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HELAMBUDALEN, NEPAL
Äventyrlig veckolång ensamvandring (trek) i bergen norr om Kathmandu. 
Del av min sjumånadersresa genom Asien. Övernattade hos lokalbefolk-
ning utom en natt på hög höjd då jag gick vilse och sov i min sovsäck. 
På natten hade min vattenflaska frusit till is. Dagen därpå blev det 
många timmars besvärlig klättring innan jag åter fann en stig som ledde 
till mänskliga boningar. 























NEPALESISKq ÄVEfHY'i 
21 November 1975 

Jag tittar ut över on vidunderlig trakt,högt upp på vägen mot 

Helambudalen som är mi�t mål. Sitter utanför ett litet stenhus med 

halmtak, och som är te servering i byn fi'ulkharka, 5 km från Sunderijal 

men 6-700 meter högre upp i bergen.Kraftig stigning som verkligen 

var ansträngande-men det är skönt att få jobba hårt och svettas 

ibland när man är van vid att leva ett drönarliv. 

Byn är helt präglad av miljön,terassodlingar med ca 3 meters 

nivåskillnad mellan de olika terasserna.Husen är inte samlade i en 

enhet utan några eller något hus ligger på varje platå,med följd att 

byn är väldigt utsträckt.Branterna är det mest utmärkande.Folket 

måste ständigt slita med att bära upp och ned.Gröda från fälten, 

ved uppifrån bergen,handelsvaror från Sunderijal.Stigen jag gått 

var en verkligt livlig kommunikationsled,hela tiden kom det grupper 

av män och kvinnor i bägge riktningarna med tunga bördor.Det vanli

gaste ·hjälpmedlet är en flätad korg på ryggen,som bärs med hjälp av 

ett band om pannan. 

Klockan är 16.10,ännu skiner solen så det är varmt.Alla bergen 

man ser härifrån är gröna och skogklädda,nedanför dem utbreder sig 

den bördiga Kathmandu-dalen.Själva Kathmandu är dock utom synhåll. 

Bakom mig ser jag inte Himalaya utan bara en fortsättning på stig

ningen,det är ytterligare 400 meters stigning innan jag har nått 

krönet och stigen går nedåt igen till Pati Bhanjyang. 

Halva vägen från Sunderijal hade jag sällskap med två nepaleser 

som skulle samma väg.Att vi skiljdes berodde på att jag stannade 

kvar här för natten sedan vi druckit te. En ung kvinna,25-30 år 

gammal,ammande ett barn,sköter om huset med kycklingar och får. 

Hon erbjöd mig att sova här och utlovade kyckling och ris till mid

dag. 

Jag har gått hela vägen ftån Kathmandu idag,startade kl 10.Var 

vid posten och sökte efter en buss till Boudnath men det vara kne-

pigt och ingen fanns att fråga.Beslöt då att gå åtminstone en del 

av vägen,men väl igång kunde jag lika gärna gå till Boudnath.Dch i 

Boudnath frågade jag efter en buss till Sunderijal för att få veta �it 

någon sådan inte fanns.Det blev till att,efter en stunds vila,gå 

även den vägen.Grusväg genom flera fina jordbruksbyar. 

13 km från Kathmandu till Sunderijal i nordvästlig riktning.Från 

kraftverket i Sunderijal började sedan den mödosamma klättringen 

uppför, uppför. 



'--

Kl 16.40,solen går strax ned,det har blivit kyligt.Känner mig frusen 

trots att jag klätt på mig alla mina varma kläder. 

En stor grupp bärare harkm kommit med tunga bördor på väg uppåt,de 

sitter nu och vilar en stund. 

Så småningom fick jag komma in i huset och sitta vid den öppna 

härden mitt på golvet.Husbonden kom hem från arbetet på fälten och 

hustrun lagade till mat.Det äldre barnet låg och sov på golvet, 

det lilla barnet,som är sto=t nog att kunna gå,irriterade modern med 

att vilja dia medan hon höll på med maten. 

Jag blev serverad mat först.Lite stekt kycklinglever med 

ris och kokt aubergine.�ätt gott. Därefter skulle jag betala för 

mat och sovplats.Kvinnan visade 5 med fingrarna,jag betalar med en 

10-rupees sedel(=4 kronor) ,hon lämnar endast 2 tillbaka. 

Förevisad min sovplats uppe på loftet med ingång från andra 

sidan huset.I nedre planet höll kycklingarna till,där uppe fanns 

vedförrådet,ett altare och så en bastmatta att sova på.Inget ljus 

så det fanns inget annat att göra än att rulla ut sovsäcken och 

förbereda för att sova fast klockan inte var mer än 19.30. 

Nu höll familjen på att äta sin middag,plötsligt kommer kvinnan 

till mig med ett litet fat med kött,så fort jag svalt det kräver 

hon mig på de där 2 rupees som ja J fått som växel. 

Skönt med värmen i sovsäcken men huru mycket hellre hade 

jag inte velat vara i ett ljust och varmt rum. Jag märker att jag 

är alltför fast rotad i- civilisationen för att för att klara av att 

leva ett primitivt liv.Jag fryser,jag saknar godis och god mat,saknar 

tillgång till ett eget rum och frihet att göra vad jag vill. 

Om jag haft sällskap vore det en annan sak,när jag var med Tomas var 

det enbart spännande och roligt att lämna städerna och komma till 

platser som Band-i-Amir i Afghanistan och Bumboret-dalen i norra 

Pakistan,men när jag sitter här mol allena(utan umgänge med demjag 

bor hos) känns det inte roligt.man bara längtar efter att få sova, 

att ha det varmt och få drömma. Lika underbart som det är mitt på 

dagen när man är ute på marsch och har underbara vyer framför sig 

lika djävlig�är kvällar såsom den här. 

