Resedagbok
Mt Kilimanjaro, Uhuru Peak 5 895 m ö h 20/2-1/3 2014
Machame Route, ”Whiskey rutten”

Nu är 6 månaders fysisk och mental förberedelse till ända och det är dags för en ny
utmaning. Jag ska ta mig steget längre och mot nya äventyr!
Jag och Andreas går upp 00.45 för att göra oss klara för avfärd (01.15) till Malmö för
att parkera bilen. Sen blir det tåget till Kastrup. Vårt plan ska lyfta 06.00 men vi väljer
att vara ute i god tid. Inte många timmars sömn precis. Det bästa är att dela upp
resan i delmål som checkas av efter hand. Vi reser med KLM som flygbolag och
resten av resan har vi bokat genom Topp Afrika, ett norskt reseföretag. Vi
mellanlandar i Amsterdam så det blir ett par timmars väntan där. Klockan 10.15 lyfter
planet och vi landar på Kilimanjaro International Airport, lokaltid 20.40 (2 timmar
framåt mot här hemma). Lång flygresa men den flyter fint! Sover, äter och ser film.
Mycket god mat på flyget. Bästa flygmaten hittills! Tankar kommer och går. Har varit
ett halvår av förberedelse. Träning och positiva tankar om att stå på Kibos topp,
Uhuru Peak - ”Frihetens topp”. Afrikas högsta punkt och på världens högsta
fristående berg. Har varit fokuserad ett par veckor nu och har verkligen velat hålla
mig frisk! När man ska utföra en sådan här vandring krävs en del förberedelser.
Vägen till målet är allt … kanske inte riktigt men det är inspirerande och kul att ha ett
mål att se fram emot. Mentalt kommer jag möta mina allra skönaste känslor av
glädje, lycka och eufori men också det mörkaste svarta, ledsenhet, vemod,
melankoli, rädsla och aggressivitet. Jag vet att känslorna kommer att variera då jag
ska ”pressa” mig fysiskt och psykiskt. Hög höjd och väderförhållande har stor

betydelse på den här resan. Jag har haft resfeber en tid, kanske för att barnen (23 &
25 år!) är hemma och vi iväg och för att jag har en fysisk och mental utmaning
framför mig.
När vi väl har landat får vi köa en stund
för att få visum. Sedan körs vi till
lodgen Weru Weru River Lodge i
utkanten av Moshi. Jätteskönt att
sträcka ut i sängen. Kroppen är
verkligen inte gjord för att sitta så
länge i ett flygplan. Imorgon ska vi
träffa vår guide 9.30. Tar alltid en liten
stund att vänja sig vid nya ställen. Det
är något speciellt med Afrika. Känner
mig lugn inombords. Här känns livet
lite enklare och det är skönt.

Fredag 21 feb:
Vaknar av en symfoni av fågelsång 06.29. Kan inte sova längre. Ännu ingen sol, men
varmt. Det hade regnat igår då vi kom. Duschar, sen frukost. Träffar vår guide
William och han går igenom programmet för vandringen. Han har tydligen jobbat för
Topp Afrika i mer än 10 år med deras
lokala samarbetspartner, KATcompany (Kilimanjaro Active Tours). Vi
åker även en tur till Moshi där vi äter
lunch. Träffar också personalen på
lokalkontoret som visar karta och
förklarar vår rutt på berget. Varmt och
växlande molnighet idag. Bikinin dras
på, på denna vita kropp för ett dopp i
poolen. Så jättehärligt! En njutbar
eftermiddag. Förresten blev vi fotade
och bjudna på kaffe i morse. En bild de
skulle använda på sin hemsida på ”nätet”.
Ja jösses! Hur blev det tro? Ganska bra visade det sig senare ;-).

