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I 1999 gennem før te vi med stor suc ces den klas si ske
Ne pal trek king tur, An na pur na Rundt. Året ef ter hav -
de vi en spæn den de bustur til Ru mæ ni en med JS Rej -
ser. Men i 2001 skul le må let igen være Ne pal, og den -
ne gang til det knap så kend te og ik ke så ”over rend te” 
Lang tang.

Så der for kon tak te de vi i be gyn del sen af de cem ber
2000 Jysk Rej se bureau for at be stil le to fly bil let ter til
Ne pal i be gyn del sen af ok to ber 2001 med hjem rej se
fra Kath mandu først i no vem ber. Aero flot kun ne dog
kun be kræf te hjem rej se da to en 26. ok to ber. Læn gere
rak te de res ka len der ik ke. Ef ter ad skil li ge tele fon -
sam ta ler, be søg og be brej den de bre ve lyk ke des det
en de lig i slut nin gen af au gust at få be kræf tet den øn -
ske de hjem rej se da to, 2. no vem ber.

I lø bet af som meren sam le de vi ma teri a ler til den obli -
ga tori ske ”rej se fører”. Bent Thy ge sen hjalp med en
be skri vel se af hans tur til Lang tang og He lam bu. Den
blev suppleret med op lys nin ger fra ”Turen går til Ne -
pal” og ryg sæk rej sen des bi bel, Lo ne ly Pla nets ”Trek -
king in the Ne pal Hi ma laya”. 

Vi hav de nu no get at se frem til: 17 da ge i bjer ge ne
med to over lig ger da ge, og godt en uge i Kath mandu
med be søg hos gam le ven ner og ud flug ter til om eg -
nen. Det vil vi for sø ge at del ag tig gøre vore læ sere i på
de føl gen de si der.

Histori en er for talt af

In ger Thra ne
og 
Bør ge Hel mer
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Ons dag den 3. ok to ber
År hus-Gentofte

Det var da gen før flyaf gang. Alt var pak ket og klar, så da In ger
an kom ved 8-tiden, var der god tid til at spi se mor gen mad og
hen te frost varer til Karen fra fry seren.

Vi var godt be læs set, da vi kl. 9.45 be gav os på vej til bus sen.
Den kom plan mæs sigt kl. 9.54, men på Od der vej var man i
gang med at læg ge as falt på den ene vej ba ne, så tra fik ken kun -
ne kun bru ge det an det spor. Bi lkø en var lang, mi nut ter ne gik,
og vi blev efter hån den tem me lig ner vø se for, om vi kun ne nå to -
get kl. 10.30. Men tak ket være en be slut som chauf før lyk ke des
det at ind hen te no get af det tab te, så vi kun ne en tre lyn to get to
mi nut ter før af gang.

Ef ter en be ha ge lig tog tur skif te de vi på Kø ben havns Hoved -
ba ne gård til Farum S-toget, som kl. 14.30 sat te os af på Kil de -
bak ke sta tion. Ef ter ind køb af en hind bær tær te i Net to slæb te vi
os den sid ste halve ki lo me ter til Eri ca par ken 13. Karen hav de
hen tet Mads Emil i bør ne ha ven, så vi fik en me get varm vel -
komst.

Karen gik straks i gang med at ko ge saft af de man ge ki lo
blom mer, vi hav de med bragt, mens vi nød en kop kaf fe til Net -
to-tærten med flø de skum (flø den var med bragt fra År hus. In ger
hav de glemt den hjem me bag te tær te hjem me i År hus).

Af tens ma den var og så en ny del se, ori en talsk gry de med fisk,
bam bus skud, sø de ær ter og pin je kær ner, suppleret med sprø de 
ovn steg te kar tof ler (bå de). Her til en lif lig au stralsk hvid vin.

In ger fik lov til at so ve sam men med Mads Emil, og jeg fik en
blød ma dras på gul vet. Mads Emil sov uro ligt, og jeg våg ne de
flere gan ge for at se på uret. Vi skul le jo op kl. 5.30 for at gøre os
klar til turen.

Tors dag den 4. ok to ber
Ka strup-Moskva

Ef ter et godt og næren de mor gen mål tid kun ne vi, let tet for fros -
ne blom mer og ga ver til bør ne ne, be gi ve os på vej til S-toget,
som kør te fra Kil de bak ke sta tion kl. 7.05 med an komst til Kø -
ben havns Hoved ba ne gård kl.7.28. Øre sund sto get (det nye flot -
te) kom kl. 7.40 og af le vere de os kl. 7.52 i Ka strup. Vi van dre de
den lange vej til ter mi nal 2, nu med ryg sæk ke ne på en bag a ge -
vogn.

Ryg sæk ke ne blev som sæd van ligt om hyg ge ligt em bal leret i
sor te af falds sæk ke og luk ket med rem me, så in gen pil fing re
kun ne bli ve fri stet un der trans por ten til Kath mandu.

Det var ik ke til ladt at med brin ge skar pe og spidse gen stan de i
hånd ba ga gen, så vi måt te lå ne en saks i ind skriv nin gen til at
klip pe vores ta pe og snor. 

Der var langt ud til ga te C 35, og der var ik ke man ge ven ten -
de, selv om der kun var en halv ti me til af gang.

Der var man ge tom me pladser i fly et, en Bo eing 737 med 2 x
3 sæ der, me get lig den, vi fløj med i 1998. Fro ko sten var ik ke
sær lig spæn den de, men mæt te de ud mær ket – og der var bå de
rød vin, hvid vin, juice, te og kaf fe til. Vi læ ste avi ser og skrev
dag bog, så ti den gik hur tigt. Vi var oven i kø bet i Mosk va næ -
sten en halv ti me før ti den.

I an kom stafs nit tet stod al lere de en del ven ten de fra et an det
fly, men in tet per so na le til at eks pe dere. Vi hav de he le da gen for 
os, så vi sat te os blot til at ven te. Om si der duk ke de en da me op
ved skran ken og be gynd te at tjek ke bi llet ter til trans it. Og så
kun ne vi ind le de vores ven ten i Mosk va Luft havn.

Kl. 23.55 skul le vi fort sæt te mod Kath mandu med mel lem lan -
ding i Shar jah. Vi be søg te først trans it kon toret og fik ud le veret
mid dags bil let ter. Det kend te vi fra tid li gere. Gik så op i ”spi se sa -
len” el ler ca fe teri et, hvor vi kun ne sid de ved et bord. Der fra var
der og så ud sigt til den store tav le med af gangs ti der.

Jeg hav de glemt vores rej se fører hos Karen, så den blev del -
vis re kon stru eret ef ter de med brag te rej se bø ger. Ved
17.30-tiden af le vere de vi spi se bil let ter ne til en af de store, bid -
ske ser verings da mer.

Sup pen var en tyk, brun cham pig non sup pe med en slags kar -
tof fel sa lat og en stor bol le til. Det lag de bun den.

Hoved ret ten var to ski ver ok se steg med ris og brun sovs. Til at 
skyl le det ned fik vi en lil le juice.

Bedst som vi hav de trø stet os med, at der nu kun var tre ti mer
til af gang, kom en æn dring på den store tav le: fly et til Kath -
mandu var for sin ket to ti mer!

Vi faldt i snak med to da mer, som hav de pla ner om at ta ge på
Lang tang-trek med High lan der, så ti den gik hur tigt, og klok ken
ca. 1.15 blev vi luk ket ind i af gangs afs nit tet til ga te 10.

Fre dag den 5. ok to ber
Mosk va-Kathmandu

Af gang fra Mosk va præ cis kl.1.55 med mel lem lan ding i Shar -
jah.

Vi fik so vet lidt, ind til der kl. 3 blev ser veret mad. Da vi nær -
me de os Shar jah ved 7.30-tiden skin ne de so len ind ad vin du er -
ne. En ti mes op hold, som vi brug te til at kig ge på told fri varer.
Ci garet ter var me get bi lli ge: 2 kar to ner+en reg ne ma ski ne for
knap $10.

Af gang igen kl.
8.40 mod Kath -
mandu. På turen ind -
hen te de vi den ene af
de mis te de to ti mer,
så vi nød turen med
ud sigt til Kath man -
du-dalen og lan de de
ca. kl. 14 lo kal tid.

Al le skul le ud fyl de
den sæd van li ge “em -
bar ka tion for mu lar”,
før man kun ne stil le
op i en af de lange kø -
er ved pa skon trol len.
Vi vek sle de og så pen -
ge, men kur sen var
ik ke så god som tid li -
gere. Det tog me get
lang tid at kon trol lere
pas se ne og klæ be en
eti ket på vi su met.
Men om si der slap vi
ud og fandt vores
uskad te ba ga ge. I an -
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komst hal len var der stor postyr. Bå de High lan der og Ho tel Ye ti
var mødt op, så vi fik bå de knus og blom ster kran se. Tim si na
hav de solgt sin mini bus, så vi kør te til Ho tel Ye ti i en hyret taxi.

Rum 305 var klar. Ho tel let lig ne de sig selv, in tet var re pareret, 
men det fun gere de. Al le var som sæd van ligt me get ven li ge og
imø de kom men de. 

Tim si na var i Chit wan, hvor han var ved at or ga ni sere et ho tel 
ef ter at ha ve af hæn det ”Nam che” (han for tal te se nere, at han
kun hav de le jet Nam che).

Tal te med en sven sker som bo e de på ”Ye ti”. Han kør te i en
17 år gam mel Op el Ka dett og var på rund tur med en kam merat. 
Bi len hav de han få et af sin bed ste mor. Hav de nu få et et pro -
blem, for di græn sen til Pa kistan var luk ket. Han vil le der for for -
sø ge at få af hæn det bi len på en el ler an den om kost nings fri 
må de.

Ef ter at ha ve pak ket ud og få et et bad (varmt) blev vi budt på
te af Am rit. Der ef ter gik vi til strik ketrø je bu tik ken og så på Cash -
meretrø jer til In ger. Som be ta ling var man ind stil let på at ta ge
mod dan ske sed ler til kurs 0,9.

Der ef ter gik turen til High lan der for at ord ne fly bil let ter, be stil -
le bærer og ud fyl de for mu lar til den dan ske am bas sa de (hvis
der skul le ske et uheld). Hari kom og så og hil ste hjer te ligt på, og
vi blev budt på co la som sæd van ligt. Han hav de sendt Ram på
trek king, men vil le fin de en bærer, der var li ge så god og som
og så kun ne gøre sig for stå e lig på en gelsk. 

På ve jen fra High lan der til Tan ki Ma nang Trek king Shop løb
vi ind i Ram. Hans en gelsk var lidt bed re end sidst, så han kun ne 
for tæl le, at han i mor gen skul le på Lang tang-trekking.

Hos Ma nang Trek king kig ge de vi på so ve po se til In ger og tur -
ryg sæk til mig. Vi af tal te at kom me igen i mor gen og ta ge min
de fek te ryg sæk med.

Sid ste stop var hos Budd hatrek for at af le vere et brev fra Bent 
Thy ge sen til Bi shnu Tha pa. Han var imid ler tid på An na pur -
natrek, men hans 16 år gam le søn var på kon toret, så han fik ku -
ver ten med hjem. Vi fik en god snak med Dil og Bi shnu Kun war, 
in den vi gik til Tha mel. Her fik jeg en spa get ti bo log ne se og In -
ger en kan de te.

Gik lidt rundt i kvar teret og hil ste blandt an det på læ der -
mand en og skræd derens ny as si stent. Nød stem nin gen og kig -
ge de og så ind i su per mar ke det og
se nere i bag er bu tik ken og køb te et
”cho ko la de-creme-brød” til halv pris
ef ter kl. 9.30 p.m.

Og så var det en de lig sen ge tid.
Hvor var det dog her ligt at bli ve lagt
ned og få hvi let ud ef ter den lange
rej se.

Lør dag den 6. ok to ber
Kath mandu
Be søg på Dur bar Squ are

Hel lig dag i Ne pal. Pas sen de dag til et be søg på Dur bar Squ are
for at iagt ta ge li vet i og om kring templer ne. Vi gik lidt for kert,
spurg te en ne pa le ser om vej, og blev fulgt helt hen til New Road. 
Køb te her tre me get bi lli ge vi de o ka set ter til In ger.

Ved ind gan gen til Dur bar Squ are blev vi stop pet af en vagt,
som for tal te, at det ko ste de 200 rp. at kom me ind. Det var vi ik -
ke umid del bart ind stil let på at be ta le, så vi prø ve de at fin de en
ga de uden be ta ling. Da vi kom til den ga de, vi ple je de at kom -
me ad, var der og så her en vagt post. Si den den 27. au gust har
man op kræ vet 200 rp., som går til ved li ge hol del se af pladsen.
Vi ar gu men tere de lidt og fik det råd at gå til kon toret og få en
må neds til la del se. Det gjor de vi så, ud fyld te en an søg ning med
bi lle de og fik et par tout kort.

Ku mari, den le ven de gud in de, var helt ny i job bet. Hun var
kun 4 år og hav de kun bo et i Ku maris hus i en må ned. På op for -
dring fra et rej se sel skab kom hun frem i vin du et og smi le de til
fol ket, flot klædt i en gul dind væ vet kjo le.
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Der var ik ke så me get liv på pladsen, som vi har set tid li gere.
Vi da ske de lidt rundt og så på templer ne og sad og så op pe på
Ma ju De ga templets trap pe og sku e de ud over pladsen.

Hjem til fro kost. Am rit la ve de en me get fin Chow mein. Her til
en San Mi qu el. In ger fik en pot gin ger tea.

Ef ter en lil le mid dags lur le vere de vi den ny ryg sæk til Tan ki
Ma nang Shop for at få den re pareret. Che fen var der ik ke, men
as si sten ten lo ve de den fær dig til i mor gen.

På ve jen til ba ge mød te vi Bi shnus søn. Fort sat te hjem og
”blev fan get” af et sel skab i gård ha ven. Ver dens si tu a tio nen blev 
dis ku teret, kon ge mas sak ren i Kath mandu an a ly seret og rej se -
ople vel ser ud vek slet.

Vi blev budt på pa pad og kryd ret snacks. En big pot gin ger
tea+et styk ke med grøn sa ger, ind bagt i but ter dej og et styk ke
wi e ner brød (snegl) ud gjor de vores af tens mad.

På ”Ye ti” bo e de en ty sker, som var kom met til Ne pal på
cykel. Han hav de været på vej hjemad, men måt te ven de om,

for di græn ser ne til Pa kistan var luk ket. Han var
nu ind stil let på at sen de sin cy kel hjem med fly.

Ef ter lidt dag bogs skri veri og regn skab slut te de
af te nen ved 23.30-tiden.

Tem pera tur: 24°- 27°

Søn dag den 7. ok to ber
Kath mandu
For bere del ser til trek king turen

Sov til kl. 8. In gers mor gen mad be stod af lev nin -
ger fra fly turen, og jeg fik den sæd van li ge hav re -
grød med eks tra ba na ner, spon soreret af Am rit.

Fik va sket tøj in den vi gik. Net op som vi kom
ud fra ho tel let lød der høj ta le fra den over for lig -
gen de sko le gård. Her var rejst et flot telt, og en
mas se men ne sker lyt te de til for skel li ge ta lere. Det
var en blod do nor or ga ni sa tion, som pro pa gan -
dere de for af gi vel se af blod. Vi blev iv rigt in vi teret
inden for og blev bæn ket blandt ho nora tiores,
inklu si ve sund heds mi ni steren. Ef ter ta ler ne var
der for frisk nin ger, kaf fe, te, co la, juice, små ka ger,
ba na ner og æbler til al le. Det var helt over væl -
den de.

Før mini steren for lod sel ska bet skul le han fo to gra feres med
de hø je her rer og man ge af do norer ne. Det fil me de jeg, og så da
han gik hen mod sin Mer ce des. Han stand se de op og spurg te,
hvor vi kom fra. Da jeg  svare de: Dan mark, ly ste han op i et stort 
smil, som om han kend te os (Dan mark) godt. Spurg te og så, om
det var før ste gang, vi be søg te Ne pal. Han blev me get glad, da
han hør te, at det var fjer de gang. He le sce nen blev fil met af lo -
kal-TV.

På vej syd på kon sta tere de vi, at der var god gang i de man ge
for ret nin ger, som al le så ud som sidst i 1999. Dur bar Squ are
blev pas seret uden pro ble mer, og på New Road fandt vi den bu -
tik, In ger hav de købt me get bi lli ge vi de o ta pe i i går, en 3-pack
for 1.000 rp. Jeg fandt og så en bu tik, hvor vi kun ne prut te pri -
sen på 3 stk. Hi8 ta pe ned til 1.300 rp.

Til ba ge til Dur bar Squ are. Vi kig ge de igen in den for i Ku maris 
hus og var så hel di ge at se gud in den end nu en gang.

Næ ste del mål var ind køb af kryd deri er (masa la) på Ason
pladsen.

