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Formanden har ordet
Jeres formand er ved at blive gammel. Han er nemlig blevet 60. Og fra årsskiftet har han valgt at ophøre

en af de aktiviteter, der har taget allermest af hans tid, nemlig at være praktiserende kvægdyrlæge. I 35
år har jeg stået til rådighed, når dyrene i Fjends blev syge, og når de gode fjandbo landmænd trængte
til en hjælpende hånd. Det er blevet til en masse lange arbejdsdage og arbejdsår, hvor ferierne blev
sparet op og lagt sammen, så hele familien kunne tage ud i alverdens bjerglandskaber. For at få
oplevelser og udsigter, som efter den skelsættende Himalayatur i 1993 blev vendt til ønsket om
indlevelser og indsigter. Og konsekvensen måtte blive, at jeg for 10 år siden begyndte at tage 1‐3
måneders orlov fra dyrlægefirmaet uden overskudsandel for at kunne tage til mit andet hjemland i Upper
Solu i Himalaya.

Og så har jeg familien, som i de travle dyrlægeår ikke fik helt den plads, som jeg havde tænkt mig.
Anne‐Marie og jeg har to voksne og meget dygtige børn og fem meget fantastiske børnebørn. Vi nyder
at være sammen med dem og vil bruge meget mere tid på det.

Og så har vi vores 2½ tønder land park som skal plejes med motorsav og plæneklipper. I de 30 år, hvor
vi har købt os ejendomsretten, har vi langsomt og støt lavet vores eget lille Nirvana. Og værkstedet med
planker fra de flotteste af parkens træer, der væltede for storm og sav. Den lille vinmark og den store
æbleplantage der skal forsyne husstanden med vin. Og det store drivhus der skal bygges færdigt, så vores
orkidéer fra Solu kan overleve

Og der er Rotary, der satte gang i vores første skole i Solu og siden har moderniseret de otte andre. Der
er så mange storartede mennesker i alle de klubber, som jeg er klar til at gå i aktion med.

Der bliver også tid til igen at opleve musikken, store operaer, klassiske virtuoser, fed rock og listig jazz.
Og en lang cykeltur den dag hvor vejret er til det.
Og bare rolig; Himalayan Project indgår også. I de sidste mange år har foreningen været arbejdsopgave

nummer to; nu bliver den nummer et. Landpraksis har kun givet adgang til at besøge Himalaya om
efteråret. Jeg har aldrig set bjergene i foråret i flammer af rhododendron, der dag for dag blomstrer
højere og højere. Jeg kender et sted oppe i bunden af Likhu Khola hvor ingen mennesker bor, så naturen
er uberørt fra dalbund til sæter. Der vil jeg bo i telt i en uge i april sammen med mine næreste  venner.
Og en monsunsommer med regn, torden, igler og mudderstier. Og en kold vinter med tindrende luft. Der
kan blive tid til flere besøg hvert år. Og Anne‐Marie vil ofte være med, for hun går snart på efterløn. Selv
når jeg er afsted på projektrejse i et par måneder, har jeg alligevel altid travlt og må sige nej tak til mange
invitationer. Nu får jeg tid til at blive hængende. Jeg har endnu aldrig overnattet i et Thami‐hjem, og det
er ikke retfærdigt. Der bliver tid til at sidde på byggepladsen og følge arbejdet, og selv give en hånd med.
Og der bliver tid til at forklare, hvordan jeg gerne vil have et regnskab serveret. Og til at gå dybere ind
i mine scholarship‐børns vanskeligheder. Have ro til at tage nogle flere og bedre billeder, som jeg får
mere tid til at vise frem.

Jeg glæder mig til resten af livet at være mig selv, at tjene mine nærmeste, mine venner i Solu og alle
I trofaste medlemmer af Himalayan Project.
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“Verdens bedste nyheder”
Har du hørt om Verdens Bedste Nyheder?
Det er FN, Danida og 60 danske NGO�er, der er i færd med at udbrede gode nyheder. Vi er jo vant til

