab i fødselsdagsgave for nylig, og det blev han meget glad
for.” Fyrene er meget moderne; de cykler og vandrer og skal netop
til at åbne et trekkingfirma, da turisme er vejen til høj indtjening i
Nepal. De har fået en tysk veninde, Cinja, som de har fulgtes med
på hele vandreturen. Fyrene bliver straks enige om, at hun og jeg skal
vandre videre sammen, da drengene skal tilbage til Kathmandu, så
det gør vi. At fyrene bringer os sammen, er en del af deres sociale og
omsorgsfulde tilgang.
I Tadapani stiger Cinja og jeg af bussen og siger farvel til de nepalesiske fyre og til det polsk-tjekkiske par, som fortsætter med bussen,
og vi indlogerer os på et fælles værelse, selvom vi dårligt nok har talt
sammen. Begge vil vi afslutte Annapurna-rundturen ved at gå den
sidste del, som er på sti, og jeg vil herudover gå Annapurna Base
Camp-trekket, som er en ugelang afstikker fra Annapurna-rundturen. Cinja fortæller, at de nepalesiske fyre er stinkende rige, og at deres fædre enten arbejdede sammen med kongen af Bhutan omkring
investeringer eller med den tidligere konge af Nepal og var medlemmer af parlamentet, før maoisterne overtog regeringsmagten. Fyrene
ejer alle spritnye, store biler af europæiske mærker, som få nepalesere
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har råd til, ligesom de har kandidatgrader fra universitetet, som også
kun er et fåtal forundt.
Cinja og jeg taler mægtigt godt sammen, og mens vi bader i landsbyens berømte varme kilde, betror hun mig sin ulykkelige kærlighedshistorie som invitation til et venskab, og jeg tager imod og lytter engageret og forstående. Det er interessant, som mange kvinder
indleder venindeskaber med at betro hinanden sorger og hemmeligheder – herefter er man fortrolige og følelsesmæssige forbundet – og
så er relationen på plads. Kilden er herligt varm og skulle have en
helende effekt på kroppen, og det har vi god brug for oven på vandreturen. I respekt for den lokale kultur bader vi som de nepalesiske
kvinder fuldt påklædte – med T-shirt og shorts. Mænd og kvinder
stirrer i ét væk på os, og forsigtigt stiller de sig bag os eller ved siden
af os i pølen for at få os med på deres fotos – så diskret at de tror,
vi ikke opdager, vi er med på billederne. Sidst jeg var her i pølen i
2004, glemte jeg mit spejlreflekskamera på en bænk, og da jeg kom
tilbage et par timer senere, stod det her endnu, selvom værdien nok
svarede til en gennemsnitlig nepalesisk årsløn.
Et lokalt vaskeri har lovet straks at vaske vores tøj. Da vi henter tøjet klokken 18, er det drivende vådt, og det er det eneste tøj, jeg har.
Havde de vasket tøjet med det samme og hængt det op i solen som
aftalt, ville det have været tørt for længst. Vaskeriet løb tør for sæbe
undervejs, så Cinjas tøj er blevet vasket uden brug af sæbe, ligesom
de har smidt et af hendes dyre par underbukser væk. Desuden har
de haft tøjet hængende til tørre i skyggen på pigtrådshegn, som laver
hul i tøjet. Vi er godt sure. Vores værelse er snart fyldt med vasketøj
ophængt på tørresnore, og jeg sover temmelig dårligt, fordi jeg fryser,
da jeg ikke har noget tøj at tage på. Næste dag vandrer jeg afsted i
våde bukser og underbukser, men temperaturerne er heldigvis lune i
dagtimerne. I frokostpausen tørrer vi al tøjet på en restaurant fordelt
på tørresnore, borde og stole, idét vi er de eneste gæster. Det er nogle
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af de mange ting, man kan i et uland, men som aldrig ville kunne
lade sig gøre i Danmark.

Her er spanskrøret endnu ikke afskaffet.

Næste dag skal vi gå 1.750 højdemeter opad. Havde stigningen ikke
været en del af en vandretur, ville jeg ikke have forestillet mig, at det
ville være muligt at gå så mange højdemeter op på én dag. De første
400 meter går ad stejle stentrapper, men herefter er opstigningen
mindre brat. Stien løber langs frodige risterasser placeret ned over
grønklædte bjerge, og sporet snor sig gennem nysselige landsbyer
med pudsede, malede huse og blomster foran. I gårdhaverne sorterer
kvinderne skallerne fra risene ved at kaste dem op i luften ved siden
af en hånddrejet vindblæser. De knap to kilometers opstigning går
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let pga. det gode selskab og som følge af de betagende udsigter over
hvide, forrevne bjergtoppe, som gør mig så høj, at jeg slet ikke mærker trætheden. Akkurat inden solen går ned, når vi landsbyen Ghorepani, og herfra ser vi den smukkeste solnedgang over de sneklædte
bjergtinder. De spidse, hvide bjergtoppe bades i et rødgyldent lys og
er omgivet af lette lyserøde skyer, og mindre orangerøde bjerge rejser
sig i forgrunden, og himlen er så blå, så blå. Jeg bliver ganske salig
over det vidunderlige syn og føler mig helt forelsket.
Den følgende morgen går vi gennem mørket for at se solopgangen fra Poon Hill. Det føles magisk og fascinerende at gå gennem
den mørke nat med funklende stjerner og fuldmånen lysende over
os – ligesom lysene fra lygterne fra folk på vej op også bidrager til
den fortryllende stemning. Som solen står op, farves himlen orange,
og bjergene ses som en uendelig række af blågrå silhuetter. Solen
stiger højere til himmels og kaster et gyldent skær over de snedækkede, skarpe tinder, som fylder det halve af horisonten, og sceneriet
indrammes af rødgyldne buske, og synet er magisk og forunderligt.
Vel tilbage i Ghorepani popper minder op fra sidste gang, jeg gik
turen med Rikke i 2004. Dengang gjorde maoisterne oprør mod regeringen og havde overtaget kontrollen med 40 % af Nepal. På den
sidste del af Annapurna-vandreturen opkrævede guerillaen maoistskat fra vandrerne – svarende til cirka 100 kr. per person, som skulle
medfinansiere deres kamp. Her i Ghorepani gik bevæbnede guerillakrigere rundt og krævede betaling fra alle vandrerne, som sad om
et stort bord i en restaurant. Rikke og jeg gad ikke betale, så vi gik i
seng, inden de nåede vores plads ved bordet. Næste dag vrimlede det
med maskingeværbevæbnede guerillaer på vandreruten. Rikke og
jeg gik hver for sig, idet vi vandrede i hvert vores tempo. Hver gang
vi blev stoppet af guerillasoldaterne, sagde vi, at vores vandremakker havde kvitteringen på vores betaling af maoist-skatten. Som de
eneste vandrere slap vi derfor for at betale maoist-skat, hvad vi selv
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syntes var sjovt, og hvilket vi var lidt stolte over. Nu kan jeg jo kun
korse mig over, at jeg nærmest satte livet på spil for at spare 100 kr. ...
Hele den næste dag går ruten op og ned ad stentrapper, og Cinja
og jeg er forundrede over, at så mange timers vandring kan ske via
trapper. Trapperne er så brede, at to personer ubesværet kan passere hinanden, og stentrinene ligger sirligt ved siden af hinanden fint
hugget ud, så de passer sammen i højde og bredde. Det er vanvittigt
at tænke på, at de lokale har bygget disse imponerende trapper for at
kunne bevæge sig rundt i bjergene i monsunen. Over os i trækronerne huserer røde makakaber og sølvgrå languraber med lange haler,
og de er så tæt på, at vi tydeligt kan se deres ansigtsudtryk. Tidligt
når vi Tadapani og indlogerer os på det højstliggende hostel, der
byder på de bedste udsigter over bjergene. Væggene er kun to mm
tykke, så alt kan høres – også de lokales hyggesnak fra fællesstuen
nedenunder. Selvom hostellet er spritnyt, har huset alligevel en bred
sprække ved samlingen mellem gulvet og væggen, hvorigennem vi
kan se ned i haven. Jeg beder en ung medarbejder vise mig, hvordan
bruseren fungerer. På badeværelset kysser han min hånd og kigger
mig i øjnene og siger ”kiss me” og peger på sin kind. Jeg svarer nej,
hvorefter han tager mit ansigt mellem sine hænder og kysser mig
på kinden og lader sine våde læber glide ned til mine stærkt sammenpressede læber for at tiltvinge sig et kys, men jeg bider læberne
sammen og nægter. Jeg vrider mig ud af hans greb, smutter ud af
badeværelset og skynder mig op mit værelse. Puha! Jeg prøver at
vende situationen til noget positivt: Som 41-årig skal man være glad
for, at en 16-årig knægt finder én så uimodståelig, at han simpelthen
ikke kan lade én være i fred! Jeg godter mig, da han næste morgen
spørger om min alder, og jeg svarer 41 – de færreste fyre er vel stolte
over at have voldkysset en kvinde, og slet ikke én, som er 25 år ældre
end dem selv.