I Tha mel vek sle de jeg 1.400 kr. til 12.600 rp. 
Køb te curd til fro kost. Her lig spi se med dansk mysli. Vi tal te

lidt med schweit seren, som var på en to års jor dom rej se med sin 
ko ne i en spe ci a lin dret tet Landr o ver.

Ved 16-tiden sti le de vi mod Tan ki Ma nang for at hen te den
re parere de ryg sæk. In ger hav de ta get sin so ve po se med, så vi

kun ne sammen lig ne den med en ny letvægts. Hun blev fri stet til
at kø be den, og fik den prut tet ned fra 2.800 rp. til 2.300 rp.

End nu en pen ge veks ling. Mand en kvi e de sig lidt ved at skul le
vek sle In gers pen ge til sam me kurs, som vi tid li gere hav de prut -
tet os ned til: 0,9. Men det gik.

High lan der ven te de os kl. 17. Vores bærer, Narayan, var
kom met, og vi be tal te for 17 da ges trek king og to bus bil let ter til
Dun che.

På 1. sal i High lan der Gu est Hou se kun ne vi mod ta ge e-mails 
fra Dan mark. Det var lidt be svær ligt, for tasta turet mang le de de
nød ven di ge tegn, som sim pelt hen var slidt af ta ster ne. Med lidt
hjælp fik vi hen tet e-mail fra Klaus og en for sin ket fra Som Raj
Tim si na. Ef ter end nu en co la be gav vi os på hjem ve jen.

Vi tal te lidt om Klaus’ pro ble mer og blev eni ge om at sen de
ham en e-mail for at vi se, at vi støt te de ham. Det gjor de vi så.
Der var en com pu ter-café i vores egen ga de. De hav de et hur tigt 
mo dem, så vi fik sendt en e-mail uden pro ble mer.

I gård ha ven var der kom sam men. Dej li ge men ne sker, sven -
skere og ne pa le sere. Pro ble mer ne blev vendt på en hyg ge lig
må de, og vi fik ud vek slet ad res ser. Sven skeren hav de været på
ka si no til kl. 7 mor gen og var lidt træt. Han ven te de på en
e-mail, der skul le for tæl le, om han kun ne for ære den gam le Op -
el Ka dett væk for at und gå at be ta le en høj af gift. Ef ter nog le glas 
øl var det tid til at gå til ro. Vi skul le jo tid ligt op.

Ne pals sund heds mi ni ster hil ser på gæ ster ne fra Dan mark
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De 17 dags e ta per
     Km        Ti mer

Dag 1 Kath mandu (1200 m)- Dhun che (bus) (1950 m) 117 9
Dag 2 Dun che (1950 m) – Sya bru (2210 m) 13 6
Dag 3 Sya bru (2210 m) – La ma Ho tel (2440 m) 10 7
Dag 4 La ma Ho tel (2440 m) – Lang tang (3330 m) 12 5¾
Dag 5 Lang tang (3330 m) - Kyang jin Gom pa (3730 m) 7 2¾
Dag 6 Hvi le dag i Kyang jin Gom pa 0 0
Dag 7 Kyang jin Gom pa (3730 m) - Rim che (2440 m) 21 6¼
Dag 8 Rim che (2440 m)- Sya bru (2210 m) 10 5
Dag 9 Sya bru (2210 m) - Shin Gom ba (3350m) 8 4
Dag 10 Shin Gom ba (3350m) – Laurebiniak (3900 m) 5 2¼
Dag 11 Laure bi ni ak (3900 m) – Go sainkun d (4400 m) 6 3
Dag 12 Go sain kund (4400 m) - Lauri bi na La (4610)- Ghop te (3450 m) 12 5¾
Dag 13 Ghop te (3450 m) – Me lam chi Gyang (2530 m) 10 4¾
Dag 14 Me lam chi Gyang (2530 m) – Tar kegyang (2600 m) 6 4
Dag 15 Tar ke gyang (2600 m)– Ser ma thang (2600 m) 10 3½
Dag 16 Ser mat hang (2600 m)-Ka ka ni (2000 m) 8 2¼
Dag 17 Ka ka ni (2000 m)– Me lam chi Pull (890) – 9 2¾
––”–– Me lam chi Pull (890)- Kath mandu (bus) (1200 m) 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

    På de 17 da ges trek king gik vi i alt 149 km på 65 ti mer

Kort m.m.
Ru te kort, høj de pro fil og eta peplan
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Det te kort, som 
ud leres på Ho tel
Lang tang Vi ew 
i Dun che, er teg net af
lo ka le med stor vi den
om af stan de og ti der

Vi er nu ru stet med 
til stræk ke lig vi den om 
ru tens for løb og 
kan be gyn de vores
trekkingtur
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Mand ag den 8. ok to ber
Kath mandu (1.200 m)-Dhun che (ru te bil) (1.950 m)
117 km på 9 ti mer

Væk ket kl. 5.00. Et hur tigt, koldt bad som start på rej se da gen.
Am rit hav de sør get for hav re grød, og Narayan kom kl. 6.05
med en taxa. Vi var i god tid på Gon ga bu bussta tion. Ved bi llet -
lu gen blev vore re ser va tio ner æn dret til sæ de nr.10, 14 og 18 i
ste det for 9, 10 og 14. Det gav se nere nog le pro ble mer, da to
ne pa le sere vil le sid de på vore pladser. Vi fandt dog ud af at de le
på en for nuf tig må de. Der var i det he le ta get stor tur mult, før vi
kom af sted.

Af gang præ cis klok ken syv. Bus sen var ik ke fyldt op ved af -
gang, men det blev den ef ter et par stop i Kath mandu. Man ge
pas sa gerer sad på ta get, og da der ik ke var mere plads til gods
på ta get blev det læs set i bus sen. Det var store, tun ge sæk ke, vi
måt te krav le over, og det var ge der, store dun ke og di ver se
værk tøj. In gen gjor de vrøvl, man ge stod el ler hang op.
Det var al drig gå et i Dan mark, og skægt var det.

Ve jen var as fal teret til Bi dur, lidt før Tri su li. Den var smal,
men frem kom me lig. To bus ser kun ne net op pas serer hin an den
med for sig tig hed. Land ska bet var flot - sik ke nog le ud sig ter! Det
var ube skri ve ligt. Dy be da le med ter ras se mar ker langt op mod
top pen. Hu se og små lands by er, kli stret på bjerg si den - og den
sno e de vej skåret igen nem bjer ge ne med et utal af ser pen ti nes -
ving. På den sid ste del af turen duk ke de de sid ste hø je sne klæd -
te tin der op, og vi nå e de li ge at se sol ned gangs ly set på en af
top pe ne.

Et sted var en last bil ha vareret og spær re de det me ste af ve -
jen. Pas sa gerer ne blev be or dret ud, så bus sen kun ne sni ge sig
for bi på kan ten af af grun den.

En ti me før Dhun che blev vi igen bedt om at for la de bus sen.
Et ar bejds hold var i gang med at ud bed re ska der ne ef ter et
jords kred. Ve jen var me get smal og usta bil, så vi skul le fort sæt te

En tran ce Per mit til Lang tang Na tio nal Park

Lama Hotel

Kyanjin Ri (4.773 m)

Tirs dag den 9. ok to ber
Dhun che (1.950 m)-Sya bru (2.210 m)
13 km på 6 ti mer

Et stort jords kred havde øde lagt ve jen

et styk ke vej til fods. Det var en lil le for smag på vores trek king.
Der gik næ sten en ti me, før bus sen ef ter flere for søg fik moslet
sig gen nem pløret. Vi hop pe de på igen og fort sat te til Dun che.

Der blev holdt øje med os på turen. Fire gan ge måt te vi skri ve
os ind på en check point. Sid ste gang li ge før Dun che. Her skul le 
vi og så be ta le 1.000 rp. for et En tran ce Per mit. Det var ik ke
uden dra ma tik. Vi hav de godt nok hørt lidt om, at det ko ste de
100 $ at med brin ge vi de o ka mera, men tog det ik ke så tungt, før
en bi ster po li ti mand spurg te, om jeg hav de med bragt et vi de o -
ka mera. Jeg be næg te de og blev hel dig vis ik ke under søgt nær -
mere. In ger blev se nere og så spurgt, men svare de und vi gen de.
Vi hav de på for nem mel sen, at en af vore med pas sa gerer hav de
slad ret.

I bus sen blev vi kraf tigt op for dret til at ta ge ind på ”Ho tel Ti -
bet Moun tain Vi ew”. Det vil le vi dog ger ne selv be stem me, men
da Narayan for tal te, at han ple je de at bo der, tog vi imod til bud -
det til 50 rp. for et rum, hvis vi spi ste på ho tel let. Rum met var
ud mær ket, bad og toi let lige så, bort set fra, at ba de van det var
koldt.

Ved aftensmaden del te vi bord med to hol land ske pi ger, som
var på de res før ste trek king. Ma den var en ud mær ket chow -
mein. In ger fik gin ger te til og jeg en øl.

Hyg ge de os lidt med Narayan, før vi gik i seng ved godt
21-tiden.

Op lidt i halv syv. In ger hav de so vet godt i sin nye so ve po se. En
stor por tion hav re grød lag de en god bund til da gens stra badser.
Klok ken var ty ve mi nut ter i ot te, før vi be gynd te da gens van -
dring. Det gik først ned ad til ”lan de ve jen”. Se nere et ”short cut”
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til ve jen læn gere nede, og en de lig helt ned til flo den ad ve jen.
Her mød te vi bus sen, vi kør te med i går og hil ste na tur lig vis
”Na ma ste”. Så gik det el lers op ad. Ef ter en ti me holdt vi den før -
ste drik ke pau se.

I Thu lo Bhark hu fik jeg en co la. Det var til trængt. Se nere
holdt vi og så en spi se pau se i Bra bal, ca. 2.200 m, hvor jeg fik en 
stor tal ler ken nu del sup pe (me get kryd ret!). Det kun ne for hå -
bent lig gi ve ener gi til re sten af turen. Her fra gik det en de lig ned -
ad med en lil le op stig ning til Sya bru.

Land ska bet i Lang tang ad skil ler sig på man ge punk ter fra de
an dre trek king-områder, vi har op le vet. Bjer ge ne er hø je og
me get stej le. Der er me get flot te ud sig ter til de sne klæd te tin der i 
Ti bet og ned i da le ne, hvor man kan føl ge de slyn ge de ve je og
sti er.

Sko ven gav god skyg ge næ sten he le ve jen. El lers kun ne det
ha ve været en me get varm tur. Vi var godt nok gennem blød te
af sved, da vi nå e de Sya bru.

Narayan før te os til en lod ge midt i by en, ”Pe a ce Lod ge”.
Ude fra så den ik ke ud af no get, men rum met på ”3. sal” var ud -
mær ket og med en fin ud sigt til da len og de bag ved lig gen de
bjer ge. Des vær re blev det lige som i går sky et, så det tog no get af 
for nø jel sen.

Og så fik vi et varmt bad, så varmt, at vi måt te blan de koldt i.
Det sve di ge tøj blev va sket og hængt op, og vi nød at få tørt og
rent tøj på. Jeg nød og så en stor San Mi qu el ef ter den lange sve -
de tur.

Det vare de knap 6 ti mer at kom me fra Dhun che til Sya bru
inklu si ve pau ser. Turens læng de var ca. 13 km, så det var gan -
ske godt gå et.

Ons dag den 10. ok to ber
Sya bru (2.210 m) – La ma Ho tel (2.440 m)
Ca. 10 km på 7 ti mer, inklu si ve pau ser

Op kl. 6. Vi hav de af talt med Narayan at skul le star te kl. 7. Det
gjor de vi så ef ter at ha ve få et vores hav re grød kl. 6.30.

I be gyn del sen gik det stejlt ned ad, man ge ste der me get glat på 
vå de og mos gro e de sten. Jeg skred et par gan ge, hel dig vis uden 
at kom me no get til. Nede ved Chop che Kho la pas sere de vi en
bro. Vi dere ned ad til Lang tang Kho la. Her fra fulg te vi flo den.
Den faldt kraf tigt med man ge vand fald og ka tarak ter. Vi måt te
til gen gæld krav le op ad, man ge ste der me get stejlt. Det var
hårdt. Vi holdt man ge pau ser for at drik ke og for at få vej ret. 

Ved ”Bam boo Lod ge” ven te de vi en halv ti me, for di Narayan 
hav de sagt, at han vil le spi se Dal Bhat. Det gjor de han først en
halv ti me se nere på ”Lang tang Vi ew”, ved hæn ge bro en. Et
hyg ge ligt sted.

Lama Hotel

Kyanjin Ri (4.773 m)

Narayan hyg ger sig ved det var me kom fur 
på det lil le te a hou se “Lang tang Vi ew”

Der kom kul de fra
bro en. Vi var driv vå de 
af sved, så vi trak ind
til var men fra det mu -
re de kom fur i køk ke -
net. Ko nen kog te
lin se sup pe med en
mas se for skel li ge grøn -
sager og ma sa la. In -
gen skor sten, in gen
lys. Det var me get
hyg ge ligt at del ta ge
lidt i fa mi li e li vet med
mor, far, en pi ge på 10 
år og en lil le dreng på
4 år. Jeg fik og så en
stor kop mæl ke te til 35 
rp.

Det gik igen op ad
mod Rim che. På et
tids punkt spurg te In -
ger, om vi skul le ven de 
om, hvis det fortsat te
så stejlt op ad. Vi ene des dog om at hol de pi nen ud. Gud ske lov
var den sid ste halve ti me til La ma Ho tel ud hol de lig, kun små 
stig nin ger, me get lige ud og en del ned ad.

Vi kig ge de li ge ind på ”Mo on light Lod ge”, som eng læn der ne
i Sya bru hav de an be fa let. Der kan vi even tu elt bo på hjem ve -
jen. Den før ste lod ge i La ma Ho tel var ”Fri end ly Gu est Hou se”.
Der stod og så et skilt med ”La ma Ho tel”. Vi fik et ud mær ket
rum i stu en. Toi let hen ne om hjør net (ude) og det var me bad

Op-op-op mod Rim che

Ef ter te- og øldrik ning gik vi en tur i lands by en, som næ sten
ude luk ken de be stod af lod ger. Der var efter hån den  duk ket en
del trek kere op, til glæ de for lod ge e jer ne. Det har været me get
sløjt med turis men ef ter kon ge ma sak ren i ju ni og ef ter 11. sep -
tem ber. Pri ser ne for over nat ning er helt i bund. I går be tal te vi
kun 25 rp., og i dag blev vi til budt fri over nat ning, hvis vi spi ste
på lod gen. Det gjor de vi selv føl ge lig og fik sel skab af fire sym pa -
ti ske eng læn dere, som ar bej de de som fri vil li ge, blandt an det
med skov drift og som lærer. De tal te ud mær ket ne pa li.

Un der mid da gen, ca. kl. 19, for svandt ly set. Men det vare de
ik ke læn ge, før ste arin ly se ne stod på bor det. Me get hyg ge ligt.
Strø maf bry del sen vare de kun en halv ti mes tid, så vi de o en kun -
ne og så bli ve op la det. Nu skul le vi ger ne til at op ta ge no get film! 

I seng kl. 21.15.

Fri end ly Gu est Hou se i La ma Ho tel
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Tors dag den 11. ok to ber
La ma Ho tel (2440 m) – Lang tang (3330m).
Ca. 12 km på 5 ¾ ti me, inklu si ve pau ser

Lama Hotel

Kyanjin Ri (4.773 m)

Op kl. 6. Vi hav de be stilt mor gen mad til kl. 6.30, men kokken
hav de ik ke få et ild i kom furet, så hav re grø den kom først kl.
6.45. Den blev der for 7.10, før vi kun ne for la de La ma Ho tel.

Vi var ind stil let på en rig tig hård tur med en stig ning på næ -
sten 1000 m over ca. 12 km. Men vi blev glæ de ligt over ra sket.
Selv føl ge lig var det hårdt at krav le op ad på ujævne sti er, men
lange stræk nin ger gik det og så van dret, end da ned ad.

De før ste ti mer nød vi sko vens skyg ge og og så de flot te ud sig -
ter til de sne klæd te bjer ge. 

Se nere ud vi de de da len sig, og små en ge duk ke de op. Den
bru sen de, lar men de flod hav de vi he le ti den på høj re hånd. Nu

Fre dag den 12.ok to ber
Lang tang (3.330 m) - Kyan jin Gom pa (3.730 m).
7 km på 2 ¾ ti me

Lama Hotel

Kyanjin Ri (4.773 m)

I lø bet af nat ten blev det koldt. So ve po ser ne skul le kun ne klare
-10°, men det kneb al li ge vel med at hol de var men.

Da vi stod op kl. 6, var der kun 6° i rum met. Hav re grø den var
klar kl. 6.30, så vi kom af sted med en lil le for sin kel se kl. 7.15.