at pressen er fuld af dårlige nyheder om udviklingsbistand, der ikke virker. Vi er blevet fyldt så meget op
med det, at vi kun tror, at det er dårligdom det hele. Men nu viser denne positive kam‐pagne, at det
virkelig går fremad for de allerfattigste. Indenfor de sidste 10‐15 år er antallet af ekstremt fattige faldet
fra 1,8 til 1,4 milliarder. Andelen af undervægtige børn er faldet fra 25% til 16%. I Østasien er adgang til
rent drikkevand øget med 30%. Og i samme område havde halvdelen adgang til jordemoder; nu er det
to tredie‐dele. Nu modtager 9 ud af 10 børn i de fattige lande skolegang, og andelen af piger er steget
fra 91 til 96 for hver 100 drenge. Alt dette skyldes næppe udviklingsbistanden alene, da en masse andre
globale faktorer også påvirker verdensøkonomien i disse senkapitalistiske tider. Men det er dog ganske
imponerende, og så har Himalayan Project ikke engang været med i kampag‐nen, selv om vi må have
været med til at skubbe det statistiske materiale i den rigtige retning, og på nogle områder overgår vi
faktisk FN�s opgørelse.

I Upper Solu er der kun ganske få børn, der ikke går i skole. At de ikke gør skyldes, at de bor ude forbi
Verdens Ende; eller fordi familien er indolent; eller fordi de aktivt har besluttet at leve det frie tilfældige
liv. Men efter at vi har opgraderet næsten alle skoler i området, har vi øget antallet af børn i Upper Solu,
der i et tidsrum af deres liv modtager skoleundervisning fra 80% til knap 100%. Dels fordi
skolebygningerne er blevet mere komfortable, og fordi vi har leveret undervisningsmaterialer, der gør
skole‐dagen mere interessant. Men også fordi lærerne højner deres standard, når de får ordentlige
forhold at arbejde under. Og vi har lige mange drenge og piger i de yngre klasser nu. Men det kniber lidt
mere i de ældre klasser, hvor pigerne er mere tilbøje‐lige til at droppe ud. Men dette gælder ikke i de
skoler, hvor vi har sat ordentlige toiletter op. Vi er i det hele taget blevet meget mere opmærksomme
på kvindernes store behov for ordentlige hygiejniske faciliteter i Upper Solu, hvor den slags �luksus� er
stort set fraværende indtil nu, fordi det er tabu at snakke om den slags private sager indenfor
fællesskabet; men vi kommer udefra og har opnået så megen tillid, at de nu tør åbne sig for os.

Vi har ikke lavet statistik over fattigdom‐men i Upper Solu, så vi kan ikke sætte tal på. Men jeg kan se
og opleve, når jeg kom‐mer forbi eller kommer ind i de samme landsbyer hvert eneste år, at de �sørgmo‐
digt bekymrede� fattige er ved at blive til �almindelige� fattige. Og at de �almin‐delige� fattige er blevet
knap så fattige, bedre klædt, og at deres børn ser sundere og stærkere ud. Håndværkerfamilierne har
bygget ud på deres huse og fået bliktag. Også i de svage bondefamilier kan vi se en forandring. De har
købt en bøffel eller en ko, og der er kommet flere potter og gryder i køkkenet. Kun hos de velbjergede
kan vi ikke se de store forandringer, måske fordi forandringen udgør en mindre procentdel af deres
samlede værdier. Eller måske fordi Himalayan Project netop fordeler vores penge mellem samfundets
svageste. Sidste år tilførte vi selve Upper Solu trekvart million i form af scholarship, lærerløn‐ninger,
håndværkerlønninger, transportløn‐ninger, køb af madvarer og service‐ydelser. Og dermed er vi
områdets største bidrag‐yder ‐ større end amts‐ og kommunekassen. Og vi kan se, hvordan vore penge
siver rundt i befolkningen som frisk kildevand, der efterhånden siver ud i alle hjørner af de‐res samfund,
når de handler med hinanden.