22 November 1975 

Kl 15.40,Pati Bhanjyan,jag sitter i ett stort rum på övre 

våningen till ett stort hus,det första huset jag kom till i denna 

by och där jag stannat för natten fast klockan bara var kvart över 

ett när jag anlände.På vägen träffade jag tre schweiziska resenärer 



t 

som jag lärt känna på bussen från New Delhi till l(athmandu. De rekommen

derade detta hus,sade att det var en trevlig familj och bra mat. 

Och det stämmer. Jag blev hjärtligt mottagen och blev genast 

serverad lunch bestående av ris,dal,potatis,sallad,okänd grönsak 

och ägg,mycket gott. Inklusive 2 stycken te kostade det mig 6 Rup. 

Jag är fly förbannad på en käring som bor halvvägs mellan r ul

kharka och bergskrönet.Efter en timmes vandring idag kom jag för

bi hennes hus,hon kom utrusande och erbjöd mig te,jag accepterade. 

Ställde packningen utanför och följde med in i huset. 

�ottenvåningen var stall för korna,övervåningen var bostad.mörkt,

ett litet fönster,öppen härd mitt på golvet,ingen skorsten men 

högt i taket.Stampat lergolv,tegelväggar,halmtak på stomme av trä. 

fick sitta på en bastmatta på golvet och så lagade hon till te, 

snålt tilltaget.Det smakade bara vatten.Dessutom erbjöd hon majs 

som hon rostade åt mig. 

Flera gånger gick hon ned och ut,jag reflekterade inte över 

det,då jag antog att hon såg till korna.Efter ett tag säger hon 

till mig att komma ut i solskenet istället,betydligt skönare där, 

och ta med mig te och popcorn.Satt sedan där ytterligare 20 minu

ter. Nä.;- jag skulle betala blev jag uppkörd-betala 3 rup. ffien det

var inte det värsta.Det upptäckte jag först när jag kom till Pati 

Bhanjyan och packade upp ryggsäcken.Då finner jag att någon varit 

och snokat i den,saker låg huller om buller.Bruna tröjan stulen, 

den hade legat överst,muggen i ena sidofacket stulen,pennan i ett 

ytterfack borta,ett brev uttaget från sin tidigare plats,låg nu 

överst i säcken.fan också-satkäring! 

Visserligen borde jag anat oråd för remmarna gick inte genom 

översta öglorna och en rem var snodd men det föll mig aldrig in 

att det kunde vara fråga om stöld utan jag antog att det var jag 

själv som varit slarvig på morgonen. 

Apropå natten i mulkharka så behövde jag kissa hela natten 

men det var för omständligt att gå ned från vinden i mörkret så 

jag försökte hålla mig.Kl 5 var jag dock tvungen,gick trappan ned 

bara för att finna dörren låst,både dörren ut och den in till famil

jens bostad.Jag var inlåst.I desperation tvingades jag förorena inom

hus,i ett hörn på vinden. 

Kände ingen lust att stiga upp,låg kvar tills kl ?.Käkade sedan 

egna smörgåsar och kex innan jag klädde på mig och gick ned. 

Drack två koppor te innan jag började gå,kl B.Efter en kort stund 

var jag redan så svett att jag fick ta av mig tröjorna.Det var 



fruktansvärt brant till en början,därcfter kom jag upp på några 

skogklädda platåer,dessemellan kraftiga uppförsbackar.Fjällmassiven 

började synas i fjärran. Efter att ha uppnått krönet blev det 

lika brant nedför.Pati Bhanjyan ligger på samma nivå som ra�lkhar

ka.Byn ligger mycket vackert mad alla snöklädda berg som bakgrund 

till ett frodigt grönt terasslandskap. 

�ina fötter har blivit ytterst sargade av vandringen.Jag

har fått blåsor överallt,som jag har omplåstrat på bästa möjliga 

sätt.Hemskt att gå med dem ändå. 

Jag har företagit en kort promenad i byn,fann en affär 

som emellertid inte sålde några livsmedel med undantag för kex. 

Det fick bli min proviant. Byn ligger på skuggsidan nu på efter

middagen,solen försvann redan vid 15-tiden och nu är det kallt. 

I mitt hus finns en son ,Lakshman Giri, som talar hjälpligt engels

ka.Han går ej i skolan men han har lärt sig språket genom turister

na som passerat hans by genom åren.Typiskt för Nepal och Indien. 

Jag sitter på rummet,ovanpå sovsäcken som jag rullat ut 

på bastmattan på golvet.Jag har blivit bjuden på några mystiska 

frukter,röda,tomatliknande,växer på träd,söta och goda om man 

bara äter någon,äter man många blir man helt torr och sträv i 

munnen. De första blev jag bjuden på ,men sedan har jag betalat 

l rup för ytterligare några.

Kl 19.5□,jag har fått låna. en liten fotogenlampa så att jag 

kan läsa farco Polos resor.Här är varmt och skönt-jag fick precis 

en lerkruka fylld med glöd från spisen för att jag ska få det 

riktigt varmt. 

middagen visade sig vara identisk med lunchen,men var utomordent

ligt välsmakande och god. 

Tidiaare klädde jag på mig alla varma kläder och drack lite 

whisky för att inte frysa men nu är det inte fråga om det. 

Tyvärr får jag inte borsta tHnderna idag heller,eller gå ned och 

kissa,ty man har redan låst dörren för natten. Folk börjar dra 

sig till sina rum,snart är det dags att gå till sängs.Jag har 

redan beställt hurdan frukost jag önskar imorgon-chapaties,ett ä,g 

och te. 

Jag har samtalat en stund med den unge,engelsk-kunnige 

killen och fick veta att han sköter en affär i byn.I detta hus 

bor 3 generationer. 8 syskon,men flera av dem bortgifta,en bror 

flyttat till l(athmandu,en annan fått ett eget hushåll. 