Sti en løb mel lem lands by ens man ge sten hu se. Lidt se nere så
vi man ge for lad te hu se og store mar ker med for fald ne sten di ger. 
Ef ter en mos gro et gom pa fulg te man ge, man ge ”ma ni mure”
med tu sin der af stenpla der ind gra veret med bøn ner. Ef ter et
styk ke tid duk ke de de før ste ya kok ser op. De tri ves kun i høj der -
ne. Nu var ok ser ne og de res kal ve på vej ud til græs ning ef ter
mor gen malk nin gen. 

nede bag ”restauran ten”. Varmt bad, tørt tøj, te med suk ker, lidt 
sol skin, in den tå gen sløre de ud sig ten, gav ny livskraft. 

Den smi len de vær tin de lag de mit sve di ge tøj over på nog le
var me sten. Da In ger se nere hen te de det, var det tørt.

Af tens ma den blev be stilt til kl. 17.30, og der blev fyret op i op -
holds rum met. In ger vil le ha ve pasta ve ge ta bil og jeg ma ka ro ni.
Det vi ste sig at være det sam me! Det smag te ud mær ket, men 
der var må ske kom met lidt for me get ma sa la i. En San Mi qu el
dæm pe de lidt på kryd deri er ne.

Et hold gro ve hol læn dere, der spi ste i sam me rum, var ret stø -
jen de. Lidt se nere be gynd te nog le af bærer ne at trom me og
syn ge ne pa le si ske san ge, og an dre gav sig til at dan se. En kel te
hol læn dere for søg te at dan se med. Det ud ar te de til, at man
tænd te for en ghet tobla ster og be gynd te at spil le dis ko mu sik og
dan se til. Me get une pa le sisk. Men hol læn der ne juble de!

Ved 20-tiden var det sen ge tid. Tem pera turen i rum met var til
stor over ra skel se be ha ge lig, for det blæ ste koldt uden for. Tand -
børst ning fore gik ude ved en løst hæn gen de vands lan ge.

kom so len og så,
og selv om det
blev var mere,
sved te vi ik ke så
vold somt som i
går. 

Ved en check -
post vi ste vi pas
og en tran ce per -
mit og skrev de
sæd van li ge da ta
i pro to kol len. In -
gen spurg te om
vi deo. Vi hav de
gemt ka mera et i
min ryg sæk. Der
var nu ca. 2 ti -
mer til Lang tang, 
og vi kun ne se
lands by en i det
fjer ne. Rent psy -
ko lo gisk er det
op mun tren de at
kun ne se må let,
og da der ik ke
var kraf ti ge stig -
nin ger, føl te vi os 
oven på, da vi
holdt vores ind -
tog i Lang tang.

Narayan kend te fol ke ne på ”Shan gri la Lod ge”, og ko nen lo -
ve de hot sho wer. Rum met var gan ske or di nært med ste arin lys
ind lagt.

Ba derum met så me get flot ud, men van det var me get lidt
varmt, og gul vet hav de in tet fald, så van det hav de me get svært
ved at kom me væk. Men va sket blev vi da.

Pri ser ne på fø de varer er hø je i Lang tang-området og sti ger jo
læn gere, vi kom mer op. En øl, som i Kath mandu ko ster
100-110 rp., ko ster her 150 – 200 rp.

Ved af tens ma den kom vi i snak med en ca na di er, Mat hew
Ko soy, hvis far hav de gi vet ham en Ne pal tur. Han ar bej de de
med film frem stil ling, men hav de ta get fri for at op le ve Ne pal. Vi
fik ud vek slet man ge er farin ger, og så e–mail ad res ser. Han lo ve -
de at sen de nog le bi lle der, når han kom hjem.

Der blev tændt op i bræn de ovnen, og var men bred te sig be -
ha ge ligt i he le rum met. Lidt før ot te for lod vi sel ska bet. Det blæ -
ste sta dig kraf tigt, men al li ge vel var rum met ik ke så koldt, som vi 
hav de fryg tet. Der var in tet vand på ba de værel set, så vi måt te
bør ste tæn der uden dørs ved vands lan gen.

Shan gri la Lod ge i Lang tang Vil la ge

Lang tang Vil la ge
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Da len var nu bred, og bort set fra nog -
le en kel te skrap pe stig nin ger gik det
jævnt op ad på en me get ujævn, ste net
sti.

Tid og af stand kan være no get ab -
strakt for ne pa le sere. Sid ste gang vi
spurg te Narayan om, hvor lang tid der
var til ba ge, svare de han: 1 ti me. Et
øjeblik ef ter duk ke de Kyan jin Gom pa
op! Vi gjor de fak tisk turen på 2 ¾ ti me.
Klok ken 10 præ cis an kom vi til ”Ye ti
Gu est Hou se”. Vi hav de tid li gere på da gen mødt to dan skere,
som hav de Ram, vores ”søn” fra An na pur na turen, som bærer
og gui de. De hav de an be fa let Ho tel ”Ye ti”. Vi mød te og så me -
get tid ligt en pi ge fra ”Snow Vi ew Lod ge”. Hun var sendt ud for
at an be fa le lod gen til an kom men de trek kere. Hun til bød gra tis
over natning. Der var vir ke lig kamp om kun der ne. Vores vært
vil le ha ve 50 rp. for et rum, men da In ger sag de, at vi li ge vil le se
den an den lod ge, til bød han og så gra tis op hold, hvis vi vil le tie
stil le med det.

Ef ter et ved erk væ gen de, varmt bad fik vi va sket tøj og hængt
det op i sol og blæst og lagt på var me sten. Mad og te blev nydt i
den sol var me ”ha ve”. Her mød te vi to dan skere, en far og søn,
som hav de købt en rej se hos Se ven C´s.

Der var og så tid til at be sø ge oste fa brik ken og kø be 400 g yak
ost til 110 rp. Fa brik ken blev byg get af schweit ser ne i 50’erne og 
pro du cerer hvert år 7.000 kg ost, som bæres ned til Kat mandu
og an dre stor by er. Mæl ken ko ges i store kob ber kar, fyret med
bræn de. Der var in gen skor sten, så lof tet var glin sen de sort af
den me gen røg.

Da tem pera turen faldt, søg te vi in den dørs i spi serum met. So -
len lu ne de dej ligt. Det gjor de den og så i vores so verum. Hen
imod spi se tid blev der tændt op i ovnen. Vi hav de rum li ge over
fæl les rum met, så vi nød og så godt af ovn var men.

Mat hew og hans kvik ke gui de stød te til sel ska bet, og sam men
med Narayan og en an den bærer fik de sig et hyg ge ligt spil kort.
Mat hew hav de be stilt mas ser af mad og hav de og så købt ost på
”me jeri et”. Han del te rund hån det smags prø ver ud af den me -
get fa ste ost.

Det blev en hyg ge lig af ten. Den en som me hol læn der, vist nok
jour na list, vi ste vi deo for fransk mæn de ne og nog le af bærer ne,
og al le more de sig over op ta gel ser ne. Jeg op tog lidt af stem nin -
gen i lo ka let på vi deo. Det så ejeren og for tal te, at han ger ne lidt
se nere vil le spil le gui tar for os. Det gjor de han så og to ne pa le -
sere sang til. Jeg spurg te, om han kun ne spil le ” Resham fi-ri-ri”. 
Det kun ne han, og flere be gynd te at syn ge med. Jeg dri ste de
mig til at be gyn de at dan se ne pa le sisk. Straks faldt et par ne pa -
le sere i, og da jeg op for dre de en fransk da me til at del ta ge, komMe jeri sten for an de skin nen de kob ber kar i det røgs vær te de rum

hun og så ud på gul vet. In ger var vaks til at gri be vi de o en og op -
ta ge sce nen. Lidt før 20 var fe sten for bi.

Tem pera turen i rum met var 14°, men vi tog alligevel ter mo tø -
jet på i so ve po sen.

Ko nen va sker op, mens ha nen span ku lerer for an ostefabrikken

Lør dag den 13. ok to ber
Hvi le dag i Kyan jin Gom pa

Blev lig gen de til kl. 8, en mær ke lig for nem mel se. Ef ter mor gen -
ma den ind led te vi på an be fa ling af Narayan en be stig ning af det  
4.773 me ter hø je Kyan jin Ri. Klok ken var ni, da vi lag de ud. Vi
hav de set folk på skrå nin gen i går og tro e de, at sti en gik i ser -
pen ti ner. Det gjor de den ik ke! Det gik stejlt op, og det blev det
ved med i 2½ ti me! Og det var på et me get ujævnt under lag. Vi
hav de ån de nød he le ve jen og måt te stop pe me get tit for at få
vej ret. Pau ser ne be nyt te de vi til at be un dre de fan tasti ske ud sig -
ter, bå de til land ska bet langt nede i da len og til de sne klæd te
top pe, som der blev flere af jo læn gere, vi kom op.

Ca. halv vejs op pe holdt vi en lil le kon feren ce for at få af gjort,
om vi skul le prø ve at gå i ser pen ti ner uden for sti en, el ler om vi
skul le føl ge den or di nære sti. Vi kun ne se be de fla ge ne ca. 500
m op pe og valg te at stri de os op ad den tråd te sti. Vi kun ne føl ge 
flere trek kere for an os. Det var fort sat me get hårdt, og vi tal te på
et vist tids punkt om at ven de om, men valg te hel dig vis at fort -
sæt te. Narayan valg te et short cut, som brag te os for an et par,
som hav de over ha let os tid li gere.

En de lig – ef ter 2 ½ ti mes ener gisk ind sats – nå e de vi top pen
af Kyan jin Ri, 4.773 me ter. Det var først her, vi fik den mest fan -
tasti ske ud sigt he le hori son ten rundt. Den var fak tisk ube skri ve -
lig og var li ge ved at ta ge vej ret fra os. Et stort hold tysk ta len de
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æl dre mænd holdt hvil på top pen. En af dem hav de så me get
ener gi, at han sang ”Resham fi-ri-ri”. Det blæ ste fort sat koldt, og 
jeg var kun iført shorts og T–shirt. Men bag den budd histi ske
var de kun ne man fin de et lunt læ. Vi fo to gra fere de og fil me de
na tur lig vis på li vet løs, så be gi ven he den kun ne bli ve do ku men -
teret.

Ef ter 15-20 mi nut ter for lod vi top pen og be gav os på en stejl
ned tur ad Kyan jin Gom pa sti en. Det gik me get stærkt til at be -
gyn de med, på græsk læd te skrå nin ger. Ca. 300 me ter nede be -
steg vi den top, man kun ne se nede fra Kyan jin Gom pa. Og så
gik det el lers ned ad med man ge stra badseren de fald og trin.

He le ti den kun ne vi be un dre ud sig ten til da len med den store
glet scher og til de om lig gen de top pe. Hu se ne blev stør re og
stør re, og efter hån den kun ne vi skim te per so ner og dyr. Og så -
ef ter kun 1 ti me var vi nede, stol te over den stor slå e de ind sats.

Hel dig vis var der varmt vand i bru seren, så vi kun ne få skyl let
stø vet af. Der ef ter på me jeri et og spi se en halv li ter curd til 50 rp. 
Det smag te her ligt. In ger køb te og så 1 kg yak ost til at ta ge med
hjem. Pris: 275 rp. Der var 15° i fæl les rum met. Jeg fik et krus
milk tea og en apple pie, for før ste gang på den ne tur. Den var
som sæd van ligt flot for met, og der var vist og så kom met no get
cho ko la de i.

Lirung glet cheren set fra top pen af Kyan jin Ri

7.000 m top pe til al le si der
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Ved 16-tiden blev der tændt op i ovnen. Det lu ne de. Vi hav -
de få et be søg af to grup per, en fra Au stra li en og en fra Frank rig.
Dem faldt vi na tur lig vis i snak med. Den en som me hol læn der
var der og så.

Midt i det he le kom der en regn by ge, den før ste på turen.
Man ge, der var på vej ned fra bjerg turen og hav de glemt regn tø -
jet, blev tem me lig vå de. In ger og jeg var de før ste, som fik
aftens mad, In ger en sing le om e let te og jeg en ve ge table chow -
mein.

Che fen for ”Ye ti Gu est Hou se” hed Thi ley La ma. Ham kom
vi i snak med og fik lidt at vi de om de pro ble mer, man har i et så
af si des be lig gen de sam fund som Kyan jin Gom pa. Man har in -
gen læ ge og in gen sko le. Bli ver  man syg, er den nær me ste læ ge 
i Dhun che, ca. to dags mar cher bor te - hvis han el lers er der. Vi
an dre med rejsefor sik ring kan bli ve trans por teret med he li kop -
ter. Bør ne ne har et par ti mers van dring til sko len i Lang tang,
men læreren er ik ke sær lig god, og han er der ik ke al tid. Man fik
ind tryk af, at Thi hy La ma var en slags sog ne fo ged i Kyan jin
Gom pa. Han gjor de me get for at for bed re for hol de ne og ap pel -
lere de til os om at få do neret nog le mid ler til by en. Hans æld ste
søn læ ste til læ ge i Ind i en og den næstæld ste skul le være lærer.
Pi gen gik end nu i sko le.

Au stra li er ne  og fransk mæn de ne fort sat te lang tid ef ter, at vi
var gå et i seng.

Vi sluk ke de ly set klok ken godt 20 og lu ne de os med ter mo un -
der tø jet. Skor stens røret fra fæl les rum met gik gen nem gan gen li -
ge uden for vores rum, så vi hav de 14° at fal de i søvn på.

Søn dag den 14. ok to ber
Kyan jin Gom pa (3.730 m ) – Rim che (2.440 m)
21 km på 6 ¼ ti me, inklu si ve små pau ser

Vi våg ne de kl. 5.45 til en dag med strå len de klar him mel og sol -
strejf på top pe ne af bjer ge ne. Van dpyt ter ne var dæk ket af tynd
is, og der var rim frost over alt. De ene ste, der ik ke frøs, var
yak’erne på trods af, at de res pels var dæk ket af rim fro sten.

Kl. 7.10 gik det til ba ge mod Lang tang. Det var en helt ny for -
nem mel se pri mært at gå ned ad, selv om det på vir ke de lår musk -
ler og knæ. Lang tang nå e de vi på knap 2 ti mer.

By en lig ger me get smukt i den bre de
dal. I dag hav de vi god lej lig hed til at ny -
de ud sig ten og end nu en gang un dre os
over de man ge, lange ma ni mure. I nær -
he den af Thyangs ya pu mel lem sti en og
flo den lå man ge for lad te hu se, og sten di -
ger ne vid ne de om tid li gere land brug.

Da len snæv re de ind og sko ven kom
igen ved ca. 3.000 m. Turen gen nem
sko ven var smuk og skyg ge fuld, men lidt
ens for mig. Det store lands li de på sydsi -
den af flo den så sta dig im po neren de ud.
Og så duk ke de La ma Ho tel plud se lig op. 
Klok ken var 13, så vi hav de gjort he le
turen på un der seks ti mer. Kig ge de li ge
ind på det ori gi na le ”La ma Ho tel”. Det
sy ne de ik ke af me get og så ik ke spe ci elt
inter es sant ud. Vær ten på ”Fri end ly
Lod ge” kald te ad os, men vi vin ke de af -
vær gen de og fort sat te mod ”Mo on light
Gu est Hou se”. Det tog godt et kvar ter,
hoved sa ge ligt op ad. Det vil le vi så spare
i mor gen.

Lama Hotel

Kyanjin Ri (4.773 m)

Lama Hotel

Kyanjin Ri (4.773 m)
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Høj de må leren vi ste næ sten 4.800 me ter

Ste det lig ger som en lil le hyg ge lig som mer re si dens med ud sigt 
til skov klæd te, næ sten lod ret te bjerg si der. Sya bru kun ne skim -
tes i det fjer ne. Et dej ligt varmt bad kvik ke de end nu en gang op.
Jeg fik efter føl gen de en Tu borg til at sluk ke tør sten, og In ger be -
nyt te de lej lig he den til at va ske tøj.

Vores se ne lunch var et ti be tan bre ad og te til In ger og oste -
mo mo til mig. Re sten af da gen nød vi so len og fre den. Der kom
kun få trek kere for bi. Et tysk æg te par, som hav de druk ket te på
ter ras sen, be slut te de sig og så for at bli ve. Hun hav de ta get or lov 
i et år, og hav de været i Ne pal i 5 må ne der. Dem fik vi en god
snak med.

Spi serum met var ik ke stort, men hyg ge ligt, og da der kl. 17
blev tændt op, kun ne vi hyg ge os med af tens mad og te i ly set af
Petro max’en. Vi måt te fak tisk lin de på døren for at få det lidt kø -
li gere!

Li ge et par ord om per so na let på Mo on light. Al le var ven li ge
og i imø de kom men de. Ser verin gen stod en 15-årig dreng for.
Han spæ ne de frem og til ba ge mel lem spi serum og køk ken og
sør ge de for, at al le fik, hvad de hav de be hov for. Stod man
uden dørs og va ske de sig ved den kol de slan ge, kom en ven lig
sjæl fra køk ke net med en skål varmt vand. Da In ger spurg te, om 
de hav de fil ter vand, tog dren gen hen des fla ske, hen te de en te si
og fyld te vand i fla sken!