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Under en sublim solnedgang over de orangerøde bjerge taler Cinja og
jeg med en ung tibetansk kvinde, som fortæller lidt om sin situation:
”Vi tibetanere er forhadt af kineserne, inderne og nepaleserne. Jeg er
opvokset i en flygtningelejr uden for Pokhara og er nu tredjegenerationsflygtning, for mine bedsteforældre flygtede hertil i 1959, da
Kina overtog Tibet. Vi må ikke komme ind i Tibet for kineserne, og
vi må ikke få pas af Nepal, så vi kan ikke forlade Nepal. Vi er ikke
statsborgere i Nepal; vi må ikke gå i nepalesiske skoler og må heller
ikke arbejde. Vi går på en tibetansk skole i flygtningelejren, hvor vi
lærer at skrive tibetansk, men vi lærer ikke at skrive nepalesisk, så det
er jeg ikke særlig god til, men jeg kan da tale nepalesisk.” Jeg kæmper
ihærdigt for at holde tårerne tilbage, men alligevel triller tårerne ned
ad mine kinder. Det må være en forfærdelig situation. Hendes mor,
søster og hun selv lever, som mange tibetanske kvinder, af at lave
og sælge tibetanske smykker. Hun har kun denne bod på hostellet,
som ligger højt hævet over landsbyen, og som kun har få gæster og
dermed få kunder – endda kun i tre-fire måneder om året. Hun arbejder gratis på hostellet for at få lov til at have sin bod ved hostellets
indgang. ”Fyrene er uartige, så jeg sover ikke med dem i spisesalen,
men deler seng med den kvindelige ejer.” Jeg kan levende forestille
mig, hvad fyrene kan finde på ud fra min lille erfaring – særligt når
de ser ned på tibetanerne og ikke regner dem for noget.
Hele landsbyen er uden el for tiden, så en lille gruppe på ti bænker
os om brændeovnen i midten af spisesalen og sludrer i skæret af et
lille stearinlys. Pga. mørket og den tidlige start klokken 4.30 er alle
gået til ro klokken 20.
Inden Cinja og jeg skilles, aftaler vi at mødes i Pokhara en uge
senere. Hun afslutter Annapurna-rundturen, mens jeg går den ugelange Annapurna Base Camp-vandretur.
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ANNAPURNA BASE CAMP

I dag vil jeg vandre til landsbyen Bamboo, og det indebærer en stigning på hele 1.300 højdemeter og et fald på 900 højdemeter. Vandreturen begynder med et par timers gang ned ad en stejl stentrappe til
bunden af en dal, og efter at have krydset en flod følger jeg stien, som
løber 300 højdemeter brat op til landsbyen Chomrong. Herfra er der
superbe udsigter over hele tre dale på én gang, med risterrasser ned
over bjergsiderne og skov på den modsatte bjergkæde. Langs sporet
pløjer bønderne deres marker med okser spændt foran en træplov,
mens andre høster hirse med lange leer, og atter andre sier skallerne
fra kornet – præcis ligesom deres fædre, farfædre og oldeforældre har
gjort i hundredevis af år. Som jeg zigzagger op og ned ad bjergene
fra dalbund til højdedrag, skifter landskabet mellem tætte rododendronskove, bambusskove med ti meter høje stokke og risterrasser
med udsigter over bjergene. Træt når jeg Bamboo klokken 16.30 og
har gået to dagsmarcher på én dag. Alle hostels er fyldt, men et enkelt har et ledigt værelse i en baggård. Væggene er overdænget med
sort mug, luften gennemtrænges af muglugt, og en nøgen elpære
lyser fra loftet. Man kan vel ikke få sit helbred ødelagt på en enkelt
nat, tænker jeg og tager landsbyens sidste ledige værelse. Da det bliver mørkt, tilbyder værten mig et firemandsværelse for samme pris,
da en gruppe gæster er udeblevet – og jeg ånder lettet op.
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Den næste dag har jeg tænkt mig at gå tre dagsetaper på én dag,
og det betyder, at jeg skal gå 1.850 højdemeter opad. Efterhånden
når jeg over trægrænsen, og landskabet bliver meget dramatisk. Rå,
forrevne og stejle bjergsider smyger sig tæt om en smal, lang dal,
mens en kraftig flod bruser i bunden, og en høj bjergtinde knejser
for enden af dalen.
I Machhapuchhara Base Camp åbner landskabet sig op, og snedækkede bjerge ligger i en kreds om den prægtige dal. På et kvarter
er bjergene gemt i skyer, og en halv time senere er de atter fri, og det
store vejrskifte er næsten skræmmende. Sidst på eftermiddagen når
jeg Annapurna Base Camp. Bjergene ligger i en cirkel om dalen og
slutter sig tæt omkring mig hele horisonten rundt. De gigantiske,
sneklædte bjerge fremstår brutale og skarpe som knivsægge, og store
dele af de gråsorte bjergmassiver afsløres, da tinderne er for stejle til,
at sneen kan blive liggende. Herfra ses alle tre Annapurna-bjerge,
som jeg har set fra den modsatte side på Annapurna-rundturen – og
synet er vanvittigt flot. Machhapuchhara, Fiskehalebjerget, rager op
over alle de andre bjerge, og solnedgangen over den næsten pyramideformede bjergtop er endnu mere storslået. Sneen på den spidse
bjergtinde farves gyldent rosa, ligesom resten af bjergkæden omkring
den. Kæmpe gyldenpink skyer svæver hastigt afsted hen over bjerget
og sætter himlen i brand. Jeg føler mig let om hjertet, og en overjordisk stemning hviler over området. Hvis gud findes, må han bestemt
være her. Vinden suser i ørerne, og den kolde luft river skarpt i næsen, og i flere timer trodser jeg kulden for at nyde det grandiose syn,
som er blandt vandreturens allerflotteste. I Annapurna Base Camp
er alle tre hostels fyldt, og jeg får soveplads i en spisestue sammen
med portere og guider. To andre turister og jeg bliver bedt om at
sætte os ved midten af det store fællesbord mellem to 15 mand store
turgrupper, og tilfældigvis er parret også dansk. Det er dejligt, men
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også mærkeligt at tale dansk, for selvom det kun er et par uger siden,
jeg forlod Danmark, ligger de danske ord underligt i munden i begyndelsen af samtalen. Inden længe har de inviteret mig til at dele
deres dobbeltseng, og jeg tager gladelig imod tilbuddet.
Maria, den kvindelige del af parret, har arbejdet et par måneder
i en landsby i Sydnepal. Hun fortæller, at børnene passer hinanden
fra en lav alder, og at alle tæver alle. Mændene tæver konerne og børnene, de ældre børn slår de mindre børn, og lærerne tæver eleverne.
Det harmonerer slet ikke med det billede, jeg har af de fredsommelige og milde nepalesere. Vi taler også om kvindeforholdene i Nepal.
Indtil 2005 skulle en kvinde forlade hjemmet og sove i stalden i fire
dage under sin menstruation, fordi hun var uren. Når en kvinde bliver
enke, skal hun giftes med mandens bror, og arven fra den afdøde går
til sønnerne, og enken vil herefter være økonomisk afhængig af sine
sønner. En mand kan desuden få en ekstra kone, hvis hans første kone
ikke har født ham en søn inden for de første ti år af ægteskabet. Døtre
betragtes som en økonomisk byrde, og handel med piger er et stort
problem i Nepals fattigste egne. 10.000 til 15.000 piger sælges årligt
til at arbejde som tjenestepiger, fabriksarbejdere eller som ludere, og
nepalesiske piger sælges fx for 15.000 kr. til bordeller i Mumbai. P.t.
arbejder en kvart million nepalesiske kvinder på bordeller i Indien under slavelignende forhold, og halvdelen af dem har aids. Ved tydelige
symptomer smider arbejdsgiverne dem på porten, og for nogle kvinder lykkes det at rejse hjem til Nepal, men her udstødes de af deres
familie, og de kan ikke få nogen hjælp. Den nepalesiske hjælpeorganisation Nepal Youth Foundation får familierne til at holde deres døtre
hjemme ved at give dem en lille gris og et lager af petroleum for hver
datter, de beholder hjemme, og betaler for datterens skolegang, og det
har p.t. holdt 100.000 piger fra slaveri. Børnearbejde er almindeligt
i Nepal, og nogle børn arbejder under slavelignende forhold med at
knytte tæpper, selvom der er færre nu end for nogle år siden.