Lördag 22 feb: Machame gate 1 800 m ö h – Machame Camp
3 000 m ö h.
Vaknar tidigt, har varit vaken av och till men sovit gott där emellan. Träffade ett par
bröder och deras pappa från London igår kväll. Ett mycket energigivande möte. De
hade just kommit tillbaka från ”Coca Cola” rutten och klarat toppen trots regn och
dåligt väder en hel vecka. Starkt psyke måste de haft! Idag skulle de hämta upp oss
klockan 09.00 men klockan blev drygt 9.30 innan de kom. Men ledordet här är, Pole
Pole (långsamt, långsamt) och Hakuna Matata (inga bekymmer) . Blev rätt lång
väntan vid Machame gate. Tillstånd som ska skrivas på. Vi fick skriva in oss i en
”liggare” och sen skulle alla bärare packa allt och gå i förväg. Vi har verkligen fått lära
oss gå ”slowly” idag. Har inte kommit upp i så mycket puls. Hoppas det ger god
verkan på kroppen. Det är rätt mycket människor här. Blandade känslor när det gäller
det. Vill helst ha så lite folk omkring mig som möjligt när jag utför den här formen av
aktivitet. Blev nästan sömnig av turen idag. Vi gick genom regnskog hela dagen i
uppehållsväder. Shortsväder och det är
gott! Framme på 3000 m ö h var tälten
uppsatta och vi fick kaffe, men först skriva in
oss i ännu en ”liggare”. Väl framme så har vi
plötsligt 10 personer som servar oss!
Mycket konstig känsla. En guide och en
assistent, kock, servitör och bärare som
kånkar upp alla grejor. Ett mycket fysiskt
krävande arbete. Jag och Andreas är vana
att bära och fixa allt själva, så detta är
verkligen annorlunda på många sätt. Vi fick
en förträfflig måltid i ett mysigt tält där
kocken håller till, med tänt ljus och allt. Där
fick jag och Andreas sitta själva och bli
serverade. Ganska romantiskt  och likt
filmer jag sett på TV. Scener ur ” De
dimhöljda bergens gorillor” tänker jag på. En
favorit på 1980-talet. Efter maten blir det att
sträcka ut i vårt tält och läsa lite innan det är
dags att sluta ögonen.

Söndag 23 feb: Machame Camp 3 000 m ö h – Shira Camp
3 900 m ö h:
Inte mycket sömn i natt inte. Tältläger med många som snarkar. Ja jösses! Härligt att
höra ljudet då kocken tänder gasolköket. Jag har förresten inte känt mig trött heller.
Mår bra i alla fall. Skönt! Ingen känning av höjdsjuka. Vi får in kaffe i tältet, sen börjar
morgonbestyren; Klä sig, packa sina grejor, äta frukost och sen bär det av på dagens
etapp. En fantastisk vacker morgon med soluppgång. Går i shorts och T-shirt. Blir lite
dimmigt fram på dagen, bra så jag inte bränner ansiktet och armarna. Har
solskyddsfaktor 50, men med gassande sol mitt i ansiktet är det svårt att inte bränna
sig. Borde använda mer zinkpasta. En mycket fin vandring idag. Magiskt och sagolikt
är orden jag tänkt på. Sakta, sakta (som i ett luciatåg) har vi tagit våra steg framåt
och närmat oss målet. Känns meditativt och behagligt. Väl framme vid tältlägret har
bärarna redan fixat tältet och ett litet bord är framdukat med kaffe/te/choklad, nötter
och popcorn, två handfat och tvål för
handtvätt innan fika. Verkligen härligt!
Härifrån har vi utsikt mot Uhuru Peak
och på eftermiddagen får vi fantastisk
utsikt. Vi går en liten sväng extra under
eftermiddagen för att fotografera.
Andreas har ett djupare samtal med vår
assisterande guide, Moses. Sen blir det
middag vid halv sju. Det bjuds på
morotssoppa, spagetti med grönsaker
och köttfärssås (den hoppar jag över,
men det ser god ut). Till efterrätt banan och en kopp te. Kocken är oerhört duktig och
har verkligen ordning och reda omkring sig. Han är mycket noggrann. Sträcker sedan
ut i tältet för lite sömn förhoppningsvis. Klockan är 19.25 så det blir väl att vakna tidigt
imorgon.

Måndag 24 feb: Shira Camp 3 900 m ö h – Lawa Tower 4 600 m ö h Baranco Camp 3 900 m ö h.
Återigen en tidig morgon och lite nattsömn.
Inte så mycket snarkningar i natt. Går på
toaletten innan klockan blivit 05.00 och det är
en otroligt vacker stjärnhimmel och det blir en
fantastisk soluppgång lite senare. 08.30 ger vi
oss av på dagens vandring. Några höjdmeter
ska tas och det känns idag. Det blir huvudvärk
och lite sug i magen, men får hoppas det ger
med sig. Lite oro och tvivel i tankarna blir det,
men som sagt, kroppen anpassar sig efter
höjden hoppas jag. Ner mot Baranco Camp är
det speciell natur, jätte lobelior, fint! Väl
framme vid lägret blir det kaffe och popcorn.
Känner mig inte så sugen på det idag och
huvudet värker. Men det slinker allt ner några
popcorn. Känner mig sömnig och vilar på
eftermiddagen. Hoppas på att kunna sova lite
extra timmar i natt för att vakna utvilad och utan känning av höjden.

