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Regeringen i Tanzania har se-
dan många år bestämt att du inte 
bara kan lösa ett tillstånd för att 
på egen hand försöka nå toppen, 
som man kan göra på många andra 
höga berg. Enligt bestämmelserna 
måste du anlita en lokal guide, en 
kock och en bärare. Är ni flera i en 
grupp måste det finnas ännu fler 
bärare som bär bärarnas utrust-
ning och så vidare. 

Helt ”fotbollslag”
Vi var sex deltagare i vårt team och 
vi hade inte mindre än 15 personer 
som tillhörde vår grupp, tre gui-
der, en kock och elva bärare som 
kallas porters.

Det finns många olika leder till 
toppen och den populäraste och 
ofta felaktigt kallade för lättaste 
är The Marangu Route, vilken vi 
följde. 

Efter denna led finns hela vägen 
hyddor som man sover i. Stora 
matsalar med träbord och el där 
man äter frukost och middag som 
kocken tillreder och serverar. 

Kokat vatten finns att tillgå och 
till och med möjlighet att köpa 
snacks, öl och Coca Cola finns på 
några ställen. 

Detta sammantaget gör att le-
den har fått det illa klingande ök-
namnet ”Coca Cola Route” då 
det är väldigt många turister som 
söker toppen via leden och som 
kanske inte alltid har varit på höga 
berg tidigare.

Först lätt sedan jobbigt
Den vanligaste agendan är att 
man bestiger Kilimanjaro under 

Västmanlänningar besteg Afrikas högsta berg

Kilimanjaro i sikte. Några av våra elva ”porters” bär upp utrustning mot baslägret. Det svarta som syns i bild är resultatet efter en skogsbrand som härjade 
för några veckor sedan. FOTO: PATRIC ANDERSON

Torrt. Vandring mot Kibohyddorna. Från starten går man igenom regnskog, stäppland-
skap, stenöken (i bild) och slutligen lite snö och is innan toppen. FOTO: PATRIK HORSELL

Västeråsarna Patrik Horsell och Patric Anderson har varit på toppen av Afrikas högsta berg, Kilimanjaro, som reser sig 
5 895 meter över havet. Sällskapet har även bestigit andra berg, men detta blev en minst sagt annorlunda upplevelse.

Det är få berg i världen som fler försöker bestiga än Kilimanjaro. 
Mycket beror det på att det sedan länge är omtalat i filmer och 
böcker, samt att Tanzania marknadsför det som ett berg som är 
mycket lätt att ta sig upp till toppen på. 

Det stämmer till viss del, men ändå är det bara omkring hälften av 
alla som försöker, som verkligen kommer upp. Hur kommer det sig?

– För en som är någorlunda van med att bestiga berg, är sättet 
som många väljer att försöka på ett dåligt alternativ om man vill 
lyckas, säger Patrik Horsell som tidigare har besökt berg som Elbrus 
i Ryssland och Aconcagua i Argentina.
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Västmanlänningar besteg Afrikas högsta berg

Horombohyddorna är en liten by. 170 klättrare får plats i hyddorna i baslägret (plus alla guider, kockar och bärare). I vår grupp ingick 15 personer: sex 
klättrare, en kock, tre lokala guider samt elva bärare (porters).

Snö i Afrika. Uhuru Peak, 
5 895 meter över havet. 
Patrik Horsell, Joe Klopack 
(USA) och Patric Anderson 
på toppen av Afrikas 
högsta berg.

Torrt. Vandring mot Kibohyddorna. Från starten går man igenom regnskog, stäppland-
skap, stenöken (i bild) och slutligen lite snö och is innan toppen. FOTO: PATRIK HORSELL

sex dagar, fram och tillbaka från 
nationalparkens parkering. Fram 
till det näst sista lägret, Horombo, 
är bestigningen mycket enkel. Du 
bär nästan ingenting själv annat 
än möjligen kameran och vatten, 
resten tar bärarna. 

Man går korta sträckor per dag 
längs den nedtrampade stigen och 
det är inte brant utan endast mot-
lut stora delar.