54

Om morgenen står vi op til en bragende, skønhedsåbenbarende solopgang; og den spidse bjergkæde bades i gyldent lys, mens månen
troner højt på himlen. Aldrig har jeg set en himmel så dybblå, og jeg
bliver helt igennem høj af det fantastiske syn. Nepal er uovertruffen
verdens smukkeste land.
Jeg går tilbage ad samme spor, og i Bamboo er jeg heldig at få
landsbyens sidste ledige værelse, under forudsætning af at jeg lover
at dele rummet med den førstkommende solovandrer, som bliver en
canadier. Vi tilbringer aftenen sammen, og han fortæller, at han er
journalist og arbejder for et internationalt magasin, hvor han skriver om forholdene i Nepal. Han oplever, at magasinets censur for
hans skriverier er så stærk, at han hellere vil arbejde gratis for en
ngo, som han har gjort de sidste seks måneder. Ligesom Cachandra
ønsker han hjælpeorganisationerne ud af landet: ”Jeg så gerne, at
Verdensbanken, FN og diverse internationale firmaer forlod Nepal
og overlod landet til sig selv, for jeg mener, organisationerne og de
internationale virksomheder gør mere skade end gavn. Jeg synes,
Nepal ville være bedre stillet med deres traditionelle, enkle bondeliv,
end med den udvikling Vesten og hjælpeorganisationer medfører.
Med vestliggørelsen og imperialismen følger forurening, rømning af
skov, jorderosion og fattigdom. Folk flytter fra land til by. På landet
har man altid mad, men er man arbejdsløs i byerne, kan man risikere
ikke at have råd til mad. I kapitalismens ånd har mange indere opkøbt jord fra småbønder i Terai i Sydnepal. De lokale bønder skal nu
betale høje jordlejer til inderne for at dyrke jorden, og det har gjort
dem meget fattigere. Desuden fører vestliggørelsen og kommercialiseringen til, at nepaleserne bruger deres penge på unødvendige elektroniske gimmicks i stedet for at købe ting, de reelt har brug for.”
Den næste dag går stien igen op og ned ad trapper – havde de dog
bare anlagt rulletrapper! Jeg er ved at blive bims af at gå på trapper i

55

en hel uge. Den sidste vandredag er landskabet mere åbent, blødt og
frodigt og levner plads til mange risterrasser, som ligger i kønne lag
ned ad bjergsiderne sammen med nysselige små landsbyer.

Kvinderne kan bære store mængder græs og blade.
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VERDEN SET FRA OVEN

”Hello, do you need a place to sleep? I have a hotel with lakeview
from the room and the balcony,” siger en mand med hovedet halvt
inde gennem vinduesåbningen på taxien, jeg sidder i. Jeg går med
manden og får det øverste hotelværelse på fjerde sal, som har en
suveræn udsigt over Pokhara-søen. Søen er omkranset af bjerge og
er vidunderlig smuk. Det er fantastisk at følge sølandskabets forandring gennem dagen. Om morgenen omsvøbes søens overflade af
en hvidlig dis, og bjergene fremstår som lyseblå skygger indpakket i
lette skyer, som er afstemt med søens fine og dæmpede blågrå toner.
Som dagen skrider frem, får farverne mere liv, og søens kulør skifter
fra gråblå til lyseblå til klar kongeblå, og bjergene synes grønnere og
frodigere, jo højere solen står på himlen. I baggrunden troner Annapurnabjergkæden, og Fiskehalebjerget udskiller sig markant fra de
øvrige bjerge, og netop fra denne synsvinkel har bjerget den unikke
fiskehaleform. De træ- og sneklædte bjerge og den ultrablå himmel
genspejles smukt i den spejlblanke sø, og den glatte vandoverflade
giver indtryk af, at man kan spadsere hen over den. Sidst på eftermiddagen bades søen, bjergene og de små, farverige fiskerbåde i et
særligt varmt og gyldent lys. Langsomt går solen ned og genskæres
sølvglinsende i søen. De mange lag bjerge i baggrunden ses atter som
silhuetter, der fortoner sig i det uendelige i et væld af blålige nuancer,
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der skifter til blålilla, i takt med at himlen farves svagt orange, og søens blygrå toner skifter til sart rosa og lyseblå. Jeg er dybt imponeret
over søens skiftende udtryk, og jeg bevæges langt ind i sjælen, og de
fem paradisiske dage ved søens bred går alt, alt for hurtigt.

Pokhara-søen med Himalayabjergene i baggrunden.

Cinja kommer nogle dage senere til Pokhara og skal paraglide, og
da hun har fået en særlig lav pris på den ellers ret dyre tur, må jeg
også prøve. Lige før vi letter, fortæller de to piloter, at de med 75 %
sandsynlighed vil tage os ud på en meget lang tur, og går det ikke
som ventet, må vi nøjes med den sædvanlige halve times tur til foden
af bjerget. Jeg regner med, at det er en standardbemærkning, men
højt oppe i luften fortæller piloten bag mig, at han aldrig har taget
kunder med på sådan en tur før. Nogle gange er det rigtigt rart at
være to kønne kvinder med blå øjne og blond hår – og hvorfor stå af
vejen for de goder, det fører med sig?
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Vi stiger højere og højere op med de termiske vinde, og inden
længe er de andre paraglidere, ørne og gribbe langt under os. Snart
er vi 1.100 højdemeter over Pokhara-søen, og jeg har svært ved at
slappe helt af, da det er langt at falde. Jeg holder derfor godt fast med
armene, i det tilfælde at sædet skulle falde af, selvom det ville være
omsonst at hænge i armene. Vi drejer og sætter kursen henover Pokhara by mod en anden bjergkæde og flyver rask af sted over bjerge,
vandfald, floder, veje, huse og et væld af risterrasser, og landskabet
ligner en miniaturelandskabsmodel udskåret i brunt pap. Det er fantastisk at se verden oppefra, suse hastigt af sted og mærke livsglæden
boble rundt i kroppen. Piloten beklager, jeg ikke vejer mere, for så
ville vi have fløjet højere og hurtigere. Det er iskoldt, og jeg dirrer af
kulde, men varmen kommer igen, da vi flyver tæt hen over den næste
bjergryg, og alle landsbyboerne kigger op mod os. Vi flyver tæt på
træerne på bjergsiden i søgen efter termiske vinde og flyver længere
og længere ned, og jeg håber, vi ikke bliver nødt til at nødlande i
trækronerne. Da det er første gang, han har en passager med på en
tur i dette område, har han nok sværere ved at styre paraglideren.
Her er ingen termiske vinde, så vi svæver lavt hen over de mange små
risterasser og landsbyer, og jeg tænker, det må være svært at ramme
så små marker og er bange for at brække benene under landingen.
”Bevæg benene, så du får blodcirkulation i dem,” siger han.
Vi gynger voldsomt fra side til side og har faldskærmen på siden af
os i stedet for oppe over os.
”Hvad laver du?” råber jeg forskrækket.
”Akrobatflyvning,” råber han. Snart efter råber han: ”Løft benene,”
og med et forsigtigt bump lander vi på en høstet mark, hvorefter vi
gelinde står på benene – halvanden time efter vi startede. Jeg brækker mig ad flere omgange efter hans kunstflyvningskneb for straks at
blive frisk igen. Han får adskillige store knus, da jeg er helt høj over
den store oplevelse. Det har været en formidabel og fantastisk lang
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tur, og det har været vildt eventyrligt at lande på en rismark 25 km
fra startstedet. Så er det bare at hoppe på en bus tilbage til Pokhara.