Tisdag 25 feb: Baranco Camp 3 900 m ö h – Barafu Camp
4 600 m ö h.
I natt har både jag och Andreas sovit lite bättre. Lite andningsuppehåll har det varit,
men annars sovit gott. Känns tystare i lägret nu, inte så mycket snarkningar. Får se
solen gå upp idag också, storslagen skönhet får jag uppleva. Vi har verkligen haft tur
med vädret och hoppas det håller i sig! Baranco Wall - ”Frukostdräparen” visade sig
vara mycket enkel skulle jag vilja säga.
Vi liksom smög uppför den. Har både
sett, läst och hört om denna bergssida
som skulle vara lite ”luftig” och på vissa
ställen skulle man gå tryckt mot
bergsväggen, ”Kiss The Wall”. Det var
aldrig min egen upplevelse av den.
Tyckte det bara var en härlig tur och idag
blev det återigen en fin vandring. Nu har
vandringen mot toppen börjat och jag
har känt mig stark idag, har tilltro till mig
själv. Blir rörd och lite sentimental emellanåt. Tänker givetvis på barnen och hur
otroligt lyckligt lottade vi är. Bärarna här har verkligen ett tungt arbete, undrar vad de
tänker på när de går här upp och ned för
berget? Vi mår bra när vi når fram till
campen. Kan äta kvällsmat, skönt när
aptiten finns och jag kan få i mig energi
för nattens vandring mot toppen. Det blir
lite vila innan vi ska göra vår
toppbestigning som påbörjas klockan
23.00. Glömde berätta om lunchen idag
som vi blev serverade varm under vägen
till skillnad mot de andra dagarna då det
varit färdigpackat lunchpaket. Hade
matlust även på lunchen, har känt mig
oförskämt fräsch i kropp och tanke. Håller nu tummarna att det blir en härlig tur till
toppen!

Onsdag 26 feb: Barafu Camp 4 600 m ö h – Uhuru Peak 5 895 m ö h
– High Camp 3 797 m ö h.
Har sovit ca 1 timma, högst! Vaknar klockan 21.00 för det verkar som folk är i farten.
Det blåser ute! Går på toaletten. Vilken otrolig stjärnhimmel! Lovar gott, då blir det
säkert en fin soluppgång imorgon bitti. Nu går det inte att sova mera, klär mig för
avfärd. Vilar lite. Vi dricker en kopp te vid 22.30 innan det är dags att ge sig av. Då
var det dags, känner mig redo. Har verkligen paltat på mig, tur var väl det kommer
det att visa sig. Känner mig pigg i kroppen trots lite sömn under flera dagar och att nu
börja gå nästan mitt i natten. Pannlampan är tänd. Isande sidvind som oroar mig
något. Det visar sig att det går brant uppför mestadels av vägen. Det är så kallt att vi
inte kan stanna för någon längre drickapaus, vill bara gå och hålla värmen. Ett steg i
taget, varje steg, ett steg närmre målet. Taktfast går det framåt och uppåt. Känner
mig stark och kan locka fram positiva tankar om allt möjligt. Tittar på omgivningen,
lyfter blicken, vi är ett med världsalltet, månen lyser över oss. Den skiljer sig mot
hemma för det lyser även ett litet klot under månen? Fantastiskt vackert är det! När
jag gäspar känner jag mig varmare och jag går med händerna i jackfickan. Stavarna
har Moses fått ta hand om. Det är en mäktig känsla att befinna sig här och det ger
perspektiv och eftertanke. Andreas känner av höjden och hans ben är matta. Jag
börjar tvivla på om vi kommer att nå toppen. Det får inte vara på bekostnad av
hälsan! Vi fortsätter taktfast mot målet. Tiden bara försvinner, hur, undrar jag? Var tar
sju timmar mitt i natten egentligen vägen och hur lyckas jag att tänka bort dem?!
Finns inga tankar om tiden utan enbart fokus på positiva saker i livet. Känner stor
vördnad inför livet i det här skedet, blir rörd och tårarna tränger på innanför
ögonlocken. Vill klara detta för min egen skull men också för mina barns. Det går att
hämta kraft och styrka i så mycket. Förresten är det svårt för mig att förstå dem som
klarar av att bestiga det här berget i dåliga väderförhållanden. Vilken mental styrka
de måste ha! Naturens krafter rår vi ju inte på, så det är väl bara att älska läget. Inte
för mycket fokus på hur kroppen känns. Vid Stella Point 5 795 m ö h mår inte
Andreas särskilt väl. Svårt att besluta om hur
vi ska göra. Vi fortsätter framåt i armkrok.
Ingen vill ge sig! Äntligen på Afrikas högsta
topp. Det blir en kort och kall visit här denna
vackra, stjärnklara morgontimma. Vill bara
neråt igen. Att fotografera blir det inte tal om,
fingrarna är stelfrusna, men jag klarar ta ett
kort med min mobil. Klockan är ca 05.45 när
vi når toppen, ännu någon timma kvar till
soluppgång. Alla grupper som ska bestiga
Kibo har fått en utsatt tid då de ska vara på
toppen, därför vistas man inte någon längre
stund på högsta punkten. Vi var först upp av
alla grupper denna morgon.

