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Adam's Peak og er et 2.243 meter højt bjerg i det centrale Sri Lanka. Bjerget
anses af mange for at være helligt, og hver år valfarter flere tusinde pilgrimme
hertil. Fra maj måned til december henligger bjerget i tåge, og ingen bestiger
det i denne periode.

På toppen er der et stort fodaftryk, der, efter muslimernes mening, tilhørte
Adam, han trådte ned på bjerget, da han blev smidt ud af Edens have.
Buddhisterne mener fodaftrykket tilhører Buddha, og hinduerne siger, det er
blevet sat af Lord Shiva, men ikke desto mindre har pilgrimme i mere end 1000
år valfartet til stedet for at nå toppen.

Den berømte italienske opdagelsesrejsende, Marco Polo, som levede fra 1254-
1324, har således også beskrevet bjerget, og omtalt dets hellige status.

En 1,5 m x 1,5m opslagstavle på hotellet Wathsala Inn, giver et par facts om
opstigningen, som går 7437 over havets overflade – og undervejs kræves
forcering af 4800 trapper – i mere eller mindre skridtvenlig højde.

Turen op varer cirka fire timer. Og det er almindeligt, at opstigningen begyndes
ved 2-tiden om natten, så toppen nås ved solopgang, som skulle være et
betagende syn. 

Stien er oplyst hele døgnet – og kan for iagttageren på ovenfor omtalte hotel, ses
som noget som ligner en spadserestok – lagt op ad det nattesorte bjerg.

Wathsala Inn
.Fra december til april strømmer pilgrimme til området for at bestige Adam's
Peak Hotellet fungerer kun i perioden, hvor pilgrimme valfarter, og det halve
år det ligger stille sætter sit præg på stedet. Ikke fordi der kan indvendes noget
afgørende om kvaliteten, men akavet ophængte myggenet, baderum, som
dårligt fungerer – og enlige pærer, der ligesom tilfældigt hænger ned midt i
værelset og udgør den eneste belysning, giver ikke den bedste nattehvile. Men
idyllisk ser det ud:

 

 

 

 

Og så er det ellers bare at komme der ud efter. Ud af 8 par i rejseselskabet
valgte de 4 at bestige Adams Peak, og trods ømme ben de næste dage, fandt
alle det var umagen værd.

En busholdeplads er udgangspunkt for mange lokale opstigere, og fra denne og
hele vejen til toppen findes boder med læskedrikke, og hvad man eller kunne
have behov for af hurtig omsættelig føde. Dertil al slags souvenirs og som det
må formodes, at den nedstigende i glæde over overstået prøvelse skal investere
i som et minde.

 

Umiddelbart giver det associationer til Jesu vandring med korset til Golgatha.
Som han ”løb spidsrod” gennem Jerusalems gader – går den opstigende det på
vejen mod Adams Peak. Det giver måske en tilsigtet atmosfære, som kan
bidrage til stedets hellige status.

Sidegevinst: Hvorfor Alfred Nobel fik så stor en formue
………

Fra de omgivende bjerge sker vedvarende stenskred, som betyder, at store sten
kan falde ned på vejen og blokere færdslen. Stenene springes i mindre dele – så
de kan fjernes – på samme måde, som svenskerne inden Nobels opfindelse af
dynamit revolutionerede malmbrydningen.



For de lokale findes en nedlagt tefabrik ved bjerget fod, som kan bruges af
pilgrimme, som gerne søger natlogi under mere beskedne former, end de der
forventes af den europæiske turist.

 

Man opvarmer stenen over et bål af palmeblade og sjatvis tilsætning af
brændbar væske. Og når stenen er tilstrækkeligt opvarmet kan den bankes i
mindre stykker med en stålstang. Således bruger 2 mand en hel arbejdsdag til at
dele en stor blok til mindre flytbare stykker. 

 

    

    

 

 



 