Om aftenen ser Cinja og jeg et folkloredanseshow, og halvvejs
inde i opvisningen forlader Cinja forestillingen for at starte aftenens
speeddating – hun har to dates i aften. Cinja er en stor, kraftig og
mindre pæn pige, men er med sine blå øjne og sit lyse hår meget attraktiv blandt de bittesmå nepalesiske mænd, som hun boltrer sig
med – det gælder om at nyde livet maks. Jeg bliver, og da det imponerende danseshow er ovre, tilbyder de os tilskuere at danse med.
Som den eneste ud af ti tilskuere melder jeg mig og danser let og elefant iført vandrestøvler, vandrebukser og to fleecetrøjer og kopierer
hæmningsløst de kvindelige dansere og er glad for, at dansen ikke
bliver optaget på video – men har det ellers skægt.
Hurtigt udvikler jeg et hyggeligt venskab med hotelværten Sovjet
og hans nevø, Resun, som også arbejder på hotellet og fører lange
og spændende samtaler med dem. En aften, hvor Resun og jeg sidder på en bar, fortæller han mig hviskende: ”Fyren i baren er kun
16 år og er en af mine venner. Han måtte forlade skolen for at forsørge sin familie, da de fik økonomiske problemer. Han tjener 3.500
rupier om måneden og arbejder, fra han vågner, til han går i seng,
og sover i baren. Normalt får bartendere denne lave løn den første
måned, hvorefter den fordobles, men denne barindehaver har givet
ham samme lave løn i et helt år. Jeg synes, hans forældre tænker alt
for kortsigtet; det ville være bedre, hvis han fik en uddannelse, som
kunne give ham en højere løn end at tage ham ud af skolen og lade
ham arbejde som ufaglært.” Resun tager en slurk af drinken, jeg har
købt til ham, og mens vi ser ud over den mørke sø, fortsætter han:
”Nogle gange hyrer jeg en luder – det koster 70 kr. for en nat, og så
må man dyrke sex med hende lige så mange gange, man har lyst til.
De fleste nepalesere i byerne har en kæreste, før de bliver gift, men
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for at komme i seng med pigerne skal man love, man vil giftes, ellers
vil pigerne ikke.”
Mens Sovjet og jeg en eftermiddag slentrer langs søen, peger Sovjet
på det farverige plastikposeaffald, der ligger som et flere meter bredt
bælte på jorden og i vandet: ”Det er for dårligt, at kommunen ikke
gør noget for at fjerne affaldet – det jager jo turisterne væk, og det
er dem, vi alle sammen lever af; det går jo ikke – lige pludselig vil
turisterne ikke komme her mere.”
”Kan I restaurations- og hotelejere ikke lave en ordning, hvor alle
giver et månedligt bidrag for at få nogle til at holde promenaden
ren?”
”Nej, den slags kan ikke lade sig gøre her; det kommer aldrig til at
fungere. Som hotelejer klarer jeg mig godt, kan afdrage på mine lån
og kan klare dagen og vejen og betale for mine børns uddannelse,
men hvad med resten af befolkningen? Hospitalsbesøg, lægehjælp
og skolegang er kun for dem, som kan betale – resten må undvære,”
siger Sovjet med et stort suk og et trist blik. ”Mange af tiggerne i
gaderne i Pokhara kommer fra Indien og er her kun i turistsæsonen, herefter rejser de hjem til Indien – men det er jo ikke rart,
at turisterne tror, det er nepalesere, som betler, fordi de ikke kan
kende forskel på nepalesere og indere. Man skal kun give penge til
dem, som mangler arme, hænder eller ben, eller er gamle; resten skal
finde en eller anden form for arbejde.” Præcis som jeg hører andre
lokale sige verden over. Sovjet mener, som de øvrige nepalesere jeg
har talt med, at maoisterne er korrupte og ikke gør noget for landet. ”Maoisterne opkræver skatter, men leverer ikke noget tilbage til
befolkningen. Jeg vil mene, at 1/3 af befolkningen ønsker kongen
tilbage til magten, da det nye styre ikke har lavet forbedringer. En
anden årsag til Nepals fattigdom er, at nepaleserne er dovne, men
når de kommer til udlandet, som fx oliestaterne i Mellemøsten, kan
de godt finde ud af at arbejde – for ellers bliver de fyret.” Sovjet deler
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Sonams holdning til højtuddannede nepalesere, som forlader landet:
”Det er et stort problem, at de veluddannede nepalesere drager til
Vesten i stedet for at blive og opbygge og udvikle landet. Det ville
være meget bedre for Nepal, hvis de blev, for det er jo dem, som har
evnerne til fx at udvikle produkter, som kan sættes i produktion. Og
selvom de, som rejser til udlandet, har gode universitetsuddannelser, arbejder de blot som taxichauffører og pizzamænd i udlandet og
bruger slet ikke deres uddannelse.” Jeg tænker ved mig selv, at det er
mærkeligt, at den danske presse sjældent skriver om dét aspekt. Pressen og politikerne har fokus på, om det kan svare sig for Danmark
at importere højtuddannet arbejdskraft fra mindre udviklede lande,
om immigranterne tager arbejde fra danskerne, og om de nasser på
samfundets sociale ydelser. Den brain drain-effekt importen af veluddannet arbejdskraft har for de ulande, de forlader, fortæller den
danske presse og de danske politikere ikke meget om, selvom det er
et alvorligt problem for de fattige lande og for deres mulighed for at
udvikle sig og svinge sig op på et højere udviklings- og leveniveau.
Måske har journalister og politikere fulgt de seneste regeringers råd
og droppet sabbatåret med rejser til fattige lande og er i stedet gået
direkte fra gymnasiet til studie til arbejde, så de ikke har mødt tredjeverdens lande og deres folk? I effektivitetens navn. Sådan tror jeg
desværre, det forholder sig, og jeg mener, at denne tendens er et stort
problem for Danmark, bl.a. fordi jeg er overbevist om, at det fører
til regninger i milliardklassen til den offentlige sektor. Nu, hvor vi
befinder os i en global verden med stigende samhandel og migration,
er det væsentligt, at man forstår, hvordan andre lande og kulturer er
indrettet. At mange danskere ikke har været på længerevarende rejser i ulande, betyder også, at de ikke forstår omfanget af problemer,
det medfører, når Danmark lader flygtninge og højtuddannede på
Greencard-ordningen strømme hertil og tillader familiesammenføring. Mange danskere forstår i min optik ikke hvor underudviklede
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lande, immigranterne kommer fra, hvor elendige deres uddannelser
er, og hvor fremmedartede deres normer, kulturer og samfund reelt
er. Mit indtryk er, at mange tror, at immigranter fra ikkevestlige
lande vil kunne varetage jobs og fungere på det danske arbejdsmarked og tilpasse sig det danske samfund, normer og kultur. Men
jeg tror, mange udviklingslande er for underudviklede til, at deres
landsmænd vil kunne blive tilstrækkeligt produktive til at være konkurrencedygtige på det danske arbejdsmarked, og for langt borte
kulturelt set til at adoptere vores kultur og tankebaner. Det vil jo
kræve gennemgribende forandringer af sindet, som, jeg tror, overgår
et menneskes tilpasningsevne.
Efter en dejlig uge ved Pokhara-søen tager jeg bussen til Kathmandu.
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MOD EVEREST BASE CAMP

Tidligt på morgenstunden tager jeg en taxi til lufthavnen for at flyve
til Lukla, hvorfra jeg vil vandre til Mount Everest Base Camp i 5.340
meters højde. Nepal har intet mindre end 200 bjerge på over seks
km, og Khumbu, Everest-regionen, er netop spækket med de højeste
af de højeste bjergtinder i verden – så i to hele uger vil jeg nyde synet
af disse vidundere. Glæden bobler allerede rundt i kroppen, og fryden bliver endnu større af, at jeg skal mødes med min udkårne, som
har brugt en uge på at vandre til Lukla fra landsbyen Jiri.
Jeg elsker udsigten fra fly, så i lufthavnen sørger jeg for at vente på
bænken tættest på gatens udgang. Da ekspedienten i gatens skranke
begynder at tale i mikrofonen, står jeg straks forrest i køen til billetkontrollen og er den første, som stiger om bord og kaprer flyets
bedste passagersæde – forrest i venstre side, lige bag piloten. Klokken 10.20 letter vi, kun en time forsinket, og jeg er heldig at komme
med dagens sidste flyafgang, for alle senere afgange er vanen tro
aflyst pga. dårlige vejrforhold. De fleste, som vandrer til Mount Everest Base Camp eller vil bestige Mount Everest eller andre bjerge i
Khumbu, flyver til Lukla og sparer den ugelange vandring fra Jiri.