Möter ett ”lämmeltåg” av vandrare på vår nedfärd. Flera mår dåligt det syns tydligt,
de har dimmig blick och mycket veka ben, går vimmelkantigt och behöver stöd av en
till två personer då de fortsätter uppåt. Det är just nu svårt att känna glädje, men den
känslan infinner sig säkert senare (och det gjorde den ). Det blir en koncentrerad
nedfärd. Höjdsjuka ger inte med sig förrän lägre höjd nås.
Vill att solen ska gå upp och värma min nu frusna kropp. Färden ner känns lång, vill
aldrig ta slut. Känns som vi går i en evighet. Jag brukar vara noga med att hälsa på
människorna vi möter, men gör inte det nu. Alla verkar ha fullt fokus på sig själva och
kanske på närmaste kompis eller partner. Till slut når vi campen efter att ha gått
armkrok några timmar nedför. Vi ska vidare och just nu känns det tveksamt om vi ska
orka gå mer denna dag. Det är ju faktiskt bara morgon. Vi får 1,5 timmes vila innan
det bär iväg igen. De har bytt sista övernattningslägret från Mweka Camp till High
Camp. Det visar sig vara ett bra beslut eftersom det lägret ligger närmre där vi
befinner oss nu. Vi äter och dricker lite och känner oss efter hand väl till mods. Vi
packar lite lunch sen blir det avfärd. Ska bli så skönt att sova sista natten i tält.
Känner verkligen för en dusch och få sova i en säng. Nu är jag trött och vill
egentligen bara vila! Väl framme vid lägret ringer min dotter och det var otroligt skönt
och energigivande att höra hennes röst. Precis det behövde jag då. Somnar sedan
klockan 13.00 och sover till 16.00 Äter kvällsmat sen lägger vi oss igen och somnar
nästan direkt. Denna dag tog på krafterna minsann. Vaknar vid 03.00, slumrar lite
fram till 06.30 då vi får in kaffet i tältet.

Torsdag 27 feb: High Camp – Mweka Gate- KAT- kontoret- Kaliwa
Lodge.
Kaffe in i tältet 06.30, frukost
klockan 07.00 sen packa för färd
nedåt. Solen strålar ute, frost på
marken och Uhuru Peak ståtar
majestätlikt. Är lätt att känna sig
glad och lycklig. Nu ska vi ta
några höjdmeter nedåt och det
går som smort. Lätta, pigga ben.
Ser lite apor i regnskogen. Väl
nere skriver vi in oss i ”liggaren”.
Där står det även information om
vilken tid vi nådde toppen. Vi får
vänta lite innan hemfärden. Det är en del andra grupper som anlänt, de dricker öl och
stämningen är på topp. Vi hämtas upp av KAT (Kilimanjaro Active Tours) company
och de stannar vid sitt servicekontor där en ceremoni ska hållas för oss. Äter en bit
mat. Sen ska de delas ut dricks till alla som
varit med i vårt team. Det känns konstigt då
vår guide William säger till var och en vad
de ska få för allt slit de utfört. Så hade vi
nog aldrig kunnat göra här hemma, göra så
stor skillnad mellan olika yrkesroller och
högt förkunna vad man tjänat. Bärarna som
kånkar på all vår packning tjänar inte
många kronor. William hade tidigare svarat
på fråga hur han upplever sitt arbete, - ”Jag
gillar mitt arbete för att det är mitt arbete”.
Det blev en upplevelse och de sjöng, dansade och vi fick diplom. Upplevelserikt i
allra högsta grad. Vi träffar också en av männen som driver Topp Afrika han har
bestigit Uhuru Peak 60 gånger! Härligt energigivande möte! Han skulle nu guida 20
personer runt på olika biodlingar. Det finns många olika intressen och mycket att
uppleva i Afrika. Mycket intryck att
smälta och reflektera över. Ett fantastiskt
äventyr går nu mot sitt slut. Nu vill jag
köpa med souvenirer hem. Vi körs till vår
avslutande Kaliwa Lodge där vi ska ha
en vilodag innan hemresa. Det visar sig
vara en tysk dam som äger lodgen som
ligger i ett område med många
bananodlingar. Det är förstås mycket
insynsskyddat, hm.