Brød op ved 20-tiden og gik i seng med ca. 16°  i rum met.

Lang tang set fra øst. Den bre de dal snæv rer ind læn gere nede
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Ru ti ne mæs sig væk ning kl. 6 og hav re grød kl. 6.45. He le op hol -
det hav de ko stet 715 rp. (ca. 79 kr.) for to.

Værel set ko ste de in tet. Vi har fak tisk kun be talt én gang på
turen, og det var Shan gri la i La ma Ho tel, 30 rp.

Kl. 7.15 be gynd te ned stig nin gen.
Ned ad til bro en over Lang tang Kho la og vi dere ned ad til

”Bam boo Lod ge”. For et år si den blev næ sten he le lod gen ud -
slet tet af en et enormt lands li de. Kæm pestore klip pestyk ker vid -
ner fort sat om ka ta stro fen. En ny lod ge er næ sten færdig byg get.

Nu gik det igen op ad. Et sted skil tes ve je ne. Vi hav de talt med
Narayan om at fort sæt te vest på ad ve jen mod Sya bru Be si og
så gå syd på ad en se kun dær sti. Det prø ve de vi så. Det skul le til -
sy ne la den de være en gen vej i for hold til den, vi be nyt te de på
ud turen. Det før ste styk ke så me get ube nyt tet ud, og vi af tal te, at 

hvis det blev for barsk, vil le vi ven de om. Det blev barsk, men vi
fort sat te, for det var en helt spe ci el op le vel se. Vis se ste der var
sti en næ sten ufrem kom me lig, vi måt te man ge ste der krav le for
at for cere for hin drin ger. Be voks nin gen var me get tæt, næ sten
ur skov, og tit kun ne vi slet ik ke se sti en. Narayan før te an og
hjalp os over de vær ste for hin drin ger. En del af be voks nin gen
var bam bus krat. Her ud skif te de vi In gers de fek te van drestav
med en frisk, sa vet af ved ro den med mit uni ver sal værk tøj.

Vi mød te in gen trek kere på sti en, kun tre ”vej ar bej dere”, der
skul le ud bed re de vær ste for hin drin ger. Op rin de ligt har sti en
været ud mær ket med man ge fi ne ”trap per”. Men ti dens tand
hav de gna vet hårdt. Den fug ti ge ve ge ta tion gjor de og så sten og
jord me get glat te.

Li ge før bro en over Chop che Kho la så jeg Narayan og In ger
gøre fag ter. Jeg for stod in gen ting og spurg te, hvad de men te.
Men da der sam ti dig duk ke de to ca mou fla ge klæd te sol da ter op, 
var jeg klar over, at jeg skul le se at få skjult mit vi de o ka mera. Jeg 
fik hur tigt ryg sæk ken af og put tet ka mera et ned, greb en vand -
fla ske og gav mig til at drik ke. Sol da ten spurg te, om jeg hav de et 
vi de o ka mera. Det be næg te de jeg selv føl ge lig og vi ste ham vi de -
o ta sken med min pen ge kat og høj de må leren, som fan ge de
hans inter es se. Han spurg te, hvor jeg kom fra og hvor lang
turen var. Jeg skynd te mig at for tæl le en hel mas se om turen, og 
at det var fjer de gang, jeg var i Ne pal. Og da jeg på hans spørgs -
mål om, hvad jeg sy nes om Ne pal, svare de, at Ne pal er et me -
get smukt land, og at ne pa le ser ne er me get ven li ge, øn ske de
han mig fort sat god rej se. In den han mød te mig, hav de han
spurgt Narayan, om jeg hav de et vi de o ka mera. Han holdt hel -
dig vis og så på vores hem me lig hed.

Vi hav de i lang tid kun net se over til Sya bru og sy ntes ik ke, vi
kom nær mere. Nu var der kun en ti mes op stig ning til ”Pe a ce
Lod ge”. So len var me de og vi sved te, og var nok og så lidt træt te
ef ter den spæn den de ”skov tur”, så det var her ligt at få et varmt
bad og få va sket no get af det sve di ge tøj. Det tør re de me get hur -
tigt på det sol var me tag.

Vi de o en blev la det op (godt skjult!) og jeg fik en til trængt øl og 
en tal ler ken bra skar to fler. In ger fik te. Her ligt at være frem me så 
tid ligt. Vi nå e de ”Pe a ce Lod ge” kl. 12.15, så der var god tid til
af slap ning og hyg ge.

Al le lod ger mang ler gæ ster. Vi var kun fire på lod gen, et hol -
landsk æg te par, In ger og jeg.

Da vi an kom til Syabru, var tem pera turen 24°. Om af te nen
faldt den til 18°. Li ge som sidst for svandt ly set, og vi hyg ge de os
med ste arin lys.

Vi tal te med Narayan om turen i mor gen til Sing Gom pa, og
han men te, at vi kun ne gøre turen på 5 ti mer. ”Vi gik jo hur ti -
gere end an dre gam le folk. Vi var stær ke”. Se, det var en
kompli ment af en ne pa le ser - og han men te det vir ke lig.

Af te nen slut te de som sæd van ligt kl. godt 20.

Lama Hotel

Kyanjin Ri (4.773 m)

Lama Hotel

Kyanjin Ri (4.773 m)

M
oonlight G.H.

Mand ag den 15. ok to ber
Rim che (2.440 m) - Sya bru (2.210 m)
10 km på 5 ti mer Af gang kl. 7.15 i strå len de sol. De før ste to ti mer gik det ret stejlt

op ad på ret jævn jords ti gar neret med ujævne ”trap per”, spe ci -
elt i sving. Det var gud ske lov ik ke i fuld sol i be gyn del sen (for de -
len ved at gå tid ligt). Vi måt te pu ste ud med jævne mel lem rum.

Pau ser ne brug te vi til at ny de de fan tasti ske ud sig ter, først ned 
til Thu lo Sya bru og Sya bru Be si, se nere Ga nesh Hi mal og al le
de an dre sne klæd te top pe.

Gen nem skyg ge fuld skov med man ge for hin drin ger på sti en
nå e de vi ef ter tre ti mers hårdt ar bej de Dan da Tea Shop i 3.210
m. Her holdt vi et til trængt hvil, og nød end nu en gang de ube -

Tirs dag den 16. ok to ber
Sya bru (2.210 m) – Sing Gom pa (3.350 m)
Ca. 8 km på 4 ti mer 5 mi nut ter, inklu si ve pau ser.
(Narayan hav de gæt tet på 5 ti mer!)
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Den im po neren de ud sigt fra Dan da Tea Shop (3.210 m)
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skri ve li ge ud sig ter næ sten he le hori son ten rundt, om trent som
at stå på Kyan jin Ri.

Der var nu kun 50 mi nut ter til må let, gen nem skov og mark
uden de store stig nin ger. Lidt før Sing Gom pa måt te vi krav le
over et sten di ge om kring en ind heg net ejen dom. Man hav de

hel dig vis sør get for ge -
dig ne sti ger.

Kl. 11.20 lo gere de vi
os ind på ”Gre en Hill
Ho tel”. Værel ses pris: 0
rp.

En hyg ge lig gam mel
lod ge med et me get mo -
der ne ba de værel se
inklu si ve træk og slip. Vi
skynd te os som sæd van -

ligt at få et dej ligt varmt bad, in den de an dre trek kere duk ke de
op. Vi var fak tisk de før ste gæ ster i by en.

Det me ste af efter mid da gen til brag te vi i ”the glass to wer”,
hvor so len kun ne frem brin ge en tem pera tur på godt 20°. Sidst
på efter mid da gen blev
der tændt op i det store
spi serum, hvor ejeren
og så hav de tele fon cen -
tral med ra dio te le fon.
Strøm men kom fra et
sol cel le pa nel og blev op -
ma ga si neret i fire store
ak ku mu la torer.

Ho tel Gre en Hill i Sing Gom pa med den fi ne glas veran da. 
Bag lod gen ses de sør ge li ge re ster af den skov, 
som brænd te un der et vold somt uvejr for 25 år siden

Kl. 5.55 var der sta dig me get stil le på gan gen, så vi skynd te os at 
bør ste tæn der, in den grup per ne blo kere de ba de værel set.

Kl. 7.10 be gynd te op stig nin gen til Laure bi niyak. Det blev en
me get flot tur. Sik ke ud sig ter. Vi fik igen  be kræf tet, at Lang -
tang-området by der på helt spe ci el le op le vel ser, selv om vi skul -
le sti ge 550 me ter og of te fik ån de nød af de hø je ”trap petrin”,
fik vi næ sten og så ån de nød af de gen tag ne og vari eren de ud sig -
ter til he le per leræk ken af tin der. Sko ven var og så helt spe ci el.
Un der de kæm pestore fyr retræ er gro e de en stor under skov af
ro do den dron. Narayan vi ste os et bi lle de, der blev ta get på hans 
for år stur med mas ser af blom stren de ro do den dron. 

En del af sti en løb på en høj deryg med langt ned til beg ge si -
der. Det hav de fros set om nat ten. Der var rim på plan ter og
sten, og i sko ven mål te vi +5°. Men so len var me de, så ved
8-tiden kun ne vi læg ge de var me trø jer.

Ef ter ca. ½ ti me kun ne vi se røg sti ge op på den fjernt lig gen de 
bjerg si de. Det var Laure bi niyak, vort mål.

Ons dag den 17. ok to ber
Sing Gom pa (3.350 m – Laure bi niyak (3.900 m)
5  km på 2 ¼ ti me med få pau ser
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Gosainkund

Turen skul le nor mal vare 3 ti mer. Vi gjor de den på 2 ¼ ti me,
så vi hav de mas ser af tid re sten af da gen. 

Her var der ik ke varmt styr te bad i ok to ber. Det fry ser om nat -
ten, så det er ik ke mu ligt at an ven de sol fan gere. Vi fik til bud om
en spand varmt vand. Da jeg skul le i bad, var der in tet koldt
vand at kø le med, så det blev kun til klatvask.

Der var koldt i Laure bi niyak, bå de in de og ude. Vi fik rum 10
på ”Moun tain Rest”. Det lå li ge over op holds rum met og af -
træks rør et fra bræn de ovnen gik gen nem rum met! Der blev fyret 
i ovnen he le da gen, men det var me get svært at hol de døre ne til 
fæl les rum met luk ket.

Tem pera turen uden for var +5° og ved 16.30-tiden be gynd te
det at sne! Det smel te de hel dig vis hur tigt. Al le krøb sam men om
ovnen og blev stegt for an - og for blev kold på ryg gen. Bærer ne
blan de de sig, og vær tens tre børn do mi nere de. De hav de le get
med cy kel he le da gen og var nu tem me lig rast lø se. Den æld ste
læ ste højt af en en gelsk bog, gan ske fly den de.

Tem pera turen på værel set var, tak ket være skor ste nen, 14°,
så det var ik ke koldt at kom me i seng. For en sik ker heds skyld
hav de vi lånt tyk ke ka pok tæp per, og det var godt, for i lø bet af
nat ten faldt tem pera turen til 6°.

Og så her hav de man et oste me jeri , som i ind ret ning min de de
me get om det i Kyan jin Gom pa. Pri sen for et ki lo yak ost var og -
så her 275 rp.

Gom pa en så vi kun ude fra. Den var gam mel og me get for fal -
den. Træ skærer ar bej der ne på dør og fa ca de var dog me get
smuk ke, men en klodset hæn ge lås øde lag de hel heds ind tryk ket.

En stor tysk og en min dre fransk grup pe do mi nere de af ten li -
vet, så vi kom ik ke i kon takt med an dre trek kere.

Vi var så hel di ge, at vores rum lå li ge over fæl les rum met. Var -
men her fra lu ne de der for og så hos os. Vi gik i seng ved ca. 16°
og stod op til 12°.
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Tors dag den 18. ok to ber
Laure bi niyak (3.900 m) – Go sain kund (4.400 m)
6 km på 3 ti mer
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På grund af den kor te af stand til Go sain kund be slut te de vi at
star te kl. 7.30. Der var fal det sne om nat ten, men kun et tyndt
lag. Tem pera turen var 7°, men so len skin ne de varmt, så det
vare de ik ke læn ge, før vi klæd te om.

Tid ligt af sted be ty der flot te ud sig ter. Og så i dag. Ved so lop -
gang hav de vi ud sigt li ge fra An na pur na over Ma naslu og Ga -
nesh Hi mal til Lang tang Lirung.

På en ti me nå e de vi templet. Her fra kun ne vi se ned til bå de
Dhun che og Sya bru. Se nere hav de vi nog le fan tastisk smuk ke
ud sig ter til dy be da le.Som at kig ge ned fra et fly.

Lidt før det lil le pas (4.165 me ter) duk ke de den før ste sø op.
Pas set nå e de vi på to ti mer og gav os tid til at hol de en pau se.

Det kneb fort sat lidt med luf ten over 4.000 me ter. Her fra kun ne
vi se den før ste lod ge i Go sain kund og føl ge sti en med øj ne ne.

Præ cis tre ti mer vare de turen til Go sain kund. Vi hav de pas -
seret den an den sø på den sid ste op stig ning. 

Nu åben bare de den ”rig ti ge” Go sain kund sø sig, stor, men ik -
ke sær lig smuk, set fra lod ger ne. ”Ho tel Pe a ce ful La ke & Lod -
ge” var den før ste og den, Nararyan ple je de at bo på. Vi tog dog 
de tre an dre i øje syn, før vi be slut te de os af føl ge Narayan.

Det var vig tigt for os at fin de en lun op holds stue uden træk.
Det lyk ke des kun del vis. Ovnen var me de godt, men hu set var
smad der utæt. Vi fandt dog en plads, hvor den kol de træk nå e -
de at op ta ge no get af ovnens var me.

Da vi an kom kl. 10.30 skin ne de so len, og folk nød det i læ for
den kol de vind. Før vi kun ne ny de det, skul le vi li ge ha ve et bad. 
Fluks blev der hen tet varmt vand fra køk ke net. Det blev hældt i
en lil le plastiks pand på en hyl de i det uden dørs ”bru se skur”.
Ved at åb ne for den på mon tere de ha ne fik man en dej lig varm
strå le at va ske sig un der. Van det løb væk gen nem revner ne i det 
be ha ge li ge træ -
gulv.

Tre kvar ter
fik vi til at sid de
i so len og drik -
ke en kop te.
Ved mid dags tid 
for svandt so len
og tå gen blæ ste 
op fra da len.
Al le søg te in den 

Land ska bet om kring Go sain kund er ret barskt

Selv om de hav de ar bej det hårdt og læn ge, ka stede bærer ne sig ud i
dan sen om af te nen - og tog os an dre med, og så de re ser vere de tyskere!

Fre dag den 19. ok to ber
Go sain kund ( 4.440 m) – Lauri bi na La (4.610 m) -
Ghop te (3.450 m)

Gosainkund

La

Vi hav de lånt tæp per, så trods 5º på 
rum met sov vi no gen lun de. Det var 
koldt at gå toi let tet om nat ten. Vi
stod op kl. 6 og tog alt det var me tøj
på. Der var fyret op i fæl les rum met, 
så vi kun ne spi se mor gen mad ved
ovnen.

Kl. 7.10 be gynd te en tem me lig
an stren gen de tur. Vej ret var ik ke
for godt. Det var sky et, så man ge af
top pe ne var skjult. Sø en lå blank
med små krum nin ger, og ste nen i
sø en (gu den Shi va)var me get ty de -
lig (se for klaring på næ ste si de!) Ef -
ter en ti me op ad nå e de vi pas set
Lau ri bi na La i 4.610 me ter. Her
holdt vi et lil le hvil og trak i som mer -

døre, og der blev hel dig vis tændt op i ovnen. Den ty ske grup pe,
vi mød te i Sing Gom pa, hav de en over lig ger dag her. Dem kom
vi i snak med, og de vi ste sig at være me get ven li ge. Så vi hyg ge -
de os rig tigt he le efter mid da gen. Der blev spil let ne pa le sisk mu -
sik, sun get og dan set, druk ket te med rom, skre vet dag bø ger og
læst rej se fører og ro ma ner. Det var rig tigt trek ker liv - trods kul -
den. Så klok ken blev godt ni, in den vi trak os til ba ge.

Et ud snit af det bar ske 
“må ne land skab” mel lem

Go sain kund og Ghopte
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tø jet trods is på man ge van dpyt ter. So len var kom met frem, og
vi så frem til en fin dag. Men vi blev skuf fet, for so len for svandt,
og tå gen bred te sig. Ud sig ter ne blev bog sta ve lig talt ube skri ve li -
ge.

Sti en ned ad fra pas set var me get ujævn og ste net, og det blev
den ved med at være. Og det gik op og ned i en uen de lig hed.