Familjen är hinduisk och man utövar dagligen flera religiösa 

ceremonier.Jag blev vittne till en sådan under eftermiddagen. 



23 November 1975 

Kl 16.15,hos on sherpafamilj,halvvägs mellan Gul Bhanjyan och Kutum

sang. Familjen är ett yngre par med 5 barn,vi sitter i deras stora 

allrum på andra våningen.En hund och några hönor håller också till 

här inne(hunden äter upp hönsspillningen),korna har nedervåningen. 

Jag kom hit för en halvtimme sedan,jag har fått rostad majs att äta 

och gott te med mycket mjölk i .Tvättat av mig all svett och smuts 

och bytt till varma kläder G 

Imorse gick jag upp 7.15.Frukosten blev som lovat,jag komplet

terade med egen medförd ost.Betalade 10 rup. för övernattning,mid

dag och frukost. Iväg strax efter kl 8 efter att ha borstat tänder

na.I affären inhandlade jag 5 små paket kex ocg en Vick,6.5, rup. 

Stigen gick helt jtimnt till en början,på en platå,men därefter 

blev det stigning av.'ent uppför hela tiden. Emellertid anslöt jag 

mig till en grupp nepalesiska bärare och gick med dem i kolonn upp

för berget i sakta mak-men precis lagom snabbt för att inte bli trött. 

Svetten rann och man andades häftigare an vanligt,men inte en enda 

gång behövde jag vila rå hela u,·pvägen,som tog 1½ timme. 

Då var jag uppe på en platå,med en mängd hus(hela berget var uppod

lat)., som stigen ledde mig förbi innan det åter blev dags för stig

ning .Nu var jag ensam utan draghjälp-aenast gick jag alltför fort, 

tvingades göra långa pauser och kände mig trött •• 

Toppen nudd,Chipling,därifrån blev det sedan en behagfull vand

ringigonom sval skog,en lätt skogsstig.Här mötte jag en kille med 

ryggsäck,nepales,kom ifrån Gosainkund-några enastående fina sjöar 

p� S0u( meters höjd 2 dagsmarscher norrut,vi samtalade en stund. 

Besvärlig väg ditupp och dessutom bor där inga människor vilket nöd

vändiggör eget tält och medförd mat.Jag för min del har medvetet valt 

att bo och äta hos folk på vägen vilket begränsar mig till att vandra 

nedanför odlingsgränsen på ca 4000 meters höjd. 

Killen jag pratade med var guide för ett resesällskap,och efter en 
�tund kom också 5 personer,upponbarligen svenskar,utan packning och

med dem kom också ett antal bärare • I l(athmandu finns det ett fler-

tal s.k. trekking-agenturer som erbjuder just kompletta paket med 

guide
1 kock och bärare som sedan för med sig tält och all mat.Det sät

tet att vandra i Himalaya tycker jag verkar värdelöst,om man nu inte 

ska u. p till de verkligt avancerade målen.Att leva med folket uppe i 

bergen och att känna tillfredsställelsen av att efter en slitsam vand

ring ha uppnått något underbatt ,att uppleva den sagolikt vackna miljön 

motiverar nig till att vandra ensam. 



Kommen till en solig glänta slog jag mig ned,luftade fötterna,åt bröd 

med ost och kex.Läste [area Polo och hade det skant. Satt dHr en timme. 

Sedan nedför till Gul Bhanjyan,mest långsamt nedåtlut,närmast byn bran

tare.Jag hade avsett att stanna här för natten men av flera orsaker gjor

de jag det inte.Blev fullkomligt uttittad men ingen frågade mig om 

jag sökte sovplats,jag promenerade rätt igenom byn. 

Kl var 13.30,från Gul Bhanjyan åter kraftig uppförsbacke,brant, 

skogklätt berg,inga hus.Jag satsade stenhårt och på 1½ timme hade jag 

nått toppen.Fyllde min vattenflaska i en bäck. 

Lite skrämmande var att det nu var helt öde på folk,inga hus och inte 

längre några karavaner av bärare(som det varit hela vägen till Gul Bhan

jyan),jag började befara att jag skulle tvingas sova under bar himmel. 

Efter toppen gick jag länge igenom skogen,stigen svagt lutande nedåt. 

Efter 45 minuter kom jag så till bebodd bygd igen,flera hus.Jag frå-

gade direkt i ett av husen om jag kunde sova där,och det gick bra. 

Imorgon skall jag fortsätta mot Kutumsang. !(l är 16.50,jag fry

ser om fingrarna,tur jag hunnit skriva innan mina köldkänsliga fingrar 

gör det omöjligt. f.lina fötter är lika eländiga som igår. 

mannen i huset är 35 år,frun 27,minsta barnet är l år gammalt 

men diar fortfarande. li1an är sherpas,ett folkslag besläktade med tibe

taner,och med ursprunglig hemvist bortåt f•lount Everest,väl anpassade 

för ett liv på höga höjder. 

maten vi åt bestod av ris,grönsaker,potatis och rikligt med starka 

kryddor.Vi satt hela familjen och jag runt den öppna elden och hade det 

gemytligt.Plötsligt bröts dock friden kl 18 då ett stort sällskap kommer, 

mod 2 trekkande turister,en canadensa�e med holländsk hustru,ca 40 år gam

la.Han civilingenjör,internationella p.ojekt,placerad i Hong-Kong senaste 

3 åren,därifrån har de företagit turistresor till Bali,Nepal m.fl. plat

ser ett flertal gånger. Till sin tjänst hade de en guide,2 kockar och 

4 bära:-e.f.iassor av mat för att hålla uppe ett så stort sällskap. 

De drog in i huset,hade kommit norrifrån från Gosainkund.Detta hus 

va� det första de kommit till,längre upp finns bara spridda herdeboningar 

som står tomma nu under vintern. 