I højsæsonen i oktober og november måned afgår dagligt op til 50
små fly fra Kathmandu til Lukla, så min kæreste Søren og jeg bliver
bestemt ikke de eneste vandrere på ruten.
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Fra luften er udsigten fænomenal – med vue over verdens højeste tinder og over bjerge med terrassemarker ned ad siderne og over
landsbyer, dybe dale og snoede floder. Flyet flyver faretruende tæt på
bjergvæggene, så hårene rejser sig på mine arme, og jeg tænker med
gru på de mange ulykker, som er sket gennem tiderne ved indflyvningen til Lukla. Cockpittet har ingen dør, så ved landingen kan jeg
se ned på landingsbanen. Den har en stigning på 12 grader for at
bremse farten, er kun 527 meter lang og ender i en bjergvæg, hvor
landingsbaner normalt er tre-fire km lange. Det er derfor kun helikoptere og fly, der kan lette og lande på meget korte landingsbaner,
som Twin Otter og Dornier 228, som kan lande i Lukla. Bjerget på
den modsatte side af dalen ligger kun 700 meter væk, så flyene skal
lave et skarpt sving, inden de lander, og efter de letter. Lufthavnen
i Lukla er med sine 2.840 meters højde blandt verdens højest beliggende lufthavne og er også blandt verdens farligste. Her har været
flyulykker i 1991, 2004, 2004, 2005, 2008, og under de fleste ulykker er besætningen og passagererne omkommet. De fleste havarier
har været forårsaget af dårligt vejr, som nedsat sigtbarhed lige før
landingen. Sidste ulykke var netop med Yeti Airlines, som jeg flyver
med og netop med en Twin Otter, som er den flymodel, jeg sidder
i nu. Asfalten kommer nærmere og nærmere, hjulene rammer landingsbanen med et lille bump, og piloten drejer flyet skarpt til højre
kort efter landingen, så flyet stopper lige foran lufthavnsbygningen.
Jeg ånder lettet op. Efter udstigningen fotograferer jeg ivrigt Twin
Otteren fra landingsbanen, da Twin Otter er mit yndlingsfly, fordi
de er særligt seje – og straks bliver jeg beordret væk af politiet. Da jeg
træder ind i lufthavnsbygningen, står min vidunderlige skovtrold og
vinker med et stort smil.
Gensynsglæden er gevaldig, og vi hyggesludrer et par timer over
en frokost, mens vi iagttager helikoptere lande og lette på landingsbanen, hvorefter vi begiver os kåde af sted. Jeg smågriner af Sørens
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ultralette opbakning; en 30 liters dagstursrygsæk på kun fire kg, som
rummer hans bagage til fem måneders rejse. Hvordan gør man lige
det? Da jeg stadig er sløj, forkølet og har feber efter paraglidingen,
spørger jeg efter medicin i receptionen på det hotel, vi har spist på:
”Jeg har brug for den slags medicin, som dræber alt! Hvor kan jeg
købe det?”
Den nepalesiske kvinde ser undrende på mig, og en turist træder
hjælpende til: ”Mener du antibiotika?”
”Lige netop.”
”Nåh, det – det kan du købe på det lokale hospital her i Lukla,”
svarer receptionisten.
Vandreturen begynder i 2.860 meters højde, og inden længe har vi
skønne udsigter over skovklædte bjerge, dybe, snævre dale og den
brusende Dudh Kosi-flod, som skærer sig gennem bjergene. Stien
fører os gennem små landsbyer og løber langs marker, og indimellem
titter hvide bjergtinder frem i baggrunden. Stien deler vi med et væld
af bærere, guider, vandrere og dzos.
De små nepalesiske portere kan bære op til 80 kg.
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Vi rystes over at se bærere på ned til seks år. De voksne turistportere
er typisk 1,7 meter høje og bærer op til 40 kg, dvs. typisk bagage for
tre turister. Bærere, som transporterer varer til restauranter og butikker, bærer op til 80 kg. Porterne vejer kun 55-65 kg, og deres vægt
skal ses i forhold til tommelfingerreglen om, at man højst skal bære
30 % af sin kropsvægt på vandreture. Nepaleserne bærer derimod
ofte 70 % til 150 % af deres kropsvægt og må derfor blive svært
beskadiget af overbebyrdelse. Synet af bærerne ser aldeles vanvittigt
ud, idet bagagen ofte rager en meter op over hovederne på de små
bærere og knap en meter til hver side af kroppen. Det er lidt af et
kunststykke at bevæge sig op og ned ad de stejle, ujævne, stenede og
smalle stier med så stor last, og et fald er livsfarligt, da de lodrette
skrænter langs stien tit er flere kilometer lange. Bærerne har næppe
en forsikringsordning til at dække ved invaliditet eller død under
arbejdet. Her er flere bærere end pakdyr, fordi portere er billigere
end yakkaravaner – og så kan nepalesere bære mange flere kilo end
et pakdyr. Mange turister undskylder deres brug af portere med, at
nepalesere er meget stærke og derfor kan bære mere, og med, at de
giver dem et job. Men på hotellet i Pokhara fortalte den høje Resun
mig, at han har været turistporter en enkelt gang, og at han herefter
var sengeliggende i en hel måned pga. smerter i ryg og knæ. Hans
historie er næppe unik og indikerer, at vesterlændinges idé om, at de
små, tynde letvægtsnepalesere er superstærke, er det rene vås – det er
blot en illusion for at lindre vandrernes dårlige samvittighed over, at
de behandler deres portere som dyr og ikke som mennesker. Barbariet skal ses i lyset af, at det kun ville koste en vandrer knap 1.500 kr.
på to ugers vandretur at sikre, at en bærer kun bar deres personlige
bagage på 10-20 kg, men næsten alle foretrækker at overbebyrde
deres porter for at spare disse håndører. For at begrænse deres dårlige
samvittighed undgår mange vandrere at tale med deres porter – for
med et distanceret forhold føles den grove udnyttelse mindre slem.
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Guiderne sover på værelser og opholder sig i de varme fællessale med
turisterne, mens porterne ofte sover i spisestuen og skal være flere om
at dele et tyndt tæppe, så de fryser om natten. Ofte skal de opholde sig og spise aftensmad i uopvarmede rum, hvor temperaturerne
når frysepunktet. Søren har endda set portere få serveret turisternes
madrester! Guider og portere sidder sjældent sammen med deres klienter, men holder sig i baggrunden. De spiser for sig selv – ofte i
køkkenet – når vandrerne er færdige med at spise ved otte-ni-tiden,
selvom nepaleserne længe forinden er blevet hundesultne efter at
have båret tung bagage en hel dag.
En guide fortæller mig, at de på deres campingvandretur, dvs.
vandreture, som går udenfor tehusområderne, og som derfor kræver
overnatning i telt, har 27 nepalesere ansat til at servicere syv turister.
Jeg skrupgriner ved tanken, da Søren og jeg selv bærer al vores
bagage inklusive telt, kogegrej, mad, sovepose og liggeunderlag på
vores to uger lange vandreture i den svenske vildmark, og jeg spørger, hvad de skal bruge alle disse mennesker til.
”Jo, sådan en tur kræver et par guider, en chefkok, nogle køkkenmedhjælpere og så en masse bærere.” I stedet for letvægtsgrej bruger
trekkingfirmaerne tungt køkkenudstyr af metal, tunge telte og medbringer toiletter og ovenikøbet toilettelte.
Ligesom menneskevelfærden ikke er for god, er dyrevelfærden det
heller ikke. Kvægdriverne slår pakdyrene, hvis de går for langsomt
eller tager sig en afstikker og kaster håndstore sten mod dyrene for
at få dem til at gå fremad. Pakdyrene har store sår under remmene,
og hårene er tit slidt væk, så den bare hud er synlig, hvor remmene
slider.
Khumbu er buddhistisk, så ved indgangen til landsbyerne står lange mani-mure fyldt med firkantede stenplader med udhuggede buddhistiske inskriptioner, som man skal gå venstre om. Andre steder
står gigantiske sten med udhuggede religiøse skrifter, som er frem-
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hævet med hvid og sort maling. Mange landsbyer har små, hvide
byporte med indvendige rækker af bedemøller, som de lokale ivrigt
drejer på, og tit ses også store pastelfarvede rigt malede bedemøller
på størrelse med tønder. De mange buddhistiske relikvier giver området et stærkt religiøst præg.