Vi har lige nu i september fået tilsagn fra 3 Rotary Klubber om støtte til 3 skole‐projekter. Det er
Padborg‐Kruså Rotary Klub med Helene og Bonnik Hansens Fond. Og Sydthy Rotary Klub med hjælp fra
Bonnik Hansen. Og det er Videbæk Rotary Klub. Det er 3 skoler i en elendig forfatning, som nu bliver
frisket fuldstændigt op til en langtidsholdbar tilstand. Ringmu Skole, Sagardanda Skole og Orale Skole.
De tre klubber tilfører i løbet af det næste halve år 275.000 kr ‐ mere end en kvart million. Heraf kommer
102.000 fra Rotary Danmarks Hjælpefond. Ud af den samlede donation betaler klubberne 15% for
administration til HP, så når disse 35.000 kr går fra, så er det 240.000 kr der bliver sendt til Nepal. Det
gør HP�s administration såmænd også på et senere tidspunkt, for vores reelle admini‐strationsprocent
er jo under 10%. I Nepal vil 75.000 kr blive omsat i Kathmandu til indkøb af varer, såsom blikplader,
vandrør, cement og lignende. Men 200.000 kr havner i Upper Solu, hvor de næsten alle udbetales som
lønninger til håndværkere, arbejdere og bærere. Det er ikke mange håndværkere, som har en årsløn på
mere end 3.000 kr, så det næste halve år vil de tre Rotary klubber brødføde flere hundrede familier i
Upper Solu. Og derudover vil 150 skolebørn få en langt bedre skole at opholde sig i mange år frem (Du
kan følge med i skolernes ombygning på hjemmesiden).

Vi kan dog ikke prale med forøgelse af jordemoderbistand og forbedret sundhed ‐ endnu. Men her til
efteråret skal vi indvie Chhirringkharka Community Clinic, når Ulla fra PONA‐Foundation selv tager derop
og arrangerer de sidste faciliteter for at få den til at køre. De otte førstehjælpere, som hun har uddannet
er i fuld gang med at vaske sår og lægge forbindinger. Og vore 3 jorde‐moder‐aspiranter er færdige med
deres uddannelse ved Phaplu Hospital til næste sommer. Og hvis de makker ret i Sagar‐Bakanje, så får
vi sammen med Bonnik Hansen bygget en bolig til Health Assistent, så vi også kan få klinikken dér til at
fungere. Og i Kenja har Doctor Mingma Sherpa fra Phaplu fået klinikken repareret, så den igen kan
fungere på lavt blus. Han er egnens store søn, som sidder i Sundhedsministeriet og holder øje med hele
Nepal, og ikke mindst sit Solu. Men han holder også øje med egnens nye store faktor, Himalayan Project.
Det er sket flere gange, at han har jævnet vejen for os og lavet det, som vi gik og døjedes med at komme
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i gang med. Med andre ord, om få år, så har Bakanje Kom‐mune et rimeligt udbygget sundhedsvæsen
uden at vi behøver at pøse vedvarende pengestrømme i det (Du kan finde projekterne på hjemmesiden).

Skolevæsenet fungerer stadig kun så godt, som det nu kan, når en del af lærerne blot er gået ud af 10.
klasse, mens hovedparten af resten har taget 12. klasse i bedste fald med lidt pædagogisk undervisning.
Og déres lærere var ikke meget bedre. Folk som ikke rigtig slår til på deres arbejde finder på alle mulige
undskyldninger og udflugter for at undgå at konfrontere sig med deres egne svagheder. Lærerne
opholder sig længere tid i lærerværelset, finder på ærinder som til tider ender i alkohol, som går hen og
bliver en vane, eller de lader eleverne skrive af eller læse remser op, når de endelig er i klasselokalet.
NGO�en Himalayan Trust har gennemført kurser for lærere i mange år, men vi kan ikke rigtig se, at det
har haft nogen virkning. Det er virkelig et problem, som ikke har nogen nem løsning. Vi arbejder på at
knække nøden; men vi mangler stadig det rigtige værktøj, og så mangler vi også de fagpersoner, der både
skal opfinde nøde‐knækkeren og tage den i brug. Faktisk har vi dygtige folk i foreningen, som er klar til
at gå ind i processen, men de har hverken tid eller råd til at tilbringe en betydelig del af deres liv med
opgaven, både med hjemmearbejde og on location. Det ville helt sikkert hjælpe, hvis vi kunne hjælpe
med flybilletter og en vis udgiftsdækning, og endnu bedre hvis vi kunne dække ind med dagpenge eller
måske endog lønkompensation. Men det er langt ud over, hvad vores lille forening kan tilbyde. Med
mindre vi bliver opdaget og anerkendt af Danida. Men bare dén proces er en gevaldig indsats i sig selv.

Måske kan vi også få lidt støtte til person‐lige omkostninger fra anden kant uden at skulle ødelægge
den lave administrations‐procent, som vi er så stolte af. Vi har lige fået at vide, at vi er berettiget til at
modtage en andel af det overskud, som Spil og Tips skal uddele til velgørende formål. Det specielle ved
tipsmidlerne er, at de kun og udelukkende må anvendes til drift af foreningen og pengene skal være brugt
inden året er omme. En gang i november får vi besked om hvor meget vi kan få, men formodentlig vil vi
få, så administrations‐procenten går i nul eller måske ligefrem i minus.