De medföree en stark fotogenlampa,och mot e�sättning till värd

familjen lagade de till sin middag inne i huset.All maten uppackad och 

så vidtog tillagandet-som kom att vara i 3 timmar.Ty först lagades mid

dag till canadensarna-soppa,huvudrätt,kaffe.Därefter mat för guiden och 

kockarna,slutligen för bärarna. 

för min del innebar deras ankomst att jag reducerades från att 

vara hedersgäst till att bli en passiv åskådare. �ven vlirdfamiljen 

kom till att sitta i bakgrundenoch var tyst,men verkade trivas ändå. 

Sällskapet betalar ju rikligt . 



fanadsnsa=na var mycket hjärtliga,speciellt horn var snackeJlad och hade

mHngder av åsikter om människorna i �epal.PrJglat av okunnighet och 

fö�domar.Folk i Nepal tvHttar sig aldrig,do saknar tibetanernas flit 

och initiativrikedom etc.Ntir de fick kännorlorn om mina antropolugiska 

kunskaper blev de rnycKet intersserade,ville ha min bekräftelse på sina 

egna antaganden om folket hilr.OmHjligt att Hndra deras attityder. 

En av kocka·na stg till att värden hämtade sin hembrända sprit, 

kallad rakshi,som han förvarade i nn jättekruka µå säkert 25 liter. 

Lassor av gånger fylldes sedan glasen med en svag sprit.Jå canadensarna 

ansåg mig som sin gHstblev även ja� serverad. 

uen ene kocken blev rejält berusad och tog du ned 2 heliga trum

mor från väggen.Dessa användes vid sjukdomsutdrivning och då utav en 

lama(ma, är lamaister), så värden blev helt bestört-det är farligt att 

tillkalla den gud det gäller annat än vid sjukdom. L,en i Uvriga säll

skapet väckte det enba=t munterhet när kocken förevisade hur sjukdoms

utdrivningen tillgår. 

för canadensarna satte man upp tältet utanför huset och de 

drog sig dit när de haue ätit.Jag satt kvar bland de andra.�lev bju

den på kokt potatis med chilipeppar.Samtalade med guiden,en ung kille 

från Pokhara som har egen tre�king-agency i �athmandu,mycket trevlig 

och intresserad av min vandring. 

Kl 21 borstade jag tänderna och lyckades få lägga mig,på en 

bastmatta på golvet.rJär sullskapet untligen ätit färdigt blev det upp

röjning och därefter lade sig al].Q,att sova,hela golvet fylldes av so

vande mdnniskor. 

24 November 
jteg upp kvart i ?,svalt ute meb solen Vdrmde snart upp. 

Hämtade vatten i en bäck 200 metor från huset till min vattenbehål

lare. At sista biten av mitt bröd och osten som frukost,av vädden 

fick jag en kopp te. Sällskapet satte igång med frukosttillagning 

men jag haie definitivt inget intresse att överoara den utan strax 

före 8 lämnade jag platsen.Farväl till canajensarna som erbjöd mig 

en skjorta,vattenroningstabletter o.a.,och jag betalade värden 

4 rup. fUr allt jag blivit förplägad med sedan jag kom dit! Så iväg. 

Eftor en stunds behaglig skogspromenad bar det uppför. 

fruktansvilrt jobbigt,brant flera kilometer uppför,mostadels skog

klätt, essernellan stenig betesmark.Ingen odling. 

Jag var nu uppe på den högsta höjd jag skulle få uppleva 

på hela turen.Väl avklarat det inledande berget blev det betyd

ligt lättare sedan.Endast lätt sluttning eller helt jämnt. 

Skog,betesmarker,sommarvisten men inga fasta människoboningar. 

Här uppe började jag plötsligt möta massor av bärare kånkande 



på stora bambuknippen eller något liknande som växor här uppo.Av detta 

tillverkas korgar,mattor och rep. 

Underbatt i solen men höjden gjorde sig gällande och jag tvinga

des ta på mig såväl tröja som vantar. Jag haJe kvar två paket kex som 

jag åt upp vid en paus,och drack vatten. 

Så när kl var 12.30 klarade jag av en sista brant uppförsbacke 

och befann mig då på det absoluta krönet.På and�a sitian utbredde sig 

den väldiga Helambu-dalen som var mitt mål.Stigen svängde av åt väns-

ter vidare upp mot Gosainkund. Jag tittade på kartan och trodde mig vara 

wid Tore Pati,och att jag härifrån skulle ta en mycket brant stig ned

för iw:I till byn L,alemchi i Helambu-dalen, ca 1000 meters nivåskillnad 

på några få kilometer,kartan anger en varning för brant. Trots detta 

trodde jag det skulle bli on enkel sak-visserligen var det brant men 

det var ju andå nedför •• Guiden jag pratade mod igår sade till mig att 

det skulle ta 21" timne till l ,alemchi från Tore Pati. 

f,on allt skulle bli annorlunda.Jag kom att uppleva on fruk

tansvärd eftermiddag,fylld av panik av samna slag som jag hade i Lahore, 

rakistan(on annan historia). 

Allt gick perfekt under lt timmes tid,skönt med solsken,on helt 

makalös utsikt och nedförsbacke.Jag hade funnit en stig som var väl upp

tr�mpad och synlig fast gräs täckte den till stor del. 

�et blev allt brantare,jag tvingades sitta på ändan för att inte tril

la.Vem så ned till ett sällskap män som hö�l på med att skörda bambu. 

