
I dag var dagen, hvor vi skulle nå Everest Base 
Camp, der ligger i 5.365 meters højde og er der, 
hvor grupper, som skal til toppen af Mount Eve-

rest, bruger to måneder på at akklimatisere. Vi skulle 
gå til Gorak Shep og have frokost, hvorefter vi skulle 
gå til Base Camp. Det havde sneet helt vildt om nat-
ten, så landskabet var helt hvidt. Når jeg gik, hørtes 
kun den knirkende sne under mine store vandrestøv-
ler, mit åndedræt, som efterhånden var blevet rimelig 
anstrengt på grund af den manglende ilt, og klokkerne 
fra de hårdtarbejdende yak-okser. 

Snefyldte tinder

Bjergene, som før så ret uhyggelige og mørke ud, var 
nu utrolig flotte med det hvide lag sne og lignede nu 
det Himalaya, som jeg havde forestillet mig hjem-
mefra. Da vi nærmede os Base Camp, hørte vi mange 
laviner, og det var helt vildt, så højt det lød. 

Det var meget tydeligt at mærke, at vi var højt oppe. 
Det føltes, som om lungerne simpelthen var for små, 
og vi kunne slet ikke få nok ilt indenbords. Musklerne 
skreg også på ilt, og benene syrede til efter ganske få 
meter. Der fløj redningshelikoptere rundt i luften, og 
vi krydsede fingre for, at vi ikke ville få brug for en 
af dem! 
 Det var super fedt endelig at nå Base Camp, og 
det fedeste var, at vi alle 12 i gruppen nåede målet! 
Ved Base Camp kunne vi se alle teltene med folk, som 
ventede på at kunne nå de 8.848 meter! 

Kala Pathar – Maerket af hojderne

Det var endnu en vildt fed dag med masser af fart 
på. Dagen startede om natten kl. 04.00, da alarmen 
ringede. Vi skulle gå til Kala Pathar i dag, og dette var 
turens højdepunkt, bogstavelig talt. Udsigtspunktet 
ligger i 5.550 meters højde. »
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Vi stod klar kl. 04.30 i spisestuen godt pakket ind og 
med pandelygterne tændt. Der var to, der havde meldt 
ud, at de ikke tog med. De var ramt af hovedpine, så 
det ville slet ikke kunne lade sig gøre for dem at tage 
den lange tur. 
 Vi gik udenfor, og hold nu kæft, hvor var det koldt.  
Stjernerne og månen stod helt fremme på den skyfri 
himmel, og en lang tur lå foran os. 
 Efter ti minutter var jeg allerede ret mærket af 
højderne. Jeg følte slet ikke, jeg kunne trække vejret 
ordentligt, og kvalmen begyndte allerede her at mel-
de sig. 
 Vores super guide, Pemba, var rigtig god og gik for-
rest og lagde et rigtig godt tempo for de af os, som 
havde lidt svært ved at følge med. Det gik langsomt, 
men sikkert fremad. Vejen var helt sneet til, og det gik 
kun én vej, og det var op. 

En kamp at fa lufferne af

Den sidste time var simpelthen så hård! Jeg synes ikke, 
at det fysisk var så slemt, da vi gik meget langsomt. 
Det værste var kulden! Ved Kala Pathar var der mi-
nus 25 grader, og oven i det blæste der en kold og 
bidende vind. Inden vi tog af sted, havde jeg tænkt, at 
jeg skulle tage en masse billeder, men det blev kun til 
seks fotos, fordi det var en kamp at få sig selv til at 
tage lufferne af. På et tidspunkt var jeg seriøst nervøs 
for forfrysninger på tæer, fingre og balder. 
 Det var sindssygt flot på toppen, og vi havde et 
rigtig godt udsyn til Mount Everest, mens solen var ved 
at stå op.
 Jeg synes virkelig, det var en fed oplevelse at nå 
Kala Pathar, fordi vejen dertil havde været så vanvittig 
hård! Det var en kæmpe sejr.
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