Indsatsen med at komme indenfor i varmen hos Danida har vi forsøgt at tage hul på i 2009, hvor vi
søgte Den Danske Ambassade i Nepal om støtte til et Women Empowerment Project (WEP). Men vi blev
afvist fordi projektet var for svagt og for løst formuleret. Og så blev det forlangt, at projektet skal styres
og formuleres af vore nepalesiske samarbejdspartnere, mens vi i Danmark kun må fungere som
konsulenter. Derfor forsøgte Namgyal og Ambika igen at ansøge sidste vinter, men blev igen afvist, fordi
det tog alt for lang tid at genformulere ansøgningen, så ambassadens projektpulje allerede var uddelt,
da de endelig fik afleveret den. Men i bund og grund må vi nok erkende at vore to medarbejdere ikke
havde tilstrækkelig overblik og idé. Derfor forsøger vi nu til efteråret at lave en lille prøve udgave, Pilot‐
WEP, som de helt selv har formuleret med mig som kritisk kon‐sulent. Det har også været en lang proces,
foreløbig 2½ måned, og vi er ikke færdige endnu en måned før den skal starte. Projektet, der skal forløbe
over to måneder under ledelse af Ambika, går ud på at lære kvindegrupperne i de fem bygder i Bakanje
Kommune at formulere og beskrive ét og kun ét fælles projekt i hver landsby. De må selv om hvilket
projekt, når bare de kan blive enige i gruppen at stå sammen om det. I løbet af fire kursusdage spredt
ud over de to måneder vil de med belæringer og rollespil forhåbentlig lære at fremlægge en færdig
projektplan for mig, når jeg på sidste kursusdag midt i november deltager i møderne. De må selv om, om
de vil skrive projektforslaget ned, eller bare fremlægge det mundtligt, når bare de gør det godt nok til
at overbevise mig om, at jeg skal gå gennem ild og vand for at finde pengene til projektet. Hvis ikke det
lykkes, så er det enten fordi kvinderne er for svage eller fordi Ambika ikke er dygtig nok til at lære fra sig.
Og så må vi jo tage stilling til hele WEP derudfra. Men hvis det lykkes, jamen så er der jo næsten ingen
grænser for, hvad vi kan få ud af WEP i fremtiden (Du kan finde projektbeskrivelsen på hjemmesiden).

Men i vores oprindelige oplæg om WEP, har vi lagt megen vægt på sygdom‐sund‐hed, fordi vi netop
har arbejdet meget med infrastrukturen omkring de tre klinikker i kommunen. Derfor har vi tilføjet en
times undervisning omkring sundhed i hver af de fire kursusdage. Anne‐Marie vil introducere
sundhedskurset, ved på første kursusdag at give en lang række retningslinjer og gode idéer om småbørns
ernæring. Derefter vil en nepalesisk sygeplejerske gennemføre de tre øvrige kursusdage. Også i denne
del at programmet vil vi få et klart indtryk af kvindernes interesser og engagement.

Hvis hele projektet lykkes for os, så må det umiddelbart være en smal sag for Namgyal og Ambika, ret
hurtigt efter projekt‐rejsen, at få formuleret en ansøgning, der bare går rent ind hos Ambassaden. Og
dette håber vi så på skal blive vores adgangsbillet til Danida.

Endelig er det lykkedes at lokke nogle fle‐re til at besøge Solu. Flere har været på vej til Annapurna eller
Everest‐området, men skulle lige høre hvad Himalayan Project kunne anbefale. Det er jo normalt de store
naturoplevelser, der får folk til at opsøge Nepal ‐ i starten; siden hen bliver det folket. Solu kan tilbyde
den mest fantastiske natur både i dalene, i skovene og oppe mellem bjergene. Og så er det i fred og ro
for andre turister. Man kan møde nogle få lokale hyrder med deres yak‐kvæg, men risikoen for at møde
andre turister er stort set nul. Namgyal har øvet sig i at arrangere teltture oppe i højlandet gennem de
sidste år, og det får han udelukkende ros for. Det lykkes perfekt hver eneste gang, og ikke mindst fordi
han benytter sig af solide lokale gutter som guider, stab og bærere. I tillæg får man så alle
daloplevelserne med, hvor man kan besøge alle vore projekter og bliver budt hjerteligt velkommen, når
man fortæller at man er dansker og medlem af Himalayan Project. Namgyal er ikke så kræsen, at han
forlanger medlemskab, men det er jeg ‐ jeg giver kun gode rejseråd om turen og planlægningen til
medlemmer. I år er vi således 6 uafhængige hold af HP med‐lemmer på tur i Solu, hvor de 5 tager på
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telttur til Dudh Kund og et af holdene endda helt om til Lumding Kharka. Så drømmer du om en tur til
Nepal, eller kender du andre der gør, så undlad ikke at spørge mig først  .(Du kan finde kort og rejsebeskrivelser
på hjemme‐siden).