Sen bär det av. Från Horombo-
hyddorna (på 3 760 meter) går 
man drygt en mil till de sista hyd-
dorna (Kibo på 4 730 meter). Ef-
ter några timmars vila är det dags 
att försöka nå toppen. 

Vi startar vid midnatt och går 
sakta uppför i en mycket brant stig-
ning till Gillman’s Point (5 681 
meter). Just här är det många som 
vänder, för du har nu ytterligare 
cirka två timmar kvar till toppen, 
kallad Uhuru Peak. 

Bet ihop
Vi bet ihop och knatade på vilket 
gjorde att vi stod på toppen av Afri-
kas högsta berg runt klockan sju på 
morgonen. Det snöade så utsikten 
var obefintlig, men vad gjorde det. 
Vi var uppe, men ändå bara halv-
vägs. Nu skulle vi ner också.

Samma väg tillbaka och tre tim-
mar senare ser vi Kibohyddorna 
igen. Vi äter en välbehövlig lunch 
och vilar i ett par timmar. Sedan är 
det dags att dra på sig kängorna 
igen för gå den dryga milen till 
nästa läger, Horombo, där vi änt-
ligen kan få lägga oss för en välbe-
hövlig sömn.

Vi har då vandrat i mer än ett 

och ett halvt dygn, en sträcka som 
är mer två och en halv mil och 
med 2 135 höjdmeter. Det tyckte 
vi inte alls var någon ”Coca Cola 
Route”!

Hyddor på fel höjd
Anledningen till att så få tar sig 
hela vägen till toppen är att de 
sista hyddorna är placerade på 
”fel” höjd. Det stora lägret som 
heter Horombo ligger på 3 760 
meter över havet och där stannar 
man en eller flera dagar för ackli-
matisering.

I Horombo finns plats för 170 
personer. I nästa läger Kibo, det 
sista innan toppen, finns bara plats 
för drygt 60 personer. Det fick vi 
veta senare var anledningen till att 
man valt att lägga upp agendan på 
det sätt som gäller i dag.

– Hade det varit tvärtom är jag 
övertygad om att betydligt fler 
skulle nå toppen, menar Patrik.

Acklimatiseringen blir inte på 
tillräckligt hög höjd samt att det 
blir på tok för långt att gå på så kort 
tid. En natt i det högst belägna läg-
ret hade varit ett bättre alternativ, 

som tyvärr inte är möjligt om man 
går denna led. Alla får helt enkelt 
inte plats. 

Kanske hade det varit bättre om 
vi valt ett annat alternativ, men 
vad spelar det för roll nu? Alla i vår 
grupp nådde toppen och det är ju 
det som räknas. Att det sedan var 
jobbigare än vi hade förväntat oss 
är ju av mindre betydelse.

– Synd bara om alla de som läg-
ger ut mycket pengar och inte 
kommer upp. De är nog ännu mer 
missnöjda med upplägget än vad 
jag är, avslutar Patrik.

Det är få berg i världen som fler försöker bestiga än Kilimanjaro. 
Mycket beror det på att det sedan länge är omtalat i filmer och 
böcker, samt att Tanzania marknadsför det som ett berg som är 
mycket lätt att ta sig upp till toppen på. 

Det stämmer till viss del, men ändå är det bara omkring hälften av 
alla som försöker, som verkligen kommer upp. Hur kommer det sig?

– För en som är någorlunda van med att bestiga berg, är sättet 
som många väljer att försöka på ett dåligt alternativ om man vill 
lyckas, säger Patrik Horsell som tidigare har besökt berg som Elbrus 
i Ryssland och Aconcagua i Argentina.

 ➜ FAKTA KILIMANJARO
 ◗ Kilimanjaro är ett vulkaniskt 

bergmassiv i nordöstra Tanzania 
nära gränsen till Kenya, med 
Afrikas högsta punkt, 5 895 
meter över havet.
 ◗ Det är även världens högsta 

fristående berg, det vill säga 
ett berg som inte ingår i någon 
bergskedja.
 ◗ Kilimanjaro avsattes 1973 som 

en 756 kvadratkilometer stor 
nationalpark, vilken 1987 togs 
upp på UNESCO:s världsarvslista.
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PATRIC ANDERSON
På Kilimanjaro
(i bakgrunden)