Nog le ste der var hæld nin gen
45°! Kl. 10.30 nå e de vi Phe di.
Hvis vi hav de kendt da gens vi -
dere for løb, var vi må ske stop -
pet her. Men vi fort sat te og
kun ne kun ny de den me get af -
vek slen de na tur, vi var kom -
met ned til. Jeg har hel ler al drig 
set så man ge blå en zi an.

Narayan hav de flere gan ge
gi vet op ti misti ske mel din ger
om af stan den til Ghop te, men
vi syn tes ik ke at kom me nær -
mere. Så en de lig kl. 13 duk ke -
de nog le hu se op. Vi tro e de
først, det var nog le små te a -
hou ses, Lo ne ly Pla net hav de
be skre vet, men det var Ghop -
te. Der var to mu lig he der for
overnatning. Vi valg te ”Na me -

Shi vas tørst
Go sain kund-søerne er hel li ge for hin du er ne,
og hver fuld må ne i ju li-august dra ger tu sin -
der af pil grim me op for at ta ge et ri tu elt bad i 
sø er ne. En le gen de for tæl ler om sø er nes op -
stå en:
   De lavere gu der vil le fin de ud ø de lig he dens
vand, og da de ro de de ha vets van de op, steg
en gift, kal kut, til over fla den. Shi va drak det
for gif te de vand, for at det ik ke skul le ska de
de an dre gu der. Det gav ham fe ber og tørst,
og hans hals blev blå far vet. Han drog der for
op i sne en i bjer ge ne og slyn ge de sin tre fork
mod klip pen. Hvor den ram te, sprang kil der
frem og skab te Go sain kund-søerne. Shi va
lag de sig ved bred den og drak.
   Nede i sø en fin des en oval klip pe. Pil grim -
me ne ser den som Shi va, der hvi ler på et le je 
af slan ger. En min dre sten på den store sten
er hans lin gam. Tre fork hed der tri sul på hin -
di, og flo den, som lø ber ned fra sø er ne og vi -
dere mod syd, kal des Tri su li Kho la.

Ste nen midt i Go san kund sø en 
er Shi vas hoved

ste Lodge”, en æld gam mel lod ge med åb ne rum og én stor og
me get tynd ma dras. Der var ik ke plads til ryg sæk ken i rum met.

Der blev tændt op i ovnen i op holds rum met. Trods vold som
ban ken på skor ste nen un der op tæn din gen for blev den til stop -
pet, så rø gen måt te fin de vej gen nem utæt he der i den rust tære -
de ovn og gen nem rummet.

De syv hol læn dere fra La ma Ho tel duk ke de op, så gan gen
blev hur tigt fyldt med ryg sæk ke. Van det hen te de man fra en kil -
de i nær he den.

Der var in gen an tyd ning af ba de mu lig hed, dog fyld te man
om mor ge nen lun kent vand i den uden dørs vand be hol der (som 
og så blev brugt ved op va sken), så al le kun ne bli ve klatva sket.

Der var koldt i Ghop te, så vi fik lov til at sid de i køk ke net ved
det bræn de fyre de kom fur og drik ke en kop te og spi se en por -
tion nu del sup pe. Der var lang tid til so ve tid, så vi ifør te os ter -
mo tøj, fle e cetrø jer med mere og for søg te at hol de il den ved li ge
trods rø gen.

Af tens ma den blev ind ta get i sel skab med hol læn der ne, kog te
kar tof ler til In ger og steg te til mig. Der var fort sat pro ble mer med 
den utæt te ovn, og da In ger gik over for at få hjælp til at sta bi li -
sere il den (og rø gen), kom en mand over og trak et par kæv ler
ud og sag de: fi nish! Der var så ik ke an det at gøre end at gå til
køjs. Klok ken var da lidt i syv! 

Skil tet ta ler for sig selv

Der var trangt i rum me ne 
på Na me ste Lod ge i Ghop te, 

men et ny de ligt be træk 
på den tyn de madras

Narayan for an den 
me get spar tansk 
ud styre de “so ve af de ling”

Om klæd ning til varmt
ter mo tøj før aftensmaden

Den utæt te ovn i op holds rum met 
gav mere røg end varme
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Lør dag den 20. ok to ber 
Ghop te (3.450 m) - Me lam chi Gyang (2.530 m)
10 km på 4¾ ti me

Gosainkund

La

Ha nen ga le de kl. halv seks og sam ti dig be gynd te bærer ne, der
sov li ge over for os, at rum stere. Vi ven te de med at stå op til kl.
6. Det sam me gjor de hol læn der ne, så der var liv lig tra fik på den
snæv re gang.

Kl. 6.20 var In gers ti be tan brød og min hav re grød klar. Vi fik
igen lov til at sid de ved si den af kok ken, mens han bag te che pa ti 
brød. En klump dej, der be stod af mel, vand og bag e pul ver blev 
rul let ud til en  tal ler ken stor ski ve, lagt på en bu et blik tal ler ken
og bagt gan ske kort tid på beg ge si der over il den. Der ef ter lagt
ned på glø der, han skra be de sam men fra komfuret. Her fik brø -
det de sid ste ”bu ler” og den rig ti ge far ve. Ti be tan bre ad blev la -
vet af sam me dej, men rul let tyk kere ud.

Vi be tal te 434 rp. for he le op hol det og be gynd te dags mar -
chen præ cis kl. 7. Ef ter lidt blan det ned og op på ”rul le sten” be -
gynd te op stig nin gen til Thare pa ti (3.510 m). Her holdt vi kl. 9 et 
kvar ters hvil ef ter de to ti mers ar bej de. Inde ha veren af det lil le
tea hou se var en æl dre ne pa le sisk kvin de, som var i færd med
at la ve mad på et pri mi tivt kom fur. 

Der ef ter be gynd te den lange ned stig ning til bro en over en
biflod til Me lam chi Khola. Sko ven var me get fro dig med mas ser
af rød der på sti en og med fug ti ge, glat te sten. Kæm pestore fyr -
retræ er, eg, ro do den dron og mas ser af smuk ke blom ster. Un -
der vejs mød te vi to grup per på vej op og mis und te dem be stemt 
ik ke den lange op stig ning. På et tids punkt kun ne vi høre, men
ik ke se flo den, og i en lys ning kun ne vi se li ge over til Me lam chi

Gyang. Det så ud til at være en stør re lands by - men der var sta -
dig en flod dal imel lem os!

Vi kom over den gyn gen de hæn ge bro og nød den sid ste op -
stig ning til Me lam chi Gyang. Land ska bet var to talt for an dret.
Her var græs gan ge, sten di ger, kø er og he ste og en be ha ge lig sti. 
Den re ne for nø jel se.

Klok ken 11.45 så vi den før ste lod ge, ”Wild Vi ew”. Vi kig ge de 
først lidt på nog le af de an dre, før vi be slut te de os. Det var vig -
tigt, at vi kun ne få et til trængt, varmt bad ef ter li vet i ”vild mar -
ken”. 

De an dre lod ger så ik ke bed re ud. Et sted kun ne vi få pri vat
ind kvar tering i et kæm pestort rum med man ge sen ge. Vi vend te 
til ba ge til ”Wild Vi ew” og fik et stort rum i et helt nyt an neks med 
toi let og ”bad” li ge uden for. Ba det be stod af et stort blik fad med 
varmt vand og et min dre med koldt vand. Her til en kon ser ves -

Mad lav ning i Thare pa ti Tea Hou se. Be mærk de flot te gulv bræd der.
Og hun har og så flot tet sig med en skorsten

då se til at øse van det over krop pen. Lige som i Go sain kund løb
van det bort mel lem revner ne i de re ne bræd der.

Til lunch be stil te vi en ter mo kan de med te, og jeg fik en skål
løg sup pe og en dej lig pan de ka ge med syl te tøj.

Vej ret vi ste sig i dag fra den bed re si de. Vi star te de i kul de,
nog le ste der kun +1° . Se nere kom so len, og da vi hav de ta get
bad, sad vi i so len og nød vores lunch og fik be gyndt på dag bo -
gen. Ved 16-tiden blev det over sky et og en klam dis tvang os in -
den dørs.

Den sø de 14-årige dat ter, vi hav de talt lidt med ved lun chen,
spurg te om vi øn ske de var me i spi serum met. Det vil le da være
dej ligt, så hun fik bed ste far, som sad og bæl ge de bøn ner, til at
tæn de op. Og hvil ken for skel fra i går. In gen røg, god var me, in -
gen træk fra utæt he der. Og der til elektrisk lys i ste det for Petro -
max’en.

De ene ste an dre gæ ster var et fransk æg te par med en gui de
og to bærere. De var ret stø jen de, da de spil le de kort om efter -
mid da gen i sol skin net. Det gen tog sig om af te nen i spi serum -
met. De var tem me lig do mi neren de.

Narayan for mid le de kon takt til værts fa mi li en, så jeg fik lov at
fil me i de res helt spe ci el le stu e-køkken.

I He lam bu ta ger man sko e ne af, in den man træ der ind på det
po lere de træ gulv. Hu sets væg ge og skabs ram mer var de koreret 
med træ skærer ar bej der. Hyl der og ska be var fyldt med flot hus -
geråd, blandt an det en stor ci se leret kob ber ke del. He le fa mi li en
sad på gul vet på dej li ge tyk ke tæp per for an det lu ne kom fur. Fa -
mi li en be stod af bed ste far og bed ste mor, søn og svi ger dat ter
samt de res tre børn, den 14-årige pi ge, der vil le være læ rer in de
og hen des to brød re. Hun skulle læ se til lærer i Kath mandu. Ud -
dan nel sen er to- el ler tre-årig.

In ger fik en stor skål nu del sup pe, og jeg hav de be stilt chow -
mein med to spejl æg. Der var så dej ligt varmt, at vi først kom i
seng klokken godt 20. Det var en rig tig god lod ge.
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Søn dag den 21. ok to ber 
Me lam chi Gyang (2.530 m) - Tar ke gyang (2.600 m)
6 km på 4 ti mer

Vi fik lov til at spi se vores go de hav re grød sam men med fa mi li -
en i stads stu en på ”Wild Vi ew”. Narayan hav de so vet over sig,
så han fik li ge en kop te, in den vi be gynd te ned stig nin gen til Me -
lam chi Kho la kl. 7.10.

På ve jen gjor de vi holdt ved et tem pel med flot te far ve de de -
kora tio ner i lig hed med Ko pan, men no get for fal dent. Me get
stejlt ned – og ned – og ned til flo den på 1½ ti me.

Ef ter en kort pau se be gynd te den lange, stej le og var me op -
stig ning.

I dag skin ne de so len li ge fra mor gen stun den, så ef ter ty ve mi -
nut ters van dring klæd te vi om til som mer dres. 

Trods den sved dryp pen de op tur nød vi de flot te ud sig ter,
blandt an det til Me lam chi Gyang. Vi kun ne he le ti den kon trol -
lere, hvor højt, vi var kom met.

En de lig, om si der ef ter 2½ ti mes hårdt ar bej de nå e de vi Tar -
ke gyang. Narayan gik ind på den før ste lod ge. Vi fulg te ef ter og
be så de splin ter nye fa ci li te ter. Ram mer ne var flot te, og der var
nyt ba de– og toi let rum med træk og slip. De vil le ha ve 150 rp.,
var ik ke til sinds at slå af på pri sen, og var i øv rigt ik ke sær lig
ven li ge, så vi fort sat te vores sø gen.

Vi fandt in gen ac cep ta bel før den al ler sid ste, ”Ho tel Tar ke -
gyang”. De lo ve de hot sho wer og hyg ge lig op holds stue med
mere. For lang te 150 rp., men ac cep tere de ef ter lidt pres 100 rp.
for en over nat ning. En del af væg gen ud gør fa mi li ens husalter

Fa mi li en hyg ger sig med gæ ster ne. 
Be mærk det flot te hus geråd på hyl der ne, 

Rum met hav de eget bad og toi let, men der var in gen vand i
hver ken hånd vask, wc el ler bru ser. Ejeren lo ve de, at van det
kom, når han fik fyldt høj de be hol deren. Det kom al drig, og hot
show’eren var en spand med koldt vand båret op til ”ba derum -
met”.

Efter mid da gen blev til bragt i ”ha ven”. So len skin ne de varmt,
og tø jet hang til tør re - ind til kl. 16. Da be gynd te det at dryp pe,
og se nere kom reg nen. Der var in gen ste der at op hol de sig på
grund af kul de og træk. Man ge skul le ha ve va sket tøj, vi og så.
Og det fore gik på ne pa le sisk ma ner ved den kol de slan ge, hvor
man og så va ske de sig. 

Vi hav de egent lig reg net med en over lig ger dag i Tar ke gyang,
så tø jet kun ne tør re, men vi fandt ik ke ste det vel eg net og be slut -
te de der for at gå til Ser mat hang i mor gen. 

Din nin gro om var ef ter He lam bu-skik med glat træ gulv (uden
sko), men ik ke nær så hyg ge ligt som i Me lam chi Gyang. Skor -
ste nen vir ke de ik ke, så rum met blev fyldt med røg. Det trak, og
in gen luk ke de døren, når de kom ind.

Vi hav de be stilt af tens mad til kl. 18.30, men al lere de kl. 18.10 
var den fær dig. In ger fik kog te kar tof ler med ket chup og jeg
chow mein mix. Vi fandt en krog på en blød ma dras og skrev
dag bog i tus mør ket. Der var kun en 25 watt pære i lof tet. Og
selv føl ge lig gik ly set ud, og ste arin ly se ne kom frem. Men det
vare de nu kun gan ske kort. Umid del bart før sen ge tid hen te de
jeg et par tæp per til at mod stå de 12° på værel set. Jeg brok ke de
mig over, at der fort sat ik ke var vand på toi let tet. Fluks brag te
vær ten en spand vand op til vores dør.

Mand ag den 22. ok to ber
Tar ke gyang (2.600 m) – Ser mat hang 2.600 m)
10 km på 3½ ti me

Pa nik fra mor gen stun den! In tet per so na le i he le hu set. Al le var
ude for at fin de et brud på van dled nin gen. Man gæt te de på, at
en kon kur rent hav de skåret plastik slan gen over. Om si der fik vi
vores hav re grød, det vil si ge In ger fik ri ce por rid ge, som var lø se
ris kogt i mælk. Fik be talt (gjor de vrøvl over mang len de vand og 
fik 50 rp. af slag i pri sen) og kom af sted kl. 7.35.
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So len skin ne de, men tem pera turen var kun 10°. Det blev en
af de let te da ge med små op- og ned stig nin ger og med lange,
van dret te stræk nin ger på en høj de kur ve. Kl. 9 nå e de vi den
smuk ke lands by Gang ja wal. Al lere de ved ind gan gen til by en
blev vi ”påtvun get” blom ster af små pi ger, som for ven te de en
form for be løn ning. Det gen tog sig gen nem næ sten he le by en.
Vi holdt et kort hvil for at drik ke vand.

Land ska bet skif te de. Af grø der på næ sten hver ene ste kva -
drat me ter. Ter ras ser over alt. Kun lidt skov. Da len blev bre dere,
nye da le stød te til. Blot ær ger ligt, at det var lidt dis et, så man ik -
ke kun ne se de tal jer ne.

Vi nå e de Ser mat hang kl. 10.55 ef ter 3½ ti mes be ha ge lig tur.
Vi var ble vet an be fa let ”Yan gri Lod ge”. Det var ik ke no get dår -
ligt valg. Rum met var rent og pænt med vin du er til sol si den og
ud sigt til da len. So len skin ne de fra en næ sten sky fri him mel. Al -
le nød li vet.

To sned kere var i færd med at la ve dør og vin du er til et nyt
ba derum. Det fore gik med hånd kraft. Hul ler til sam lin ger blev
til dan net med et skarpt stem me jern og bræd der blev sa vet til af
tyk ke plan ker. Sam lin ger blev fik seret med ki ler – in gen søm el -
ler skru er!

Vi gik en tur i by en og be søg te blandt an det ”sund heds kli nik -
ken”. Den blev hver lør dag be tjent af en læ ge fra Me lam chi Pul,
som holdt kon sul ta tion fra kl. 10 til 16. I dag sad vær ten fra lod -
gen her. Det vi ste sig, at hu set og så rum me de den sid ste Lang -
tang check post. Så vi skrev os i bo gen for sid ste gang, og kun ne
nu uden pro ble mer bru ge vi de o ka mera et.

Vi spurg te om klo stret, og han op ly ste, at der var tre klo stre i
by en. Han til bød at føl ge os hen til det nær lig gen de.

Her hid kald te han en munk, som lå ste op, så vi og så kun ne se 
klo stret inde fra. I klo stret bo e de ni mun ke, som med i terer i tre år 
og tre må ne der. I den tid kom mer de ik ke uden for klo stret, og
må ik ke klip pe hver ken hår el ler skæg. De to an dre klo stre var
mere al min de li ge.