En mere speciel form for turisme drejer sig om de unge studenter eller studerende, som vil opleve
verden på en mere engageret måde end blot at fjumre omkring. Jeg er blevet spurgt af mange, om ikke
de kunne hjælpe os i vores arbejde. Det har vist sig meget svært indtil videre. Det mange spørger om er,
om ikke de kan undervise i en af vore skoler, og der må svaret være, at det kan man ikke, med mindre
man kan tale nepali eller har pædagogik som fag og har en særlig idé med at tilbyde sig til vore skoler.
Vi prøver i øjeblikket at formulere nogle opgaver, som kan løses af frivillige. Ikke egentlig opgaver som
vi har hårdt brug for at få løst, men blot opgaver, som kunne være sjove at få belyst, og i bedste fald
måske kan vise sig nyttige for os, og under alle omstændigheder vil give indsigt og indlevelse hos de unge
studenter. Nogle op‐gaver ligger på et ret højt uddannelses‐niveau, mens andre sagtens kunne løses af
almindelige aktive mennesker (Du kan finde eksempler på opgaver på hjemmesiden).

Men måske er der om et år langt større mulighed for at tilbyde meningsfuld rejse til Solu. For Doctor
Mingma fra Phaplu går snart på pension (lige som mig), og hans pensionsplanlægning er gået ud på at bygge
Phaplu Technical School. Jeg mødte ham sidste efterår i hans store hus i Phaplu, hvor jeg blev inviteret
op i panoramastuen i de dybe whisky‐farvede lænestole. Her fortalte han mig skamfuldt, at han havde
kopieret, ja faktisk tyvstjålet, hele mit koncept omkring den tekniske skole i Junbesi. En projektplan som
siden er blevet droppet fordi Junbesi‐borgerne ikke troede, at de selv skulle yde noget. Jeg tilgav ham
straks og lovede ham fuld støtte i hans projekt, som er ved at tage form i skoven oppe på bjergsiden.
Skolen forventes at stå færdig om et årstid og skal undervise de praktisk begavede unge efter 10. klasse.
Med en arbejdsløshed i Solu på nær 100% er det langt mere givtigt at få praktiske færdigheder end
boglige, så undervisningen skal bestå af lige dele af begge. Derfor vil vi få brug for folk med alle slags
færdigheder som undervisere. Så hvis du mener, at du kan lære noget fra dig, som unge nepalesere kan
få noget ud af, så begynd bare at forberede dig (Følg med i udviklingen på hjemme‐siden).

Monsunen har været ret hård i år, og der går rygter om alvorlige skader i Thama‐khanidalen, også
omkring vores Thamakhani School. Endnu regner det næsten dagligt i Solu, men der begynder at være
klart vejr om morgenen, og der er dejligt lunt nu, da solen ind imellem får magt. Om to uger begynder
Himalaya‐efteråret for alvor, når højtrykket over Tibet bliver stærkere end det afsvækkende højtryk over
det Bengalske Hav. Den tørre kolde luft skubber al den fugtige lavlandsvarme langt mod sydøst, og der
er tindrende vejr hele dagen. Varmt i solen og koldt i skyggen. Og det er lige den dag, hvor vi kommer
hjem til Solu, Anne‐Marie og mig og vore unge venner. Jeg skal nok skrive dagbog undervejs, som I skal
få lov at læse til vinter.