De satt vid en öppen plats med ldgereld. På grund av detta blev jag 

övertygad om att det nu inte var långt till r,alemchi. )it ville jag kom

ma så fort som möiligt,därför stannade jag inte till hos Je nepalesis

ka bärarna och frågade dem efter vägen utan jng bara passerade dem och 

fortsatte nedåt. 

ren nu började djävlighetcrna.Jag tappade stigen,det gick 

inte att skilja den ifrån alla de gångar som bambuskördatna gjort ge-

nom vegetationen •• ·rant,jag tänkte att nedåt måste jag så därför bana-

de jag mig väg igenom en snårskog av bambu och taggiga buskar,gled 

nedför meterhöga branter,tog mig över nedhuggna jätteträd(hela slutt

ningen var skogklädd) för att efter en halvtimme,våt av svett,befinna 

mig vid branten ned till en flod med dånande fall.Jag lyckades ej ta 

mig ned till den-och vågade inte heller för det var ovisst om det var 

rätt väg.Istället följde jag floden jämsides.ren plötsligt finner j�g 

ett 50 meters stup framför mig.Jag befinner mig på en platå(fast brant 

sluttande)och det finns inga möjligheter att ta mig nedför. 

Då beslöt jag att ta mig åter tii bambu-bäLarnas läger,men 

det blev betydligt besvärligare än det varit att sig nedför.Jag kämpa

de som ett djur rätt igenom buskagen,svårt med ryggsäcken .. ev sönder 

armarna.svetten flödade.Kunde inte finna riktigt varifrån jag kommit
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heller,började bli helt ifrån mig. Plötsligt hörde ja� dock svaga rös

ter och jag banade mig väg mot dom.På så sätt kom jag efter ett tag upp 

till eldplatsen men fann den nu övergiven.Och rösterna-de kom u: pifrån . 

I, ännen hade all ts� inte kommit från r,alemchi som jag tagit för givet, 

utan uppefrån Tore Pati. 

Jag frukt3de nu att jag var på fel väg,att jag tagit en stig ned

för bergen alltför tidigt,jag hade kanske ännu inte nätt Tore Pati då 

jag övergav den stora vandringsleden.fLen å andra sidan föreföll terMngen 

att stämma in med kart�ns angivelser. 

I ott sista försök att komma nedför stupet tog jag mig �t andra 

hållet än innan,ned till en bäck som jag hoppades kunna följa nodstöms, 

nen redan efter 11.1 minuter hlev det till att vända om igen.:·ven här var 

det samma 50 meters stup som hindrade all vidare framfa�t. 

I detta skede funderade jag på att som en sista utväg ,och i enlig

het med kartan(om jag nu var pb rätt ställe!)ta mig tillbaka till den 

första floden jag stött på,ta mig över den p& nilgot sätt och sedan 

hoppas på att en stig skulle fortsätta på andra sidan vidare nedför. 

fuon klockan var redan 16,solen hade försvunnit bakom berget, 

det blev genast kallt och med min svett kylande var det inte värt att 

göra några som helst,eventuellt fruktlösa,försök nu längre utan jag be

slöt att ta mig åter tilleldplatsen och övernatta där. 

)et värsta var att jag inte ha'.e med mig någon mat.I visshet 

om att jag skulle nå r ,alemchi före kvällen hade jag ätit upp vad jag 

hade.Emaelertid hade jag med mig en 37:a sprit från Kathmandu och den 

fick hålla mig vid liv. Jag tvättade av mig,bytte T-shirt och klädde 

sedan på mig alla kläder jag hade meu mig. Fick liv i brasan genom att 

blåsa på glöden,som ännu fanns kvar.Genom att sitta tätt intill brasan 

slapp jag frysa medan kölden slöt sig allt mer omkring mig i natten. 

Alltför uppjagad och fylld av oroskänslor för att skriva dag

bok blev det marco Polos resor i svensk översättning som fick tjänst

göra som tidsfördriv •• Läste ut boken innan kv�llcn var slut. 

Lade mig vid ½si sovslicken med alla klijder på.Trots det blev det en 

kylig natt,frös om fötterna.Värst var dock den molande oroskänslan he

la natten inför hur det skulle gå imorgon,utan mat och utan något spe

ciellt hopp om att hitta rlitta vägen. 

Sov i alla fall och steg ej upp förrän solen började stryka 

över omgivningarna till eldplatsen vid 7-tidcn. Vattnat i min behållare 

fruset till en isklump! 
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med fruktansvärd trHningsvärk efter gårdagens stra

patser satte jag åter igång försöken att ta mig vidare nedför berget. 

Efter att ha tinat upp i solen och druckit lite vatten gav jag mig i

väg kl B. Banade mig väg genom skogen ned till floden,rev mig ytter

ligare och fick bråte i skorna och innanför kläderna men var ihärdig. 

Inte en flod utan flera strömmar,jag lyckades utan större problem ta 

mig över till den bortersta.Så nedför denna,där låg en trästock som 

jag tänkte glida nedför.För detta tvingades jag ta av mig ryggsäcken 

och ha den framför mig.Llen då inträffar vad som kunde ha blivit en 

allvarlig incident.Stocken var glashal överst där den var våt.Jag 

tvingas släppa ryggsäcken som trillar 2 meter ned,hamnar upp och ned 

nedanför fallet övorstänkt med vatten.Själv glider jag lika hastigt 

men av ren tur kommer jag så lyckligt att jag fick ett ben på var 

sida om stocken och lyckades hålla balansen. 

Glädjen att ha klarat mig helskinnad och ha kommit lite nedåt 

varade inte länge.Jet visade sig härnäst komma ett fall på 5 meter, 

omöjligt ta sig nedför. Tillbaka upp kunde jag inte heller ta mig, 

återstod att klättra upp på ena sidan och ta mig över de olika ström

marna igen med allehanda besvärligheter. 

Nu upptäckte jag emellertid en hittills osedd möjlighet att 

komma nedanför vattenfallet,en enda möjlighet och grep denna chans. 

Hivade mig nedåt till floden över väldiga stockar och lyckades ta 

mig över på andra sidan. 