Vi slog et slag ned i lands by en gen nem de snæv re ”stræ der”.
Mød te blandt an det en æl dre mand, der sad på gårds pladsen
og flet te de en stor måt te af flæk ket bam bus.

En of fer ga ve midt på stien Fa mi li en hyg ger sig med gæ ster ne

Man fø ler 
sig me get
vel kom -
men på
lod ger ne i 
He lam bu, 
og det er
me get
hyg ge ligt
at ind ta ge 
ma den på 
gulvet

Vær ten
re gu lerer
var men i
kom furet
ved at
skub be
el ler
træk ke
bræn de -
styk ker ne
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Tirs dag den 23. ok to ber
Sher ma tang (2.600 m) - Ka ka ni (2.000 m)
8 km på 2 ti mer 10 mi nut ter

Kakani

Kl. 5.30 lå dis en tæt he le hori son ten rundt, så det blev ik ke til
no get med vores so lop gangs ud flugt. 

Som i går kom vi af sted kl. 7.35. Der var god tid, Ka ka ni skul -
le kun ne nås på ca. 2 ti mer.

Det blev en her lig spadsere tur. Sti en var jævn og bred, under -
la get jord og grus, så vi hav de al le mu lig he der for at ny de træ er,
blom ster og ud sig ter ne ned i de frugt bare da le. Al drig har vi set
så man ge chor ter og stu pa er, nog le un der op førel se og an dre
net op færdig ma let.

¾-1 ti me før Ka ka ni stop pe de Narayan op og pe ge de på en
træstam me. Her vok se de to me get smuk ke epi fyt ter (plan ter,
som blot hæf ter på træ er). In ger fik lov at pluk ke dem og fik og -
så nog le rød der med, som hun hå ber vil kun ne vok se i Dan -
mark.

Fra den sid ste ”bak ke top” kun ne vi se Ka ka ni – ca. 200 me ter 
nede, og ef ter godt to ti mers van dring kun ne vi væl ge rum i en
af de fire lod ger. På de to før ste var man ik ke sær lig inter es seret i 
nye gæ ster. På ”Everest Restaurant & Bar” blev vi til budt et ny -
de lig rum til 50 rp., og mad- og øl pri ser var og så ri me li ge.

So len skin ne de fra en næ sten sky fri him mel. Vi var kom met
ned til et var mere kli ma. Det var næ sten som at få en eks tra
over lig ger dag. God tid til af slap ning.

Ved mid dags tid fik vi be søg af et ny gift en gelsk par, som var
på vej nord på. Hun hav de ar bej det i Ne pal i 10 år, dels som fri -

Ved 15-tiden spi ste jeg en tyk pan de ka ge med an a nas mar -
me la de. Et helt mål tid. Sky er ne trak sam men og kl. 16 brød et
uvejr løs. Det trom me de vold somt på blik ta get, og ud sig ten for -
svandt to talt. Det holdt hel dig vis op, så vi kl. 17.15 kun ne gå
tør sko et over til din nin gro om’et. Sko e ne blev stil let uden for, og
vi sat te os til ret te på de blø de tæp per sam men med det bel gi ske
æg te par og de res gui de og sø de un ge bærer. 

He le fa mi li en var fæl les om at la ve mad, og vi kun ne føl ge
med i til bered nin gen af al le de for skel li ge ret ter. Vi fik beg ge en
me get god no od le soup ve ge table, og jeg hav de og så be stilt for -
års rul ler. Det var fak tisk for me get, så In ger over tog den ene.

Der var en me get hyg ge lig og fa mi li ær stem ning i det smuk ke
rum. Ef ter spis nin gen drys se de en af døtre ne rø gel se på glø der -
ne i en lil le skål for an fa mi li ens al ter og fore tog et lil le ri tu al for at
tak ke gu der ne.

Det var næ sten ve mo digt at skul le si ge god nat ef ter en hyg ge -
lig og be gi ven heds rig dag. Vi af tal te at mø des ved so lop gang,
hvis vej ret var klart.

Bræd de sav ning ved Yan gri Lod ge i Ser mat hang.
Hvis plan ken er tyk, træk ker en mand i hver en de af sa ven

Fo der til dyre ne må of te hen tes langt fra hjemmet

vil lig en gels klærer, dels som so ci al hjæl per. Han var ”ne pal-
 debutant”. Hyg ge ligt at ud vek sle er farin ger.

Ved 14.30-ti den duk ke de en fransk telt trek ker grup pe op.
Bærer ne be gynd te straks at rej se tel te, seks so ve tel te plus et spi -
se telt. Køk ken hol det ok ku pere de vores di nin gro om, så vi måt te
for træk ke til ”bu tik ken”. Det be tød nu ik ke så me get, for vej ret
var jo godt. Værel set var lunt – over 20°, og ud sig ten til beg ge si -
der var me get flot.

Nat ten var ual min de lig smuk, luf ten var lun, ny må nen stod
højt på him len, stjer ner ne fun kle de i den krystal klare luft og
mod syd vest op ly stes him len af ly se ne fra Kath mandu. Fra
lands by er ne på den modsat te bjerg skrå ning glim te de små ly -
sprik ker. Det var helt uvir ke ligt.

Fransk mæn de ne holdt af skeds mid dag med trom meryt mer,
bærer san ge og -dan se. Vi be slut te de at gå i seng lidt før dem, for 
ik ke at skul le stå i tand bør ste kø.

Det var lidt ve mo digt at skul le si ge far vel til bjer ge ne ef ter 17
her li ge da ge.
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Ons dag den 24. ok to ber
Ka ka ni (2.000 m) - Me lam chi Pull (890 m)
9 km på 2 ¾ ti me (plus 4 ti mer i rutebil)

Kakani

Her ligt at kun ne stå op til et varmt værel se. Ved mor gen ma den
vil le vi som sæd van ligt be ta le for op hol det, men man kun ne ik -
ke fin de bo gen med vore be stil lin ger. Narayan fandt den, vi fik
be talt og kom af sted kl. 7.

Til at be gyn de med lidt op ad, men el lers ned ad, først jævnt,
men se nere me get stejlt, ca. 1.100 me ter ned. Under la get var
be ha ge ligt, næ sten glat jord bund og sti en løb gen nem frugt bare

Di ning ro om til ven stre og bu tik til høj re på Everest i Kakani

Mo der va sker ny født barn med olie

mar ker med hirse, hve de el ler ris.
Ba nan pal mer, aga ve, aloe vera og
store kak tus pyn te de i landskabet.

Det var festi val tid, Dashein, så bå -
de børn og voksne var fest klæd t, og
flere ste der hav de man buf fa lo es stå -
en de bun det med en blom ster krans
om hal sen, parat til at bli ve slag tet
som of fer. Mas ser af børn var strøm -
met til for at over være be gi ven he -
den. Ge der blev slag tet ved man ge af 
de hu se, vi kom for bi. Du wa chaur
nå e de vi på en ti me, en ret stor, pæn, 
lang strakt lands by. Man ge af hu se ne
hav de strå tag, og man ge var i flere
eta ger.

Sti en var man ge ste der som en
hul vej med hø je si der. Regn van det
hav de skyl let jor den væk, så sti ens
pro fil var ble vet u-formet. Igen i dag
me get vari eren de ud sig ter fra den
bre de høj deryg.

Da vi nær me de os Me lam chi Pul,
bred te flod da len sig ud, og her fra
kun ne vi se, hvor dan Me lam chi Kho -
la løb sam men med den store Ind ra -
wa ti Ri ver. Det sid ste styk ke var ret
stejlt, men ab so lut ik ke van ske ligt, nu 
var vi jo og så i god træ ning.

En me get lang hæn ge bro før te os
over Ind ra wa ti flo den. Nu var vi i Me lam chi Pul Ba zaar, en me -
get lang strakt by, et han del scen ter med om lad ning af varer til
He lam bu og Lang tang. Her så vi med vore eg ne øj ne en ged bli -
ve ofret. En mand holdt dens ho ved og en an den om kring krop -
pen. En tred je skil te med ét hug hoved et fra krop pen. Blo det
blev hældt ud over hel li ge ste der. Det he le fore gik direk te på ga -
den med kvin der og børn som til sku ere.

Bushol depladsen fandt vi i den syd li ge en de af by en. Klok ken 
var hen ad 10. In gen kun ne for tæl le, hvor når bus sen kør te, så vi 
sat te os i ven te po si tion og drak en co la. Klok ken 10.30 hav de
den un ge chauf før få et va sket sig og var klar til at føre os til Kath -
mandu.

Nor malt ko ster en bi llet 100 rp., men Narayan fik som lo kal
ord net det så le des, at det kun ko ste de 70 rp. pro per so na. 

Ef ter ca.1½ ti mes kør sel på en me get ujævn vej fik vi be sked
på at skif te til en an den bus. Her sad en fransk grup pe, som hav -
de ok ku peret de fleste af sæ der ne med de res ba ga ge. Der var
kun plads på bag sæ det, og her fik vi nog le or dent li ge hop pe -
ture, ind til vi ef ter et par ti mer kom til den as fal tere de vej.

Nu gik det stry gen de, højt op til Dhu li kel og vi dere for bi Ba ne -
pa og ud kan ten af Bhak ta pur og Thi mi. 

Vi nær me de os Kath mandu og for ven te de at bli ve sat af ved
Rat na Park, men vi blev skuf fet. En desta tio nen hed Tin ku ne i
den øst li ge ud kant af by en, li ge ud for den syd li ge en de af luft -
havnens start ba ne.

Køre turen hav de taget ca. 4 ti mer.
Det var ik ke let at fin de en fri taxa her, så vi fort sat te lidt til

fods. Her var le di ge taxa er, men de vil le al le ha ve 150 rp. for at
køre os til Tha mel. Det lyk ke des dog Narayan at over ta le en til
at køre for 100 rp.

På Ho tel Ye ti blev vi hilst vel kom men som gam le ven ner.
Vores efter lad te gods blev pak ket ud, og Narayan fik det tøj, vi
hav de ta get med fra Dan mark. Da me sko e ne var han ik ke vild
med, så dem lag de vi til si de. Her ud o ver gav vi ham 850 rp. for
vel ud ført ar bej de. Vi drak en kop te sam men, før han for lod os.
Det var lidt ve mo digt.
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Slag tet ged ren ses i rin den de vand

Ef ter en por tion mo mo er som Am rit gav, og ef ter et til trængt
varmt bad, gik vi til High lan der for at tjek ke vore fly re tur bil let -
ter. Det var i or den. For in den hav de vi været hen ne for at hen te
In gers vio let te cash mere trø je. 

Da vi nær me de os High lan der var der stort po li tiop bud ved
hjør net af Tri de vi Marg og Bag a ban Ba hal (vores ga de). Al le
blev holdt til ba ge, og in gen vid ste hvor for - ik ke før mo tor cy kel
be tjen te og store Mer ce des’er duk ke de op, den ene med Ne pals 
kon ge. Straks ef ter gik li vet sin van te gang.

I Ye tis ha ve var der stor ak ti vi tet. Man hav de fra gtet en ged til
Kath mandu fra Tim si nas land ejen dom i nær he den af Pok hara.
Den var nu ble vet slag tet, og de hyre de slag tere var i gang med
at ren se og par tere ge den. Vi blev in vi teret til at sma ge, og da vi
se nere kom ned, hav de Am rit til beredt en blan ding af ben, ma -
ve og kød i kryd ret sovs. Jeg hav de været in de på kon toret for at 
hen te e-mails. Her kom Tim si na ind med en hel fla ske øl. Den

tog jeg med ud til ge de spis nin gen. Se nere kom Am rit med en
læk ker stuv ning af mere re gu lært ge de kød. Det smag te godt.
Der var agur keski ver til. De an dre drak whi sky til ge de kø det.
Jeg nø je des med min øl.

Ved 22-tiden trak vi os til ba ge ef ter en lang og be gi ven heds rig 
dag. Og det var dej ligt at kom me i en rig tig seng i et varmt
værel se.

Den me get lange hæn ge bro over Ind ra wa ti flo den til Me lam chi Pul

Tors dag den 25. ok to ber
Kath mandu

Slap pe-af-dag. Fik sendt e–mails til fa mi lie og ven ner, og fik
suppleret be hold nin gen af små ting.

Man ge for ret nin ger var luk ket på grund af festi va len. Festi val
tid er og så dra ge tid. I dag var det ”den store dra ge dag”. Over alt
på him len var der dra ger, næ sten al le la vet ef ter sam me ska be -
lon. Nog le svæ ve de me get højt, man ge faldt ned og blev hæn -
gen de i træ er ne, næ sten som Sørens Bruns dra ge æ den de træ.

Tim si nas mor var kom met til Kath mandu for at vel sig ne sin
fa mi lie og ven ner i an led ning af festi va len.

Hvi le de, læ ste og sov om efter mid da gen, in den vi skul le til
fest. Am rit hav de for talt, at man skul le fe ste om af te nen. Vi
spurg te: hvor når? Ved 17-18 ti den. Vi klæd te os pænt på og gik
ned ved 17-tiden. Der sad al lere de en del men ne sker, og flere
kom til. Snak ken gik liv ligt, mest på ne pa li, men og så en del på
en gelsk. Man ge ne pa le sere ta ler en gelsk, men de kan være me -
get svære at for stå, for di de al drig har lært den rig ti ge ud ta le.

Af te nen gik, og der ske te in tet. Først ved 21-21.30 ti den blev
vi spurgt, om vi vil le sma ge en fugl. Hvad det var for en fugl,
kun ne de ik ke for klare. Det var vist en mel lem ting mel lem en
ager hø ne og en fa san – med me get mør ke fjer med ly se prik ker.
Det smag te me get godt, fint kryd ret med ma sa la. Knog ler ne var
som sæd van lig knust for at gi ve mere smag, så dem måt te vi
sor tere fra. Her til fik vi whi sky!

Lidt se nere spurg te Tim si na, om vi vil le ha ve no get at spi se,
og hvad det even tu elt skul le være. Vi fore slog ne pa li fo od, så kl.
22.30 fik vi ser veret Dal Bhat med ge de kød, kryd ret kål og vist
nok curd med citron saft. Et me get sent fest mål tid.

Kort tid ef ter tak ke de vi af og gik me get mæt te til køjs.

Fre dag den 26. ok to ber
Kath mandu, Festi va lens høj de punkt

Ef ter mor gen mad og al min de lig af slap ning be gav vi os ved
9-tiden på vej til Dur bar Squ are. I dag var end nu flere bu tik ker
luk ket, al le skul le hjem og vel sig nes af fa mi li ens over ho ved.

Pladsen sy de de som sæd van ligt med man ge ak ti vi te ter. Som
over alt i Kath mandu bli ver man til budt al ver dens ting af ga de -
sæl gere: smyk ker, ti ger bal sam, skaks pil, fløj ter, dol ke, på fug le -
fjer og bal lo ner.

I al le templer ofrer man blom ster, ris, grøn sa ger og olie (of -
fer=pu ja). Der bli ver bedt, buk ket og bi mlet med klok ker. 

Man ge tig gere mø der op, ik ke de for hut le de, der blot sid der
sammen krø bet ved hus muren og ræk ker hån den frem, men
”er hver stig gere” i flot te drag ter, pur pur rø de el ler sa fran gu le. De 
sæt ter sig i po si tur og la der sig fo to gra fere for et pas sen de be løb. 
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Og ve den, der ta -
ger bi lle der uden
at be ta le. En an -
den ty pe går rundt
med en lil le spand
med blom ster og
rød far ve og til by -
der en ti ka. Og så
er der Sadd hu er -
ne. Det er hel li ge
hin du mænd, som
har vi et de res liv til
re li gio nen. Hår og
skæg får lov at
vok se. Det når tit
helt ned til jor den!
De bærer kun et
en kelt læn de klæ -
de, og an sigt og
krop er ma let med
sym bol ske far ver.
En af dem vi ste
for skel li ge yo -
ga-øvelser, stod i
me get lang tid på
hoved et med for -
skel li ge ben stil lin -

ger, ba lan cere de på et ben med det an det truk ket op til hof ten.
Man ge hin du er tråd te ud af tø fler ne og hil ste ham ær bø digt, når 
de lag de en skil ling i hans skål.

Vi sat te os som sæd van ligt op på den øver ste af sats af Ma ju
De val templet. Her fra kun ne vi over skue den væ sent lig ste del af 
Dur bar Squ are.

Ved Laksh mi Narayan templet kom en grup pe helt hvid klæd -
te mun ke i pro ces sion med me get ryt mi ske trom mer og tim ba -
ler. Hoved tø jet var fyldt med smuk ke blom ster. Mun ke ne var
me get for skel li ge fra dem, vi el lers hav de set. In de på pladsen
gjor de de holdt og gav en lil le ”kon cert”.