Fredag 28 feb:
Oj, inte frukost förrän 8.30, känns längesen det var så sen
frukost. Vi sitter ute i solskenet och äter i lugn och ro, så
härligt! Det blir en mycket lugn dag, vi njuter av grönskan
och den storslagna vyn över Kibo och Uhuru peak. Där
uppe har vi varit nu, på ”Frihetens topp”, känns mäktigt och
lite overkligt som alltid då målet är nått. Vi reflekterar över
vår resa idag. Det är viktigt att göra det. Idag kan vi skratta
åt Andreas ”Funny Walk” nedför berget, men den
situationen är inte att leka med, höjdsjuka med
koncentrationssvårigheter. Nu hoppas jag flygresan hem
kommer att flyta på bra. Det ska bli gott att komma hem.
Fast jag vet ju att väl hemma, längtar jag ut igen! I natt
klockan 03.00 ska vi hämtas upp av någon och planet ska
lyfta 06.00. Först till Nairobi, vidare till Amsterdam och sedan Köpenhamn. Hoppas
nu Tax Freen är öppen på flygplatsen. Tycker jag har handlat för lite och inte det som
jag helst ville ha tag på, tygmärke till ryggsäcken bland annat .

Lördag 1 mars: Hemresa
Inte mycket sömn denna natt. Drömt mardrömmar. De har haft något slags samkväm
utanför. Hör röster och det lyser starkt in i vårt rum. Tittar på klockan vid ett par
tillfälle 01.52 kommer en bil hör jag. Kan det vara den vi ska åka med om en timma?
Ligger och väntar på att klockan ska gå. Klockan är ställd, men det behövs inte,
stänger av larmet, har nu varit vaken en god stund. Går upp och duschar. Dags att
dela in dagen i delmål. Först färden till flygplatsen. Bilen som kom redan klockan två
var den som vi ska med. Två unga killar ska vi åka med. Skönt att det kom någon
och hämtade upp oss, kan aldrig vara säker att det blir helt som man tänkt sig.
Märklig känsla att bli transporterad av två okända män i den mörka, Afrikanska
natten. Mycket mörk, finns ingen gatubelysning den första delen av färden. Blir något
rädd då vår chaufför svänger in vid sidan av vägen på ett ställe där det rör sig folk.
Det visar sig att han bara ska släppa av den andra killen och polisen finns i närheten

men nickar att allt är OK. Tyvärr ingen Tax Free öppen så tidigt på flygplatsen, får
kolla i Nairobi där vi har en kort väntan på nästa flyg. Blir lite shopping i Nairobi sen
blir det en del i Amsterdam, måste ju fördriva våra 5,5 timma där! Resan flyter på
mycket bra. Väl i Köpenhamn hinner vi precis med tåget 22.46 till Hyllie där vi har
bilen parkerad. Väl i bilen lyssnar vi på P1 på radion. Intressant program om två tjejer
som tagit över och driver en tidning i Arjeplog. Vilket mod och vilken drivkraft de
verkar ha. Passar bra att lyssna till dem just nu. Öppnar dörren hemma klockan
24.00. En fantastisk resa är till ända, ett upplevelserikt äventyr! Vilket privilegium att
få uppleva det här, känner stor tacksamhet. Dags att meddela barnen om
hemkomsten / Anette