Da jeg stadig er sløj, stopper vi tidligt dagens vandring og indlogerer os på et hostel i landsbyen Ghat ved siden af et lille kloster.
Inden længe banker det på værelsesdøren, og en ung pige fra hos
tellet spørger forsigtigt fra den anden side af døren: ”Vil det være
muligt for jer snart at bestille mad?”
”Ja, vi skal nok snart komme ned.”
Fem minutter efter banker hun igen på og åbner døren uden at
spørge om lov og beder os genert om at afgive bestilling. Med bare
skulderpartier over dynerne læser vi menukortet, som hun har med
og bestiller, mens hun venter i døråbningen ved sengens fodende.
Hun undskylder ulejligheden, og jeg svarer muntert: ”Det gør ikke
noget, vi betragter det bare som roomservice,” selvom vi godt er klar
over, at hun er sendt op for at sikre, at værten vil tjene penge på os,
for hostellene lever af at sælge restaurationsmad og ikke af den uhyre
lave hostelbetaling.
Hostelmutter er kraftigt bygget og er som de fleste kvinder i
Khumbu-området iført en traditionel, gråbrun sherpakjole, som går
ned til jorden, og over den har hun det typiske fintstribede forklæde.
Samme påklædning bruges i Tibet, som folk på egnen migrerede fra
i det 16. århundrede, og det er interessant, at de mange århundreder
senere stadig går i det samme tøj. Som de fleste andre sherpaer i
Khumbu-regionen er familien mørkere i huden end andre nepalesere og har tibetanske træk, som skæve øjne og store runde, røde
æblekinder, der grænser til lilla pga. frostsprængninger og den stærke
bjergsol.
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Fra landsbyen Phakding er vejen til Namche Bazaar fyldt med
vandrere og deres mange portere og guider. Mange turister deltager
i organiserede ture og går i lange rækker på 10-15 personer. De små
karavaner viger ikke for nogen og lader ingen overhale på de smalle
bjergstier, selvom de bevæger sig umanerligt langsomt afsted. Vi undrer os over, at de kan holde ud at gå i grupper uden mulighed for at
stoppe for at fotografere eller gå på toilettet og er dømt til hele tiden
at glo ind i nakken på personen en meter foran sig i rækken og til
at gå i samme uudholdeligt langsomme tempo. Når det lykkes at
overhale de store flokke, må vi herefter holde tempoet og nøjes med
korte pauser, for ellers skal vi overhale hele horden én gang til, og det
gør turen noget ufri og anstrengende.
Adskillige gange krydser vi Dudh Kosi-floden via lange hængebroer og ser ned i de dragende, hvirvlende vandmasser, der er spækket med flere meter høje, mønstrede sten, som ligger hulter til bulter,
som var de blevet kastet i floden. Den sidste del af turen mod Namche Bazaar indebærer en stigning på knap 1.000 højdemeter og løber gennem velduftende granskov. Det er temmelig udmattende, da
jeg er sløj og forkølet. Stien zigzagger op ad bjergsiden, og konstant
overhales vi af lange karavaner af støvende dzos og af de tungtlastede
portere, som bærer varer til restauranter og butikker.
Midt på eftermiddagen når vi Namche Bazaar, Khumbus hovedby. Oprindeligt dannede landsbyen afsæt for handelsekspeditioner
via Nangpa La-passet til Tibet, men i dag lever byen af vandrere.
Vi indlogerer os på et hostel, som ligger højt hævet over Namche
Bazaar og derfor har en suveræn udsigt over bjergene og landsbyen.
Namche Bazaar ligger i en hængedal og er formet som et amfiteater
og er til alle sider omgivet af hvide, skarpe bjergtinder på over 6.000
meter. Om aftenen har vi et skønt og romantisk vue over landsbyens mange lys. De høje stenhuse ligger tæt, og de smalle gyder
mellem dem skaber en særlig charme. Hostellet er det prægtigste,
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jeg endnu har sovet på, på vandreturene i Nepal. Fællesstuens loft,
vægge, gulve og møbler er lavet af gyldentlakeret træ, og rummet
er udsmykket med skinnende messingbeholdere på en hylde under
loftet. Gardiner, lamper og møbler er elegante, og helhedsindtrykket
er fint og eksklusivt. I flere aftener sidder vi klæbet op ad kakkelovnen i rummets midte, for at jeg skal komme mig i en fart. Vi spiser
aftensmad med Bobby, en grafisk designer fra Østrig, og Trevor, en
læge fra Skotland. Bobby er grå, gammel og rynket, selvom han altid
fremstår venlig, smilende og imødekommende. Skotten virker en del
yngre og har langt færre rynker. Det viser sig, at Bobby kun er 56 år,
og at lægen er 65 år, selvom man skulle tro, det forholdt sig omvendt.
De to mænd illustrerer fint, at folk tager sig meget forskelligt ud fra
50-årsalderen afhængigt af deres livsførelse, og synet af dem får mig
til at sværge, at jeg vil holde mig ung ved at blive ved at være mentalt og fysisk aktiv og ved at forsøge at være så glad som muligt, da
glæde forynger og forlænger livet. P.t. skyder de fleste mig til at være
fem-otte år yngre, end jeg er, så det tegner godt. Bobby er ellers i en
forbavsende god fysisk form og traver rask afsted. Men han laver hele
tiden sjov med, at han er ved at blive dement og ikke kan huske fra
næse til mund, og den tilgang til én selv fremskynder nok også ens
aldringsproces. Desuden er Bobbys kæreste 15 år ældre end ham, og
hendes høje alder medvirker sikkert også til hans ældre fremtoning.
For hver stigning på 300 højdemeter bør man, som nævnt, blive en
ekstra dag for at akklimatisere for at undgå højdesyge, og da Namche
Bazaar ligger i 3.420 meters højde, anbefales det, at man akklimatiserer
her. Dagen bruger vi på at gå op til verdens højest beliggende hotel,
Hotel Everest View. Hotellet har bygget sin egen flyveplads, for at gæster kan flyve direkte til hotellet fra Kathmandu, og har bygget særlige trykkabineværelser med slanger med ilttilførsel, så at gæsterne kan
undgå højdesyge, men det er ikke nok til at akklimatisere, så nu flyver
eksklusive gæster herop i helikopter og flyver ned nogle timer senere. Fra
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højdedraget, som hotellet ligger på, har vi et 360 graders vue over de
snedækkede bjerge. For første gang på turen ser vi de verdensberømte
bjerge som Mount Everest (8.848 m), Nuptse (7.861 m), Thamserku
(6.608 m) og det unikke Ama Dablam (6.856 m), som i vores øjne er
verdens smukkeste bjerg pga. sin helt særlige form. Bjergtinderne rejser sig snehvide og knivskarpe mod den ufattelig blå himmel, og langt
nede strækker en dyb dal sig, så langt øjet rækker. De mange lag bjerge
toner blåligt for enden af dalen for til sidst at fortone sig i horisonten.
Landskabet er så gigantisk og overdimensioneret og så overvældende
smukt i al sin storhed, at jeg bliver dybt rørt. Vi holder picnic til denne
gudeskønne udsigt og fyldes af en lykkerus. Det er fabelagtigt at kunne
dele oplevelserne med min kæreste, og vi fryder os over, at vi har det så
godt sammen efter seks år. Vi spadserer videre gennem stenlandsbyerne
Khumjung og Khunde, hvor alle hustagene er lavet af grønt blik. Markerne ligger midt i landsbyerne og er indhegnet af høje stengærder, og
smalle stier snor sig mellem markerne, som vi følger gennem landsbyerne. Fra et lille kloster gjalder monoton trommen og horntabernakel som
led i puya, munkenes daglige eftermiddagsbøn, og musikken runger ud
over hele landsbyen og spreder en religiøs, ophøjet stemning. I midten af
landsbyen ligger en Hillary-skole, doneret af newzealænderen Edmund
Hillary, som sammen med sherpaen Tenzing Norgay var den første i
verden, som besteg Mount Everest. Hillary var begejstret for området og
for sherpaerne og har oprettet en del fondsdrevne Hillary-folkeskoler og
gymnasier i hele Khumbu-regionen. På denne kombinerede folkeskole
og gymnasium går ikke mindre end 350 elever. På hjemvejen bliver vi
med ét omsluttet af tæt tåge og er omgivet af gigantiske sten og træer
med spansk skægmos, som hænger ned fra grenene, og en særegen mystisk stemning hviler over landskabet og får os til at hviske. Tågen letter
og afløses af snevejr, og Namche Bazaar og dets mange terrassemarker
over byen dækkes af et fint snelag, som bliver liggende til den næste
formiddag.