På hjem ve jen løb vi ind i an den pro ces sion, den ne gang på
last bi ler. På den før ste spil le de et or ke ster no get, der min de de
om New Or le ans jazz. De næst føl gen de var fyldt med un ge
men ne sker, der råb te slag ord. Fra en af dem ka ste de man rødt
far ve pul ver, som far ve de os til sku ere rø de på an sigt, hår og tøj.

På hjem ve jen så vi no get så usæd van ligt som en kvin de med
en vogn fyldt med hvi de po ser til af fald. Hun gjor de holdt uden -
for hver lil le bu tik, så inde ha veren kun ne put te sit af fald i po ser -
ne. Det går frem ad med hy gi ej nen i Ne pal!

Straks ef ter hjem kom sten til ho tel let før te Am rit os op til grand 
ma ma, som skul le vel sig ne os med en ti ka. Det kneb lidt med at
få ris-olie-farve-blandingen til at hæn ge fast på pan den. No get
havne de på buk ser ne, men det klare des med vand og sæ be se -
nere. Rent sym bolsk gav vi grand ma ma en 10 rp. sed del. Hun
væg re de sig, men ac cep tere de dog. Med ti ka-givningen føl ger
og så no get at spi se. Vi fik hver en tal ler ken med en tør ri ska ge,
for met som en tynd do nut, et stort æble, en ba nan, en ap pel sin
og en hånd fuld ris fla ger. Det blev fak tisk vores lunch.

Tim si na-familien er stor, næ sten en hel klan. Som Raj har
fem brød re og et ukendt an tal sø stre. Al le bor ca. 30 km øst for
Pok hara. Ved 14-tiden kom en on kel med ko ne og barn for at få 
grand ma mas vel sig nel se.

En af de ca na di ske pi ger spurg te, hvor dan festi va len fore gik.
Den fan ge de Tim si na og fik øl og frugt saft på bor det. På et tids -
punkt blev det nævnt , at vi hav de skre vet en dag bog om den
sid ste Ne pal tur. Den vil le man da ger ne se, så det gik der en del
tid med. Ne pa le ser ne hol der me get af at se bi lle der. Vi er tit på
vore ture ble vet in vi teret til at se fa mi li e al bum met.

Sadd hu er ne er hel li ge hin du mænd, som har
vi et de res liv til re li gio nen

Hvid klæd te mun ke med ryt misk slagtøj

Sidst på efter mid da gen trak vi os til ba ge til pri vat li vets fred i
rum 305. Om af te nen slen tre de vi gen nem Tha mel, fandt en
gård ha verestaurant og fik en kop te med en oste crois sant til. Det 
var af tens ma den.

I seng kl. 21.30!

No get så u-nepalesisk som et mo tori seret op tog. 
Hvad de de mon strere de for fandt vi ik ke ud af

Lør dag den 27. ok to ber
Kath mandu, næst sid ste festi val dag (Dashein)

 Store slap pe-af-dag. Om for mid da gen gik In ger en lil le tur. Hun 
var så hel dig at se et op tog gen nem ”vores egen ga de”. De spil -
le de og trom me de, var iklædt rø de drag ter og bar en per son i en 
slags bærestol.

In ger kom hjem med en li ter curd til de ling til fro kost. Her ligt,
spe ci elt med lidt dansk mysli. El lers gik da gen med a jour føring
af dag bo gen og al min de lig af slap ning på ter ras sen.

Vi hav de be stemt, at vi vil le prø ve en ne pa le sisk hår klip ning,
in den vi skul le hjem, og hav de spurgt Am rit om han vil le være
be hjæl pe lig med at fin de en fri sør. Vi skul le jo helst være sik ker
på at ha ve bare lidt hår til ba ge.

Han fandt en god klip per i paral lel ga den. For kun 50 rp. fik vi
en rig tig god hår klip ning og efter føl gen de en be ha ge lig hoved -
bunds mas sa ge. Jeg fik oven i kø bet studset skæg get.

Før af tens ma den gik vi en tur op til Lain chaur (Tri de vi Marg),
der som sæd van ligt var me get tra fi keret. På hjør net så vi en mor 
med si ne tre små børn. En lå og sov i ren de ste nen, en sad og
sov, og ba by en lå og sov i mo derens skød, alt imens hun tig ge de 
pen ge til mad. 

Ned ad Bag a bat Ba hal med de man ge lo ka le ”bu tik ker”. Kig -
ge de blandt ind, hvor vi hav de købt duft lam pe sid ste gang.
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Læn gere nede, ved  Ho tel Tha mel, fandt vi en lil le for ret ning
med bi lli ge ryg sæk ke og an det trek king-udstyr. En 80 li ters ryg -
sæk  skul le ko ste 1.800 rp. (uden prut ning). Min 70 li ters ryg sæk 
ko ste de sid ste gang 2.900 rp. Der kø ber vi ind på mand ag.

Fra Kath mandu Ter ra ce ro of top restaurant kun ne vi føl ge li -
vet på ”Cra zy Cor ner”. Ma den var bi llig og god. In ger fik 10 fri ed
mo mos og jeg en me get varm me at la sag ne. Her til en stor pot
te. Reg ning: 195 rp. (ca. 22 kr.).

Til ba ge til vort lu ne værel se 305.

Søn dag den 28. ok to ber
Ud flugt til Pa tan

Ef ter den tra di tio nel le mor gen mad sam le de vi os sam men til en
tur til den gam le kon gestad, Pa tan el ler La lit pur. På Cen tral Bus
Sta tion var der liv lig ak ti vi tet. Man ge stim le de sam men om en
hel lig, van skabt ko og lag de pen ge på dens ryg. Den hav de fem
ben. Det sid ste var for krøblet og sad helt op pe ved hoved et.

Trods det ka o ti ske ind tryk var der sy stem i gal ska ben. Vi
spurg te en til fæl dig mand om bus sen til Pa tan, og han vi ste os
direk te hen til bus nr. 22. For en sik ker heds skyld fik vi en be -
kræf tel se fra chauf føren på, at han kør te til Pa tan.

Ef ter ca. 20 mi nut ters kør sel blev vi sat af i den nor døst li ge del 
af Pa tan. Her fra var der ca. 10 mi nut ters gang til Dur bar
 Square. Vi var spændt på, om de og så her hav de ind ført be ta -
ling. Til sy ne la den de ik ke, ind til vi nå e de den syd li ge del af
pladsen. Her op kræ ve de man 200 rp. Vi var alt så hel di ge at
kom me nord fra. Pladsen var ro lig, uden mo tor tra fik, men ik ke
så køn, som vi kun ne hu ske fra sid ste be søg. Vi sat te os på den
sam me bænk som sidst og iagt tog li vet på pladsen. To ko ner var 
iv rigt be skæf ti get med at fe je, og bør ne ne le ge de på sta tu er ne.
Fra Pa go de Restauran tens ro of top var der god over sigt over
plad sen, og en co la ko ste de kun 30 rp.

Vi kun ne og så se ned i en gård, hvor to indere var i færd med
at kar te bom uld.  Vi hav de tit set indere gå med et ”stren ge in -

Den van skab te, hel li ge ko hav de et eks tra for krøblet ben ved høj re for ben

Bør ne ne hav de en god le jeplads på elefantstatuen

stru ment”, og vid ste godt, at det kun ne bru ges til bo mulds kart -
ning. Nu kun ne vi bå de se og høre, hvor dan man ”svip pe de”
med stren gen ind i bun ken, så bo mul den blev fin delt.

I ”Turen går til Nepal” hav de vi læst om det gyld ne tem pel,
Hira nya var na Ma ha vi har. Det be søg te vi på hjem ve jen. Det er
et budd histisk klo ster fra det 12. år hun dre de. Al le pla der og fi -
gurer var af for gyldt mes sing. Det var et me get smukt, le ven de
mu seum.

Bussta tio nen var ik ke svær at fin de, og ef ter en be ha ge lig tur
stod vi af på Kan ti path ved Bhim sen tår net, og gik ad de trav le
ind købs ga der hjem til Ho tel Ye ti.

Kl. 16.30 hav de vi en af ta le med Ran ga Nath Neu pa ne fra
Wel co me Gu est Hou se i Pok hara. Han hav de in vi teret til Dal
Bath på en nær lig gen de restaurant ”Tha ka li”.  Am rit var og så
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Mand ag den 29. ok to ber
Kath mandu, før ste dag ef ter festi va len

Nu skul le li vet i gang igen, al le var kom met hjem fra fa mi li e be -
søg. Hari fra High lan der hav de in vi teret til lunch kl. 12, men
først skul le Am rit og jeg til den dan ske am bas sa de for at få go de
råd om an søg ning af vi sum til Dan mark. 

Vi hyre de en taxa på Le knath marg (Lain chaur) - med taxa -
me ter. Start be løb: 7 rp. På kor tet var det nemt at fin de am bas -

sa den, men ik ke for taxa chauf føren, for han sat te os af ved den
rus si ske am bas sa de! Om igen. Lidt syd på, på en me get stil le si -
de vej, fandt vi am bas sa den. Taxa metret vi ste 43 rp. Det var til -
sy ne la den de bi lli gere at køre på taxa me ter end at for sø ge at
prut te om en af talt pris. Ve jen til am bas sa den var fint as fal teret
og uden hul ler. Det var den, for di den og så før te op til pre mi er -
mi ni sterens bo lig, for tal te Am rit.

Am rit ban ke de for sig tigt på jern døren i den rø de mur. Den
ene af de to vag ter luk ke de op. Vi frem før te vort ærin de og for -
tal te, at vi hav de en tele fo nisk af ta le. Via hu ste le fo nen fik vi til la -
del se til at kom me ind til re cep tio nen. Da men i re cep tio nen var
en en gel skta len de ne pa le ser, som skul le for klare os om pro ce -
duren. Jeg und skyld te mig med mit dår li ge en gelsk og bad om
at ta le med en dan skta len de per son. Ef ter lidt ven te tid duk ke de
Met te op, og for tal te os ven ligt og imø de kom men de om pro ce -
duren.

Når an søg nin gen var ud fyldt og af le veret, ville den sam men
med mit ”spon sor let ter” bli ve sendt til Ud læn din gestyrel sen i
Kø ben havn. Der skulle så gå 5-8 uger med sags be hand ling.
Hvis vi fandt, det gik for lang somt, skul le vi ryk ke Kø ben havn,
ik ke am bas sa den i Kath mandu. Vi tog for trøst nings fulde der fra.

Hjem me ved 12-tiden, så In ger og jeg kun ne nå at gå til High -
lan der for at spi se fro kost med Hari. Her mød te vi og så en
svensk jour na list, Mi ka el Pers son, som blandt an det skri ver til
tids skrif tet Va ga bond. En an den sven sker ar bej de de med mil jø -
for be drin ger, ind sam ling og sor tering af af fald. Det blev en hyg -
ge lig fro kost. Næ sten al le fik ef ter ca. 1½ ti mes ven te tid læk ker
mous sa ka. Mi ka el og Hari ar bej der sam men om at få etableret
turist fa ci li te ter i det yder ste vest li ge Ne pal for at ska be bed re
øko no mi ske for hold for den lo ka le be folk ning. Hari støt ter øko -
no misk, og Mi ka el dra ger af sted i næ ste uge med tre fo to gra fer.

Hari over rak te os diplo mer for vel ud ført Lang tang-trek led sa -
get af ny High lan der T-shirts (se si de 28). Vi fik og så til bud om
gra tis trans port til luft havnen.

Ved 15-tiden hen te de vi min ryg sæk på ho tel let for at gå til
An na pur na Trek king Equip ment og kø be ryg sæk med mere til
In ger. På ve jen der til mød te vi Bi shnu og hans kom pag non. Vi
fik en lil le snak, og Bi shnu in vi tere de os til af tens mad i mor gen
kl. 17. Vi kun ne mø des på hans ny kon tor.

I trek king-forretningen gav vi os god tid til at drøf te tin ge ne
igen nem, fik og så et glas milk tea. In ger køb te en god, stor ryg -
sæk næ sten ma gen til min. Vi køb te beg ge en duf fel bag til
trans port af ryg sæk ke ne, to lu ne la gen po ser i fle e ce, og tre regn -
o ver træk til ryg sæk ke ne, alt sam men for kun knap 4.000 rp.
(ca. 444 kr.)

Af te nen gik blandt an det med at ud fyl de vi su man søg nings -
ske ma et sam men med Am rit. Ske ma et var ik ke et af de let te ste
at ud fyl de. 

budt med. Al le drak Tu borg øl og spi ste Dal Bath med fin gre ne.
Ud mær ket og vari eret til be hør.

Til ba ge i gård ha ven slud re de vi lidt med ”fa mi li en” og fik sagt 
far vel til Ran ga, som skul le hjem til Pok hara. 

Tid ligt til ro (ved 20-tiden!).

Kvin den luf ter den sol tør re de majs på en plads midt i Patan

Øverst:
Ind sam ling af af fald 
i Kath mandu

I mid ten:
Ga de køk ken tilbyder frisk 
til la vet, spæn den de mad

Ne derst:
Den dan ske Am bas sa de 
i Kathmandu
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Tirs dag den 30. ok to ber
Kath mandu

Ef ter mor gen ma den lån te vi ho tel lets bi la g, gennem gik vi vores
reg ning og fandt et par små fejl. I alt hav de vi bo et og spist for 
3.168 rp., men Am rit trø ste de os med, at vi fik no get dis count.
Han for tal te, at nog le lo ka le hav de be talt op til 500 rp. for en
nat. Vores værel se ko ste de 200 rp.+10% skat (uden dis count!).

Nu kun ne vi gøre de sid ste ind køb og vek sle pen ge, så der var  
til ho tel med mere. Der skul le blandt an det læg ges 1.100 rp. fra
til luft havn saf gift. Vi vil le og så ger ne ha ve nog le sja ler med hjem 
og besøg te der for den for ret nin g, hvor vi sid ste gang kun ne kø -
be de bre de ya kulds sja ler til 150 rp. Han skul le nu ha ve 500 rp.
for dem, så vi gik på jagt ef ter et bed re til bud. 

På Ind ra Chowk var der en hel stri be sjal sæl gere. De hav de
ik ke li ge de far ver, vi øn ske de. Kva li te ten var hel ler ik ke den
bed ste, så vi gik til ba ge til ga den med 100 rp.-ta sker. Her hav de
vi på ud turen få et til budt sja ler til 200 rp. - el ler la vere. Han var
til at for hand le med, så vi køb te fire sja ler à 175 rp. Han var godt 
til freds, og det var vi og så.

På hjem ve jen lag de vi ve jen om ad den store Kat he simb hu
stu pa og fik en slud der med en er faren gui de. Og end nu en
gang køb te vi en li ter curd til 30 rp. og del te den til en sen fro -
kost.

Kl. 17 mød te vi Bi shnu på hans ny kon tor. Han var syn lig stolt 
over at kun ne sid de i direk tør sto len. Ved mid da gen på den nær -
lig gen de tag restaurant for tal te han iv rigt om he le for lø bet fra
han be gynd te som bærer og til nu, hvor han i en al der af 39 år
var ble vet selv stæn dig. In ger og jeg spi ste chow mein mixed
med te til og Bi shnu fik mo mo er. In den vi skil tes blev vi vel sig net 
med et kha dar og et “Om Ma ni Pad me Hum”, og In ger fik en lil -
le mes sing sou ve nir til at hæn ge op derhjemme.

På hjem ve jen fik vi sendt en e-mail til Klaus, og se nere fik vi
vek slet 800 kr. til re sten af op hol det.

Af te nen slut te de med en gen op ta gel se af den gam mel tra di -
tion: rom og co la på ter ras sen.

Ons dag den 31. ok to ber
Kath mandu

Ud flugt til Budd ha nil kan tha og kulturaften

Am rit for kæ ler os. I dag serverede han en lil le por tion luxushav -
re grød for In ger for u den hen des sæd van li ge gin ger tea. Min
hav re grød var spæk ket med ba na ner, og på top pen var der et
helt lag sundt slik. Her til et lil le glas varmt mælk.

Vi hav de plan lagt en lil le ud flugt til Budd ha nil kan tha til fods -
må ske med lo kal bus. Am rit vil le vi se os, hvor bus sen holdt i
Tha mel, så vi slap for at gå til Rat na Park. 

På ve jen kom vi for bi et me jeri, som for ar bej de de yak mælk,
påstod Am rit. Vi tviv le de, for ya kok sen le ver kun i bjer geg ne
over 3.000 me ter. Han køb te tre is, som smag te gan ske dej ligt.

Am rit hav de vi su man søg nin gen med, så vi fore slog at føl ges
med ham til am bas sa den og hjæl pe med even tu el le spørgs mål.
En taxa brag te os der op, og vag ter ne luk ke de os ind. Den sø de
re cep tions da me fandt et par fejl, som vi i fæl les skab fik ret tet.
Pris for vi sum: 2.600 rp.