Dudh Kund
Solu´s hellige bjerg hedder Numbur, som betyder Moders Bryst på sherpa, fordi herfra starter alle de

elve, der bliver til floder i sherpa�s Solu. Men længe, længe før sherpa kom til Solu, var søen ved foden
af Numbur hellig for hinduer. På hindi‐nepali betyder �dudh� mælk og �kundh� sø, altså �Mælkesø�, og
hvid er den af gletchervand. Nej, den er hvid af sjæle. Igennem tusindvis af år har hundredemillionvis af
hinduer langs Ganges kremeret deres døde ved at brænde deres kroppe og feje asken i floden. Tydeligvis
fløde krops‐asken med strømmen nedad, men da alle jo ved, at sjælen forlader kroppen, må den jo stride
sig imod strømmen opad, opad indtil den ikke kan komme længere. I Himal er der flere af den slags
højestliggende søer, der har fanget sjæle i tider langt ud over slægters minde. Nogle siger fyrre tusinde
år. En af dem er Dudh Kundh. Det meste af sjælene glider atter ned med strømmen for at genfødes i en
kvinde, der drikker af flodens vand. Men en lille rest af hver sjæl forbliver i søen.

Hvert forår er her stor komsammen, hvor hinduer fra hele Kosi‐flodens løb ned til Ganges kommer
herop for at forenes med deres forfædres sjæle. Her kan man finde hinduer, som står på hænder i en
uge, eller ligger nedsænkede i søens kolde vand i dage eller på anden vis opfører sig mærkeligt. Men det
må jo også være milliarder af sjæle, der gennem tiderne er havnet heroppe, som de er i kontakt med.

Både hinduer og buddhister har stor gavn af at foretage en cora, en bevægelse rundt om, venstre om,
en hellig ting som Dudh Kund. Tre runder på en dag vil sikre kontrol over sin genfødsel. Syv runder påstås
at give styrke til at indtræde direkte i Nirvana. Søen er rimeligt stor og det meste af vejen med en fin
sandstrand med flotte geologiske smeltevandsformationer, og det ville ikke tage meget mere end en til
to timer at gå rundt, hvis ikke det var for den udløber af Numbur, der går stejlt ned i søen, så man
småklatrende må kravle fra søoverfladen i 4.600 meters højde 350 meter op over stejlhænget, forbi små
hellige kildevæld og underlige aftryk og helligtegn. Og stejlt ned på den anden side indtil 50 meter over
søen. Her går en lille tynd meget eksponeret sti ind i stejlhænget ind til en lille afsats med en underlig
rødgul granitspids, der stikker ud af den grå sandstensklippe. Denne spids fungerer som en slags antenne
ned til alle de milliarder af rester af sjæle, som eksisterer deres egen tidløse væren i Mælkesøen.

Hvis man sætter sin pande på antennen, der hvor det tredie øje sidder inde bagved, så vil man få en
mægtig vision om liv og død. Hvis man har mod til det, kan man spørge om sin egen død. Jangbu havde
været her før og havde fået at vide, at han ville blive 104, så han gik først og kom tilbage med et tvivlsomt
smil og fortalte, at Lhu havde gentaget profetien. Namgyal gik næst. Tøsedrengen havde blot sat panden
på og set hvad der skete. Han kom tilbage med et fjogetsaligt smil, kastede sært med hovedet og sagde
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�Nice�. Lama Phuri sprang fjollet omkring på den tynde sti og var ikke til at få noget fornuftigt ud af.
Tikaram er ingen pylderrøv, så han havde spurgt direkte og kom sort og trykket tilbage, men han har det
også med ikke at kunne kontrollere nikotin og alkohol. Så var det min tur. Først stejlt op ad fem meter
løse jordtrin til afsatsen. Hænderne i bedestilling, se den gullerøde granitspids komme nærmere, passe
på ikke at banke den ind i panden, mærke at den er hårdblød og spørge: hvordan og hvornår dør jeg? Alt
blev lyst og uendeligt og tidløst. Jeg så mig selv ligge nøgen i luften fireogfirs år gammel og døende glad
og mæt af dage. Anne‐Marie sad i luften hvidhåret, lidt mere buttet end i dag, i hvid romersk toga og
holdt mig i hånden med et blidt smil. Jeg ved ikke hvor længe jeg stod der, men jeg var øm i ryggen, da
jeg rettede mig op. Jeg spurgte mine venner, hvor længe, men de sad bare og så fjogede ud og trak på
skuldrene. Jeg ved godt at det hele skyldes den tynde luft og anstrengelserne med at forcere klippen.
Men alligevel.

Med venlig hilsen
fra Kurt Lomborg