Och där upptäcker jag till min stora lycka en stig som le-

der vidare.Brant uppför några meter,sedan nästan jämn mark genom 

skogsterräng. Efter 15 minuter kom jag åter ut till floden,fast nu 

ytterligare ett fall längre ned.Över floden,sedan lätt sluttande skogs

stig korsande flera småbäckar. Glad över att ha återfunnit vägen 

stannade jag till vid en sådan kl 10 och tvättade av mig all smuts 

och bråte. 

fii tt hopp om att snabbt komma till �1alemchi visade sig dock 

vara falskt.Timme efter timme efter timme skulle jag få vandra. 

Passerade ett skogshuggarläger(ingen där),därifrån mycket brant ned

förslut tills jag åter nådde floden jag kämpat med sedan igår. passerade 
Istället för att fortsätta följa de� nedåt HlM� �M stigen över 

floden och lämnade den sedan för gott.Jet blev istället att släpa 

sig brant uppför i en halv timme.Sedan gick stigen mestadels paral

lellt utmed bergssidan hela dagen.Flera gånger nedstigning till en 

bäck,forcering av denna och så åter upp. 



Passera, e några fäbodar men såg inte skymten av människor. När kl var 

13 kom jag ut pa en annan stig,som kom norrifrån och som ledde nedåt 

och nu började äntligen nedstigningen.Jag skulle dock få kämpa mig 

nedför ytterligare 2 timmar på en lerig skogsstig,mycket brant,och 

över otäcka stenraviner innan jag äntligen kl 15 kommer till mänskliga 

boningar. ) 4 stycken hus med fält omkring,högt uppe med en magnifik 

utsikt över Helambu-dalen. 

Utanför ett av husen satt en grupp människor i solskenet, 

och jag närmade mig dem och undrade hu:-uvida jag kunde få övernatta 

där. Sällan har jag känt en sådan otrolig känsla av befrielse och för

lossning som i denna stund efter känslorna av panik och hopplöshet 

på morgonen. 

Jet var inte f,alemchi jag kommit till,utan platsen kalla

des för Topashi.Till ralemchi var det ännu några timmars vahdring. 

Att jag gått totalt fel stod nu helt klart.Jag kan aldria ha varit 

vid Tore Pati näi: jag svängde av från huvudleden. Fantastisk tur att 

jag likväl kommit till rätta. �tt det inte var flalemchi jag kommit till 

v�r mig totalt likgiltigt.Jag var lycklig över att vara räddad. 

Otroligt vänligt bemött,Jag fick bo hos en av familjerna 

som var sherpas. Frun följde med mig bort till sitt hus,liksom bar-

·nen-en·l□ årig dotter och en 5 års son,som bägge var otroligt intres

serade av mig.Genast lagades det till en måltid åt mig. ,is,potatis

och grönsaker.Sällan hor väl en måltid smakat bättre än nu.

För första gången fick jag nu dricka tibetanskt te,d.v.s. te med ny

kärnat smör och salt i.Jag blev helförtjust och fick dricka så många

koppar jag ville.

Jag kunde inte prata med dem men det räckte med att le och 

att försöka härma dem när de försökte lära mig sherpa-namnen på olika 

bruksföremål. ;)et kom till att bli en underbart trevlig kväll i säll

skap med familjen. 

8yn Topashi har ett underbart läge m�d en strålande utsikt 

över hela fi°alemchi(Helambu)-dalen och förunnad såväl morgon som efter

middagssol.I närheten ligger ett mäktigt vattenfall. 

�fär jag ätit tvättade jag av mig och bytte kläder, sedan in i 

stugan igen där det nu blivit middagsdags för alla. Den trevlige fadern 

kommit in och även en gäst,Babu,som talade lite,lite engelska.Han var 

handelsman,kom från Tharkhe Gyang,här för att sälja hushållsgerråd. 
ro.."-

J ag stod i centrum för allt intresse,och såväl fadern som den 
i; Cl,'(" -

lille pojken försökte kommunicera med mig hela kvällem. Fadern hade en 

enkel lärobok i engelska (märk att i Indien och även Nepal med sin e

norma språkförbistring fungerar engelskan som förbindelsespråk mellan 

de olika folkgrupperna) och jag fick nu demonstrera uttal för honom 

och samtidigt ville de att jag skullr lära mig sherpa-orden. 



Hela tiden fick jag sr.iaka på olika speci;:ilr'·ttor,t.�x.fick jag majs-

mjölM utrHrt med te till en deg,att ätas till dnn stekta-potatisen. 

fJajsvälling.l· jölk.Och så rakshi(som heter chang på sherpa och tibetans

ka), som serveras varm med smtilt smUr i. 

Jag betala,;e lu rup. för uppehtillet,ingen tanke pil att debitera 

mig exakt efter hur många koppar te eller rakshi jag drack. 

Enormt gemytlig stämning,njöt till fullo av att va�a här efter den hems

ka natten utomhus utan människokontakt. 

När det var dags att sova fick jag en fin natta att ligga på, 

invid härden,varmt och skönt. 

Under kvällen hade jag Jruckit så mycket te att jag mitt i natten tvin

gades upp i kylan och mörkret,krypa bort till dörren och ta mig ut för 

att kissa. 
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Tharkhe Ghyang,kl 17.10,hemma hos min gode vän f�un 

igår kväll,8abu-köpmannen. Vi beslöt att ha sällskap idag,men då han 

dröjde(han sov inte i samma hus so� jag) startade jag själv ensam vand

ringen imorse från Topashi i riktninc mot l,1alemchi. 

Tyvärr är det så mör�t i rummet att jag knappt kan läsa vad 

jag skriver-into bra för ögonen. Jet står en kast.ru:i1 öve.r elden och 
den �-nda fotogenlampan är placerad ovanför husmors plats. 

Jag befinner mig i Hclambu-dalens största ort,en riktig stad,högt be

lägen ovanför rnalomchi-floden, på 2400 r.icters höjd. 