Gik ud til hoved ve jen, hvor Am rit stop pe de en overfyldt mini -
bus. In ger og jeg kun ne li ge klem me os ind ved si den af chauf -
føren. Der var til sy ne la den de mere end 8 km, som an ført i
”Turen går til...”, så det var me get godt at bli ve kørt. Pris: 7 rp.
pr. per son.

Det var ty de ligt, at vi var kom met til et val farts sted, et pil -
grims sted for hin du er. Al lere de før ind gangs por ta len var der
man ge bo der og spi se ste der. Vish nu-templet var kun åbent for
hin du er, men vi fik lov at stå i døren og fil me ”Den so ven de
Vish nu” un der det store gul rø de lær reds tag. Fi guren er fem me -
ter lang og lig ger i en dam. ”Sen gen” er den fe mar me de  slan ge
An an ta. Nog le brah mi ner sør ger for ved li ge hol del se af fi guren,
og to dren ge var i færd med at va ske den. Man ge tro en de brag -
te de res pu ja (of fer ga ve), mens vi var der.

På til ba ge ve jen hør te vi sang og mu sik fra et hus. Vi gik nær -
mere og fandt en lil le flok syn gen de dren ge. De blev ak kom pag -
neret af en af dren ge ne, som bå de hånd tere de tan gen ter ne og
blæ se bæl gen på et lil le stu e or gel. En æl dre ko ne slog tak ten på
en fin ger trom me.

Hjem ad med en fyldt mini bus. Selv om vi næ sten sad låre ne
af hin an den, var der højt hu mør. Ne pa le ser ne hyl der prin cip -
pet: der er al tid plads til en til.

Am rit køb te ba na ner til os. De ud gjor de en del af vores fro -
kost og blev suppleret med en pa paya-frugt, som Am rits lil le bror 
hav de bragt med fra de res hjem. En hyg ge lig og af slap pet efter -
mid dag på den sol be skin ne de ter ras se.

Som Raj Tim si na hav de in vi teret os til spis ning og kul turaf ten
kl. 18. Det skul le fore gå i for sta den La zun pat, nord for Tha mel,
fak tisk på sam me vej som vi gik ad i for mid dags. Ad spurgt om
trans port valg te vi at spadsere der op.

Grup pen hed ”New Hi malch uli Cul tural Group” med under -
tit len So ci e ty for Per for ming Arts of Ne pal. Lo ka let var ud for met 
som et ser vering ste a ter. Uden for var der en hyg ge lig ha ve.

Da vi kom, var der mu sik bag tæp pet. Man var ik ke fær dig
med at øve.

En vel komst drik blev skæn ket i små ug la sere de ler skå le.
Vores vært kald te det hjem me la vet vin. Det smag te dog mere af
bræn de vin (rak si). 

Der var 28 op trin i pro gram met. Vi så kun nog le få af dem.
Den før ste dans var med tre kvin der i rø de drag ter. San gen var
play back og mu sik ken le vere de ”or ke stret” bag sce nen. Se nere
kom “Ta mang Se lo”, hvor Ta mang dren ge for sø gte at vin de
Ta mang pi ger nes hjer ter. Vi fik og så en dans med Ku mari, Den
le ven de Gud in de, i sin far ve strå len de kjo le med de gyld ne
smyk ker.

I den sid ste, me get akrobatiske dans op tråd te selv e ste Ye ti,
den af sky e li ge sne mand. Han dansede helt ned på gul vet og
kig ge de ind i mit ka mera, mens jeg op tog hans dans.

Den før ste ret var me get læk re, kog te kød mo mo er med en fin
kryd ret dip. Næ ste ret var en lil le skål grøn sags sup pe. Så kom
hoved ret ten, en me get om fat ten de Dal Bath med bå de kyl lin ge -
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kød og fisk samt kar ry kar to fler med blom kål og bøn ner. Her til
en me get hot chi li dip og et glas vand.

Som al tid blev der budt flere gan ge, men vi var nødt til at
være til ba ge hol den de. Tim si na tog for sig, og var al li ge vel fær -
dig før os. Des ser ten var en lil le tal ler ken citron fro ma ge, og mid -
da gen af slut te des med en kop kaf fe.

Vi gik ud, men kør te hjem ad med taxa. Lidt hyg ge på ter ras -
sen in den sen ge tid. Det var sta dig lunt om af te nen, ca. 22º. Om
da gen kun ne tem pera turen kom me op på 25º, og i rum met var
der som re gel 27º. Rum met har vin du er til tre si der.

Tors dag den 1. no vem ber
Sid ste he le dag i Kath mandu.

Om for mid da gen hen te de vi vore fly bil let ter hos High lan der og
meld te os til fri trans port til luft havnen. 

Prø ve de og så at af spil le cd’en med vores op træ den i TV, men 
com pu teren var sim pelt hen så sløv, at jeg op gav.

Vi gik nu hver for sig. Jeg gik over i Pum per nic kel og spi ste
fro kost: en om e let sand wich og en co la. Gik lidt syd på, køb te 25
be de flag og en en gelsk ord bog til Am rit. Hen på efter mid da gen
kom Am rit op med ga ver til os, et bo mulds sjal med Ne pal møn -
ster til In ger og en sort T-shirt med et rødt-gult Kath mandu mo -
tiv til mig. Me get be tænk somt af ham.

Am rit hav de og så in vi teret til spis ning kl. 18, og på sla get kom 
han og bro deren op med di ver se læk keri er. 

Vi hav de flyt tet bor det fra ter ras sen ind i rum met og tændt
fyr fads lys, rig tig dansk-nepalesisk hyg ge.

Am rit hav de kom po neret et fint mål tid. Der var selv føl ge lig en 
pæn por tion lø se ris. Her ud o ver tør ret kød fra de res mor, ser -
veret i pi kant sovs, to hve de/ris mels ”pan de ka ger” med fyld af
for skel li ge fars, sup pe med ”ba by bam bus” og blan de de, kryd -
re de grøn sa ger. Nog le flæk ke de ”ær ter” kun ne dæm pe lidt på
de kraf ti ge kryd deri er. Vi hyg ge de os en ti mes tid. Så kald te plig -
ter ne, og Am rit måt te ned i re cep tio nen.

In ger og jeg slut te de med et glas rom fortyn det med vand.
Den sid ste af ten i Ne pal.

Fre dag den 2. no vem ber
Kath mand u-Dubai

Hjem rej se dag – sid ste be søg på Dur bar Squ are. Turen til Dur -
bar Squ are gik ad en lidt an den vej, end vi ple je de at gå. Og så
fandt vi en de lig det sted, hvor vi hav de spist en tyk ”kød pan de -
ka ge” sid ste gang. Den gam le mand var der ik ke mere.

Selv på en hver dag er der stor ak ti vi tet på Dur bar Squ are.
Over alt ses sæl gere af of fer ga ver: ta ge tes blom ster, ris, grøn ne
bla de, lys, grøn sa ger og far ve pul ver. Of feret (pu ja) bringes til

templet el ler til et of fer sted i ga de ni ve au på en tal ler ken el ler et
lil le fad, el ler må ske bare i hån den. Man hil ser guden med sam -
le de hånd fla der for an an sig tet og bi mler med den el ler de klok -
ker, som hæn ger ved næ sten al le be deste der.

In den vi krav le de op på vores fa vorit ud sigts post, mød te vi
”mu si keren” fra sid ste be søg. Han tal te som et vand fald og vil le
ab so lut vi se os, at man fra en gan ske be stemt po si tion på tem -
pe laf sat sen kun ne se abe templet. Han var svær at slip pe af
med, men da han pe ge de ne d på si ne slid te støv ler og for tal te,
at der var en se cond hand støv le for ret ning hen ne om hjør net,
sag de jeg stop.

Helt an der le des med en af de man ge sou ve nir sæl gere, som
til bød en ”ud skåret” ele fant. Jeg var ble vet lidt træt af de man ge 
”til bud”, så jeg vris se de lidt af ham. ”Don’t be an gry”, sag de
han smi len de, ”Ne pa le se are ne ver an gry”. Jeg und skyld te og

for svare de mig med, at det af og til kun ne ta ge over hånd med
de man ge ”til bud”. Det kun ne han godt for stå. Han tal te ud -
mær ket en gelsk, så vi fik en god snak om ”hu man re la tions” og
om at være gla de og to leran te - bå de som sæl ger og kø ber.

I ga den med de man ge isenkræm mere så jeg en ”oli e skål”
som den, In ger fik af Bi shnu, men i stort for mat. Jeg spurg te ef -
ter en min dre og fandt en ma gen til In gers og køb te den for 100
rp.

Vi tog af sked med ”ka ge mand en” med en co la og en cho ko -
la de bi scuit. Fra ”me jeri et” hjem brag te vi en li ter curd og del te
den som en læk ker sund fro kost.

I lø bet af da gen hav de vi få et pak ket de sid ste ting i vore ryg -
sæk ke og skul le så em bal lere dem i de nyind køb te duf fel bags.
Men - men min ryg sæk kun ne ik ke være i ”ta sken”. Jeg hav de
få et en mel lem stør rel se i ste det for den store blå, jeg byt te de i



Nepal 2001 31

Lør dag den 3. no vem ber
Du bai-København-Århus

I de ara bi ske emira ter er der in gen pen ge nød. Luft havne ne i
Shar jah og Du bai er me get mo der ne, ly se og re ne med man ge
flot te bu tik ker og restauran ter. Vi skul le kun mel lem lan de i en ti -
me, men kom ik ke fra Du bai før kl. 2.15 (2.00 Ne pal-tid). Der
var nu ca. 5 ti mers fly ve tid til Mosk va.

An komst til Mosk va ved 8-tiden, lo kal tid, med for ven tet af -
gang 8.45. Det holdt des vær re ik ke. Der var stor for vir ring med
tids punk ter på boar ding pas se ne og på lystav len. Om si der blev
det op lyst, at de to af gan ge til hen holds vis Kø ben havn og Stock -
holm var ble vet slå et sam men til en af gang kl. 12, alt så en for -
sin kel se på ca. 3 ti mer.

Det blev hen ad 15.30, in den vi lan de de i Ka strup luft havn.
Her ven te de Klaus, Karen og Al ber te tål mo digt på os. In den
Klaus tog hjem me fra, hav de han på inter net tet for hørt sig om
an komst tids punk tet. Karen og Al ber te hav de til bragt ven te ti den  
i luft hav nen. 

Vi fandt en ro lig krog og hyg ge de os i nog le ti mer. Kio sken
bød på rø de pøl ser og co la, og vi fik af le veret  de hjembragte ga -
ver til fa mi li erne.

Kl. 19 gik to get til År hus. Det var lidt af et anti kli maks at la de
sig transportere i et mo der ne dansk tog, men vi nå e de da År hus
- de sværre lidt for sin ket, så li nie 10 var kørt, og den næ ste kom
først om en ti me. Så turen til Stor høj blev til ba ge lagt i taxa.

mand ags. Et held, at for ret nin gen lå i paral lel ga den. De byt te de
med et smil, og nu kun ne ryg sæk ken sag tens være i ”ta sken”
for u den to sja ler og no get snav se tøj.

Vi kun ne for nem me, at væg ten nær me de sig de til lad te 20 kg, 
så vi af tal te med Am rit at bære ta sker ne over i den nær lig gen de
køb mands gård og få dem kon trol ve jet. Det fore gik på en stor
gam mel dags vægt med stø be jern slod der. Min var tæt på 20 kg,
In gers no get let tere. Hun hav de og så fyldt en del tun ge ting i sin
fjeldræv.

Sidst på efter mid da gen kom Sam Raj op på ter ras sen for at
ta ge af sked. Han med brag te to T-shirts med bro deret ”Tao Tra -
vels” og Budd has øj ne. Se nere fik vi og så et khadar (smalt hvidt
sil ke tør klæ de) med øn sket om et godt liv og et snar lig gen syn.

Den sid ste halve ti me til brag te vi i gård ha ven. Her tog vi af -
sked med go de ven ner og be kend te, det schwei zi ske æg te par
på vej jor den rundt i en spe ci al byg get Landr o ver, med Mari na
Sil va, den ita li en ske pi ge, som hav de bo et i Lon don de sid ste ot -
te år (og tal te en gelsk som en ind født), med Ran ga, som rin ge de 
fra Pok hara for at øn ske os god rej se, med den ca na di ske for ret -
nings da me, og na tur lig vis med vores ”spon sor barn” Am rit.

Kl. 18.30 kom taxa en, Sam Raj hav de be stilt. På ve jen til luft -
havnen lo ve de han os god ”com mis sion”, hvis vi skaf fe de kun -
der til hans trek king bureau, Tao Tra vels. Vi lo ve de at om ta le det 
i dag bo gen og på hjem me si den - uden com mis sion.

Uden for luft havnen var der det sæd van li ge myl der af hjælp -
som me hæn der, som vil le tje ne en skil ling ved at køre vores ba -
ga ge ind til af gangs hal len. Men Som Raj fik med lidt be svær fat i 
en vogn, som vi læs se de med vore ”præ fa bri kere de pak ker”.
Det er al tid ve mo digt at skul le si ge far vel, men når man kan si ge
på gen syn, går det lidt let tere. Så vi lo ve de at kom me til ba ge
snarest mu ligt.

Vi var i god tid. Al li ge vel var der lange kø er ved ind tjek nin -
gen. Først skul le vi dog er læg ge 1.100 rp. i luft havn saf gift og ha -
ve al bag a gen under søgt.  Det var des vær re ik ke mu ligt at se,
hvor me get bag a gen ve je de. Man hav de gemt dis play et in de
bag skran ken, så vi kun ne blot kon sta tere, at væg ten var un der
de til lad te 40 kg.

Den ”store ba ga ge” var ble vet rønt gen un der søgt in den ind -
vej nin gen. Nu skul le vi og vores hånd ba ga ge sik ker heds tjek kes. 
Det var strengt for budt at med brin ge sak se, kni ve og an dre
spidse gen stan de i fly et. Af hen syn til krop svi si terin gen var der
to kø er, en me get kort for kvin der og en me get lang for mænd.
Jeg hav de ik ke lyst til at stå i kø og sat te mig der for i en læ nestol
og ven te de på, at kø en skul le bli ve kor tere. Så slog det mig plud -
se ligt, at jeg hav de glemt at læg ge min uund vær li ge lom me kniv
i ryg sæk ken. Den vil le uvæ ger ligt bli ve kon fi skeret, når alar men 
hy le de. Nu var go de råd dyre. I ka mera ta sken hav de jeg et stort
re ser ve bat teri. Hvis jeg nu lag de kni ven ned til det, vil le rønt -
gen un der sø gel sen næp pe kun ne skel ne mel lem de to me tal gen -

End nu en rej se er til en de.
End nu en gang har vi få et lov 

til at be sø ge ny ste der og træf fe 
en mas se rare men ne sker.

End nu en ræk ke be gi ven heds ri ge da ge
er fø jet til min der nes tyk ke bog.

Og der er hel dig vis end nu man ge 
ube skrevne bla de i den bog!

stan de. Som tænkt så gjort - og min an ta gel se blev be kræf tet!
Jeg kom igen nem samt li ge se curi ty checks på re sten af turen
uden at bli ve ”op da get”. Det gav fak tisk stof til efter tan ke.

Trib hu van luft havnen var ble vet ud vi det og mo der ni seret si -
den vort sid ste be søg i 1999, så ven te ti den blev til bragt på en
be ha ge lig må de. Plan mæs sig af gang kl. 9.25 med et ve mo digt
kig ned over den op ly ste by. Ma ski nen var en rus sisk Tupu lev
TU-154, no get min dre end den Bo eing 747, vi fløj med sidst.
Og så Aero flot har måt tet drosle ned på ka pa ci te ten. Ef ter den
obli ga tori ske af fo dring og en lil le lur an kom vi kl. 12.15 (2.10
Ne pal-tid) til emira tet Du bai ved den Per si ske Bugt.
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Hvad ko ste de rej sen?

Rej se om kost nin ger:
År hus Ka strup re tur: 260
Fly Ka strup-Nepal re tur: 4.900
Af gif ter og skat ter: 176
Rej se for si kring: 836
An svars ri si ko: 15
Eks pe di tions ge byr: 45
Af bestil lings for si kring: 125

I alt: 6.357

Di ver se
Vac ci na tion 450
Pas bil le der 5
Vi sum 300

I alt: 755

Ud gif ter i Ne pal
Mad og drik ke 8.880 986,67
Over nat ning 1.502 166,89
Trans port 415 46,11
Trek king (High lan der) 6.872 763,56
Til la del ser (En try Per mit, lufth.afg.) 2.300 255,56
Tøj (inkl. ryg sæk, duf fle bag m.m.) 2.170 241,11
Sou ve nir 3.309 367,67
Di ver se 2.212 245,78

I alt: 27.660 3.073,33

Rej se om kost nin ger: 6.357
Di ver se: 755
I alt brugt i Ne pal: 3.073

Ud gif ter i alt: 10.185
- tøj og sou ve nirs:  -609

Re ne rej seud gif ter: 9.577
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