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EN FLYVENDE LAMA

Tidligt på morgenstunden følger vi selvmordsstien, som Søren kalder sporet ud af Namche Bazaar, da stien er smal, og bjergsiderne
nedenfor er lodrette og et par kilometer lange. Landskaberne er overordentlig dramatiske og dragende pga. de næsten vertikale bjergsider på begge sider af dalen med op til fire kilometer fra dalbund til
bjergtoppene. Der findes næppe andre steder i verden med så store
afstande mellem dale og tinder som i Khumbu-regionen, og jeg er
fuldstændigt overvældet af naturens skønhed hele dagen. Bjergene
var oprindeligt dækket af skov, men er blevet ryddet for træer for at
skaffe brænde til at dække vandrernes behov for opvarmede rum,
varme bade og varm mad, men fordelen ved træfældningen er den
frie udsigt fra stierne. Over sporet svæver lavtflyvende kongeørne,
og flokke af tahr, vilde bjerggeder, huserer få meter borte. De store
hanner med lysebrune, løvelignende pelse piber ynkeligt, inden de
begynder at slås om hunnerne og kaster rundt med hinanden med
hornene. Neden for stien spankulerer Nepals nationalfugl rundt –
70 cm lange glansfasaner, som glinser kønt i blå og grønne metalfarver changerende til kobber. Sagarmatha nationalpark, der er på
UNESCOs Verdensarvsliste, og som Everest-trekket løber gennem,
er herudover befolket med sneleoparder, himalayabjørne, røde pandaer og ulve, men de ses sjældent, da de er tæt på udryddelse. På små
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højdedrag langs stien står hvide buddhistiske stupaer, chortens, halvkugleformede monumenter med et spir på toppen. De er omgivet af
farverige bedeflag, som er udspændt fra toppen til jorden. Stupaerne
har store øjne, som skuer almægtigt ud over landskabet – Buddhas
øjne ser alt. Mange chortens har religiøse relikvier, som fx aske fra
munke indeni. Stupaen har tre niveauer, som symboliserer vejen til
oplysning. Soklen symboliserer jorden, kuplen symboliserer vand, og
spiret symboliserer ild. De 13 trinlignende dele på spiret repræsenterer de stadier, mennesket må igennem for at opnå nirvana. Øverst
over trinene er en udsmykning formet som en måne, der symboliserer luft, og en vandret spids symboliserer Buddhas hellige lys.
Stien fører os ned gennem rododendronskov til en flod og herefter
750 meter stejlt opad gennem skov, som kræver flere timers asen.
Dzo-togene er efter Namche Bazaar skiftet ud med yakoksekaravaner, og de bimlende klokker om halsen varsler i god tid om deres
komme. Yakoksernes hårpragt når næsten jorden, og den lange pels
gør dem pænere og blødere end dzosene. På hostellet, som vi overnatter på i Tengboche, er datteren bosat i Danmark og har fået et
barn med sin danske mand. Trods den fælles forbindelse til Danmark forsøger værten alligevel at snyde os ved at afregne med andre
priser end de, som er anført i menukortet, ligesom de fleste andre
nepalesiske hostel- og restaurationsejere.
Tengboche domineres af et stort og prægtigt rødt buddhistisk kloster, som er det største blandt de mange klostre i Khumbu. I det
tilhørende tempel overværer jeg munkenes puya. Rummet og inventaret er malet i røde, orange og gule farver og har mange små,
finurlige ornamenter. En fire meter høj buddhastatue troner bag lamaens ophøjede plads og er omgivet af farverige træfriser fyldt med
udskårne figurer. Fem munke sidder i skrædderstilling på tæpper
bag lave borde og har fordelt sig over hele salen. De er klædt i bordeauxfarvede gevandter og har en foret rød kappe over sig, mens de
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beder, da rummet er uopvarmet og isnende koldt. Munkene messer
monotont deres religiøse skrifter i kor, og jeg tænker på, hvad resten
af klostrets munke mon laver. Da jeg ikke ved, hvor lang tid seancen
tager, begynder jeg at meditere, da templet må være et passende sted,
men med ét er seancen ovre. Sange Dorje, den femte reinkarnerede
lama i Rongbuk Gompa i Tibet (som ligger på den anden side af
Mount Everest), menes at have ført buddhismen til Nepal ved på
overnaturlig vis at have fløjet gennem Himalaya-bjergene. Andre
mener, han er kommet ved hjælp af vindmeditation, hvor man kan
løbe ufatteligt langt og umanerligt hurtigt i dagevis uden at stoppe
via meditation og vejrtrækningskontrol.
Vi vågner til en sublim solopgang og til synet af Mount Everest, Ama
Dablan, Nuptse, Lhotse, Thamserku og Thawache. De snehvide skarpe
bjergtoppe tindrer flot og gyldent i morgensolen, og himlen er dybblå.
Lyset og farverne heroppe i Nepals høje bjerge er bare klarere, stærkere
og smukkere end nogen andre steder i verden. Vandet i vandflasken på
værelset er frosset ligesom vandet i vandtønden over håndvasken på toilettet. Da vi drager afsted, er det fortsat bidende koldt – mindst ti frostgrader, men luften er ren og frostklar, og det kompenserer for kuldeoplevelsen. Stien fører os forbi et nonnekloster, ned til bunden af dalen, over
en hængebro og op ad dalens modsatte bjergside. Morgensolens stråler
rammer os, og med ét får vi varmen og nyder solens varme i ansigtet og
på kroppen. Hvordan kan man være andet end helt igennem glad på
sådan en eminent klar morgen? Stien herfra løber over trægrænsen hele
vejen til Everest Base Camp, og udsigterne over de hvide, barske bjergtinder varer hele dagen. Jeg føler, min sjæl bliver renset af det guddommelige syn, og jeg fyldes af en særegen indre ro og lyksalig glæde, som
jeg ofte oplever på vandring i bjerge. Det mærkes, som om meningen
med livet netop er at vandre her. På en lille gårdsplads i stenlandsbyen
Pangboche danser en lille gruppe skolebørn folkedans i traditionelt tøj
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for at samle ind til den lokale skole, og de er ganske ferme til at danse.
Jeg bliver rørt, så tårerne løber ud af mine øjenkroge, og jeg nyder, at naturens skønhed bringer mig i større kontakt med min følsomhed. Landskabet er herfra goldt, tørt og ørkenagtigt, og knaldrøde buske er spredt
ud over bjergsider og plateauer og lyser op i det bruntonede landskab.
Jeg føler mig lillebitte i de store landskaber, og paradoksalt nok fyldes jeg
af en stor glæde over at være lille og ubetydelig og over at være en del af
noget, som er meget større end mig selv.
Midt på dagen når vi landsbyen Dingboche. Uden for byen står
Bobby og tager varmt imod os, og han har fundet et godt hostel til os
med værelsesudsigt til vores yndlingsbjerg Ama Dablam, som nærmest ligger i baghaven. Ama Dablam skiller sig ud fra andre bjerge
ved at have en umanerlig smuk facon med en stejl, spids sneklædt
bjergtop, som hæver sig over resten af bjergtinderne. Landsbyen ligger i 4.400 meters højde, og der anbefales endnu en akklimatiseringsdag for at undgå højdesyge. Om aftenen går en gruppe unge
mænd rundt i mørket til hvert hus og synger den monotone deusi,
ledsaget af tamburiner, og får til gengæld penge. Hele aftenen høres
mændenes sang gjalde gennem landsbyen. Traditionen er en del af
den fem dage lange Tihar (lysfestival), som er den andenvigtigste
hindufestival i Nepal. Festivalen holdes til ære for gudinden Lakshmi og flere dyrearter. Først ofres ris til kragerne – budbringerne fra
de døde. Herefter ofres til hundene, som leder sjæle over dødsfloden,
og senere ofres til køer og stude. På tredjedagen oplyses alle hjem i
byerne med lys og olielamper, og stearinlys sættes i vinduer og døråbninger, og mange maler hvide fodspor til deres hoveddør for at byde
Lakshmi, gudinden af rigdom, velkommen. Dét er det mest charmerende tidspunkt at opleve Kathmandu på. Den sidste dag giver
søstre og brødre hinanden tika, blomsterkranse og gaver, hvorefter
de holder en stor tikafest, og denne festival skaber tætte bånd mellem de søskende. Under mit sidste ophold var jeg så heldig at få lov
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at overvære ceremonierne og deltage i festlighederne hos en af mine
nepalesiske venner, og det var bevægende at opleve den højtidelighed
og glæde, ritualerne var omgærdet af.