Fina trähus,2-vånings. vervuningen med trappa utifrån Hr bonin sdelen, 

nedervåningen som vanligt i sherpas hus är stall. 

I ,,1itt hus ett enda stort rum,med ornamenteraJe väggar. Ula husgerråd 

uppradade på hyllor på väggarna,mitt på ena kortsidan är den öppna 

härden,murad,avgrtinsad av en trälist. �r� väggfast brits dHr familjen 

sover.I övrigt v�lförsott mod madrasser,täcken och fina mattor att lig

ga pu(och sitta vid elden på). Balkong utanför,trqornamentik rf fcns

terlister och annorstddes,traditionell nepalesisk stil. 

Jag ko� hit efter många om och men och efter mycken ve 'ormöda 

kl 15ll5.Hela vågen fri"1n floden var uppför uppför och var mycket anstrl:in

gande,Höll dock en jHmn,l�ngsam takt med följd att ja� inte blev trött 

och behövde vila,svetten rann i samma konstanta hastighet. 

5ista biten passerade jag en ar.ierikansk kille som varit i Gosain

l<und och kommit hit via r,alemchi, den rtitta vJgern övor Tore I ati(utan 

problem). ,ian höll dock en betydliQt l�n�sa:;:mars takt �n jar och kom 
efter,och jag har oj oett till honom här i Tharkhe Ghyang. 

Eft�r hi tkomsten, i s:.llskap med nabu, fick ja(J trHffa hans unga 

hustru och 3 barn.In i huset med packningen, 

Babu dr f�:säljare av husgerrbd,duraven vJldig mänQd i huset,dl:irav hans 



besök i Topashi igår ,därav flera enerverande avbrott idag på vår vand-

ring d� han skulle stanna för handel på flera ställen. 

Nåväl,cfter att ha tvättat av mig fcretog jag en p�omenad 

runt i byn,ned till centralpunkten som ar det buddhistiska klostret 

Tarkhc Ghyang.3tor stenbyggnad med muralmålningar,beläget främst i byn 

med en makalös utsikt över Helambudalen,mot L,alemchi på andra sidan. 

Klostret var tillbommat för dagen men jag kikade in genom fönstren. 

Bebyggelsen väldigt tät,trånga passager och så stora niväskillnades 

i Tharkhe Ghyang,byn som etablerats kring klostret. �ycket vänliga män

niskor.På ett ställe inbjuds jag i huset av en flicka,ett prydligt och 

fint hus.Här blev jag erbjuden husrum,men jag var ju redan uppbunden 

till labu. 

Jag kom över huvud taget inte till �alemchi.Stigen från To

pashi ledde inte dit,och v�l nere på Helambu-dalens botten vid b�on 

över till andra sidan ansåg jag det alltför jobbigt att vandra uppåt 

igen till l,alemchi,500 meters nivåskillnad och struntade i det fastän 

jag Gärna velat komma dit.�alemchi inhyser ocks� ett buddhistiskt klos

ter och med isolerade läget det har Jr det en mycket intressant plats. 

Högst upp i Helambu-dolen alldeles vid odlingsgränsen är det den sista 

b�n före glaciärerna vid Gosainkund. Att jag tog fel väg i förrgår är 

nu uppenbart.Hade jag kommit den skulle jag ha passerat �1alemchi på ned

stianingen.Amerikanen jag träffade idag hade gjort det och inte haft 

några problem alls. 

På morgonen gick jag upp kl ?.Härlig morgonsol medan det 

på andra sidan dalen var helskuaga Hnda tills kl 9. 

L,ajsgröt och potatis till frukost,rikligt med tibetanskt te till.Vid 

tillagandet av det kokas först teet,därefter häller man det i en smör

kärna med en klump s�ör och rör samman det.Jättegott. 

Farfadern var lika intresserad som igår av att öva sin engels

ka och lära mig respektive nepali och shorpa-ord. Jag fick varmt vatten 

att tvätta mia med,de gjorde verkligen allt för mig.Även de själva 

tvättade sig,de hade en kinesisk tvål. 

Huset var verkligen välförsett.Ett stort lager av täcken och lakan, 

mycket husgerråd,rent och snyggt,en transistorradio.Föreföll vara ett 

rikemanshus,egendomligt nog eftersom huset ligger högst upp i dalen, 

långt från själva dalgången och all övrig bosättning.Häruppe fanns en

dast 2 gårdar. 

Kl 8 gav jag mig alltså iväg utan Babu. Nedför länas en 

floddal,över bäcken,så snett nedåt,högt ovanför malemchifloden. 

�fter ett tag missade jag stigen och det blev brant.Jet syntes att folk 
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hade gått där men det v�r oländigt,stenigt,tan�igt och snlri-t • 

!(l 10 var jag emellertid nere i dalen och fann där en annorlunda 

typ av hus än jag sett förrut.Flätade hyddor,golve1: som var bara 

marken täcktes av majsblast.Fortfarande sherpas dock.Helambu-dalon 

är deras viktitJaste bosättningsområde utanför f ount �verest(som här 

heter tount homo Lungma) rerionen. 

Inviterad på te till en av hyddorna.h.or,farmor och 2 bare 

hemma.Farmodern höll på att tvinna rop,b:irnen ansvarade för fåren 

och kycklingarna att dessa inte åt u� p all den majs som låg utan-

för hyddan på marKen p,• tork •. odern lanade te ät mig.Jrack 3 koppar 

tibutanskt och även ett glas mjiHk, som sma:<ade sur. 7etalnint] l rup. 