Om morgenen aser jeg op til udsigtspunktet Nangkartshang i 5.100
meters højde. Himlen er skyfri og skrigende blå, og udsigterne over
de vældige, rå bjerge er åndeløst smukke, og det er fantastisk at være
så tæt på bjergtoppene. Hele horisonten er spækket med snedækkede
bjergtinder og skarpe bjergkamme i flotte faconer. Sneskred har trukket fine, lange streger i sneen fra de lodrette tinder ned over bjergsiderne. Jeg kan ikke få nok af synet og bemærker hele tiden nye finurlige og formidable detaljer i bjergtoppene og forsøger af indprente
mig vuet på nethinden for at bevare det for mit indre øje for stedse.
Det 6.200 meter høje Island Peak, som jeg besteg i 2005, ses også
herfra, og jeg mindes et øjeblik bjergbestigningsturen. Jeg kan se langt
gennem den mange kilometer lange dal, vi er kommet fra, som har
en lang flod ålende i bunden. Alle dalene og bjergene toner brunligt
indtil højden, hvor snelaget begynder, og sorte stenmasser titter frem,
hvor sneen er føget af bjergmassiverne. Under mig ligger flere dybe
dale med fine, smaragdgrønne bjergsøer, og i landsbyen nedenfor bevæger menneskene sig rundt som små prikker. Gribbe og mindre fugle
kredser i nærheden, og det suser i ørerne, når de dykker tæt forbi, og
det er fascinerende at opleve fugleliv i disse højder. De sidste aftener
har vi tilbragt sammen med Bobby, Andy fra Tyskland og Luke fra
Sydafrika. De begyndte opturen før mig, men alligevel kommer de
halsende længe efter. På den smalle bjergkam fotograferer jeg Luke
20 gange, mens han springer badutspring på en sten med stor fare for
at komme alvorligt til skade, hvis han lander forkert, da den vertikale
bjergside nedenfor er mange hundrede meter lang. Senere får jeg forklaringen på hans vanvittige stunts og på hans klare, glasagtige blå
øjne, som har et mærkeligt tomt blik: Han er pilskæv hele tiden.
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Udsigt fra Nangkartshang i 5.100 meters højde.

Yakokser har barberet græsset i dalen og på bjergsiderne ned til jorden, og en bondekone har derfor drevet sine yakokser højt op på
bjerget, for at de kan græsse – det ørkenagtige klima giver ikke meget græs til dyrene. Pga. mangel på træ bruges yaklort til opvarmning og madlavning, og foran husene står enorme stabler af yaklort,
som med hænderne er formet til ”pandekager”, hvorefter de har ligget til tørre i solen. Med hænderne kastes de ind i kakkelovnen, og
heldigvis lugter lortene ikke så slemt, når de brændes. Til gengæld
vasker nepaleserne ikke hænder, efter de har rørt ved dem ...
Hostellets pedaltoilet står vanen tro i et særskilt toiletskur. Toiletgulvet er dækket med glat is, og vandtønden er frosset til, så man
skal slå hul i isen for at øse vand i toilettet. Nepaleserne bruger også
øsen til at vaske sig i rumpen med, og sæbe er en sjældenhed på disse
toiletter, så det er et under, at vi undgår at få diarré under vandretu-
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ren. Den fedtede og beskidte øse bruger vi nemlig også til at vaske
ansigt og hænder med – også før vi spiser, hvor ækelt det end lyder.
Badeværelserne er tilsvarende iskolde, så i 11 dage bader vi slet ikke!
Heldigvis begrænser kulden både sveden, lugten og følelsen af at
være beskidt, så det er ikke spor slemt. De lokale kommer nok endnu
sjældnere i bad, da gas er dyrt, og brændet er sparsomt.
Kun fællesrummet opvarmes på hostellene, så de uisolerede værelser henstår hundekolde og har ofte frostgrader om natten. Sådan bor
de lokale også selv, og jeg undrer mig over, at de kan holde ud at bo
her. Men de har nok ikke prøvet andet og kan vel næppe forestille
sig, at der findes begreber som isolering, termovinduer og centralvarme. Oven på soveposerne lægger vi som altid tæpper og dyner
uden betræk – som nok aldrig bliver vasket. De ser dog sjældent
beskidte ud, men det kan vi regne ud, at de er. På samme vis vaskes
lagener og hovedpudebetræk heller ikke mellem hver sovende gæst,
så det gælder om at være godt rullet ind i soveposen, så vores hud
intet rører i sengen. De mange lag er ikke nok til at holde kulden
ude, så vi sover iført lange uldunderbukser og -undertrøjer, strømper,
fleecetrøje, hue, halstørklæde og vanter. Til gengæld er det superlet
om morgenen – her mangler jeg blot at trække vandrebukserne ud
over de lange underbukser og at iføre mig en ekstra fleecetrøje, for at
jeg er fuldt påklædt. Et minus er dog, at det kniber med romantikken under de mange lag, men så har vi noget ekstra godt at se frem
til. Under disse omstændigheder er det ikke så sært, at mænd vælger
munkelivet på disse kanter, for der er alligevel ikke noget at komme
efter ...
Varmen fra kakkelovnen i hostellenes fællesrum når ikke rigtigt ud
til de polstrede bænke langs vinduerne, som vi vandrere sidder på,
og derfor er alle pakket ind i fleecetrøjer, jakker og huer. Klokken 19
holder stederne op med at fyre, og klokken 20 er de fleste gået i seng
– primært pga. kulden, men også pga. træthed. De fleste vandrere
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har købt for 15-20.000 kr. udstyr til vandreturen, så alene på dette
hostel, som huser omtrent 25 vandrere, er her udstyr for astronomiske beløb. Vi drøfter muligheden for at gøre produktion eller salg
af friluftsudstyr til vores fremtidige levebrød, men der er allerede
mange om buddet. Heldigvis har jeg ikke købt for en krone udstyr
til rejsen, da jeg i forvejen havde alt, jeg skulle bruge.
Den næste dag nyder vi fortsat de frie udsigter til de hvide bjergtoppe, og Ama Dablam har fra denne vinkel en skarp pyramideform
og en helt anden facon end fra Namche Bazaar. På sporet ses færre
og færre mennesker, og vi undrer os over, hvor vandrerne forsvinder
hen. Halvvejs passerer vi landsbyen Dughla, som består af ét hostel,
da resten af den lille landsby blev skyllet væk under en oversvømmelse i 2007. Herefter går stien 300 meter stejlt opad til Dughlapasset. Plateauet er fyldt med uhyggelige mindeplader for de mange
bjergbestigere, som er døde under bjergbestigningsturene – primært
under Mount Everest-ekspeditionerne. Her er også mindesmærker
for døde vandrere. Det største mindesmærke er rejst til ære for Babu
Chhiri Sherpa, som besteg Mount Everest ti gange, og som tilbragte
21 rekordlange timer på toppen i 1999. Desværre døde han under
sit 11. topforsøg i 2001 ved at falde ned i en gletsjerspalte ved Camp
2. Her er også et mindesmærke for den berømte bjergbestiger Scott
Fischer, som døde under katastrofen i 1996. Det var det værste år
i Everest-bestigningens historie, da 15 personer døde på vej ned i
en storm. Han døde netop på den ekspedition, som Lene Gammelgaard deltog i, da hun som den første skandinaviske kvinde besteg
Mount Everest. Siden 1921 er mere end 240 klatrere, sherpaer og
portere døde under bestigningen af Mount Everest. To tredjedele af
de døde er bjergbestigere, og flertallet er døde pga. kvæstelser under fald ned ad bjergsider, ned i gletsjerspalter og gennem snebroer.
Herudover dør mange pga. laviner, højdesyge, udmattelse, kulde og
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