(som repetition 1 rup.= 40 öre,. 

l[.15 ska jaa till att gå vidare,men jag hinnor inte 15 me

ter innan jag hör nögon ropa på mig.oet är Aabu som kommit ifatt 
• mig.Nu var det hans tur att dricka te,jag viintade. Emit1el'ertid drog 

det ut på tiden ty han hull på med nåqot slags affärssnack med 

�vinnan.11 11 tvingade jag iväg oss,m•n sedan hann vi bara gå 20 

minuter,så var det dags igen.Stanna vid en hydda,pä sluttningen upp 

mot f.alernchi.Han in i hyddan för transaktioner,jag förargad stannade 

utanfur.Odr blev jag serverad mjölk och spenat+en annan grönsqk, 

och fick betala 2 rup. för dot. 

Äntligen iväg,ned till floden,riktig bro över,secan lter 

uppför,uppför till Tharkhe �hyang.labu höll en rejel fart,jatJ fick 

satsa allt för att h�nga med.I genglild gjorde vi flera långa up�ehåll. 

Halvvägs stannade vi till vid en stuga för mat. !{akta potatisar att 

doppa i olika starka kryddor.+3 rup. 

Kvlillon hos Babu blev inte sr:ociell t .rolig.Efter allt int

resse jag blev objekt för igPr blev det nu en Swdan kontrast.På detta 

ställe var jag inta någon hedersgäst, utan betraktades helt och hållet 

som en inkomstKälla.På hela kvällen fick jag bara 2 koppar te medan 

övriga familjen fick påfyllt stup i kvarten. Je höll noga räkning på 

allt som jag förtärde för att kunna debitera mig exakt.Allting vlil

digt snålt. !is,potatis,2 ägg,ett glas mjölk till middag. 

�akshi tog do 1 rup per glas. eetydligt svagare än i l�utumsang och 

Topashi. Tråkig stdmning öveL buvud taget. Så affärsm�ssigt all

ting,kyligt,ointresserat.�v Babus vänlighet kvällen innan var ingen

ting synligt idag. Do satt och snackade med varandra,ondast de 3 un

garna var intLesserade av mig,spcciellt den yngsta skulle de hela 

tiden ha att peka på mig,vinka och röra vid mig. 

Som vanligt 3 generationer under samma tak. Vid fB fick jag mig 

en aolvplats tilldelad,en filt att ligga på och jag fick lligga mig. 

De övriga satt kvar vid elden och käkade och 11öll på i över en timme 



till. 

På kvällen smörjde man in minstingen me� fctt,föroföll märkligt,mon framåt 

natten f�rstod jag varför • ..;et var svinkallt trots att det var inomhus.Ja9 

frös i min sovsäck,måste ta på 0n &xtra tröja,f:ös om fötterna.I denna 

kyla tvingades ja likväl ta mig upp fö:- ett komma ut och kissa. 

'"1enna da� tog min trek,dng-lust slut, f:-ån och r.ied Tharkhc ·-hyang 

som var mitt slutmAl kretsade mina tankar i fortsilttningen mest Kring hur 

jag snabbast möjligt skulle komma till !:athmandu. :=::nligt 3abu skulle det 

ta 4 dagars vandring till t anchkal, ute vid lanosv::igcn ( vl:i.:..,en L·ån , ina), 

varifrån det går bussar. -nligt min karta är det 8 mil,mon då skalan dr 

fclri tad ä: det blott 40 kr.,. Ja� längtaJe efter att åter kor:ina tillbaka 

till k�ira l�athriandu • 

R odan kl 5 "'ici< husfolket u1,p,o.;h nu började ett mystiskt 

rabblande av bönc.c som höll på i flera tinr,ar. '.':abu och hans hustru rabb

lade vilxelvis.Ja� t.coddo att något allvarligt intrHffat,t.cx. att ott 

barn dött under natten,mcn st va: ej fallet. 

Ingen old ti:i.ndes i huset så det vac kallt.Jag lilg kvar tills 7.30.Jå för-st 

satte de ig.:ng b:;:asan och an lagade frukost åt mig. '(ornr:ijöl utrö.:t ned 

vatten till en dog,att ät-a till stekt,skivad potatis och 2 stekta i-igg. 

�tt glas mjölk och en kopp te till • 

. Dci det. tog en fruktansvt::d tid för dem att få Al9lle'n io:rdning naten va:-

kl 10 innan jaa kunde ge mig iväg. �gefär lagom för att solen bö=jaoe 

värma upp denna sida av dalen. Innan jag gick skulle jag dock betala och 

då blev jag upp:Urd. 16 �up skulle de ha.Egentligen inte mycket ,men för 

att vara uppe i Himalaya, och jämfurt med vad det kostat hos mina tiv ·i']a 

värdar var detta skandal. Lämnade l)abu som ovän. 

Från Tharkhe Ghyang va� stigen utmärkt,bred och jämn,1:ngsamt 

nedför.Inte på lfnga vägar lika brant som stigen från ralemchi varit. 

Jag gick i ett raskt tempo,l�ngtade efter att komia till �3thmandu. 

Över flera bäckar.Jtigen blev s� branta:e fU� att till sist kanna ned 

till fiialemchi-flodens strand. f1ötte här 2 amerikanska flickor mod en b2-

rare. 

Igår kväll ndr jag skötte om mina så�iga fötter råkade jag dra av 

friskt skinn från den mest ang,:ipna lill tån,med fruktansvti .. �d smärta till 

följd fö: va=tenda steg . �å andra foten hade jao fått en stor blåsa 

precis mitt under,lika homskt. fina plåster tagit slut,vi�ade bandage 

om fötterna istlillot.Likvtil va= donna dag den mest plågsamma fysiskt. 

Efter en stunds vandring komme: man rver plagorna,r.ion efter varje ... ·ast 

va::· det lika hemskt att åter sätta igång. 

Santidigt längtade jag till Kathmandu.De 4 dagarna som Babu nämn

de beslöt jag göra pA 3.1 itt mål första dagen bli att komma ut på vad som 
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enlig-! ka:-tan skulle vara �::usväg,vid h,ahenkal,nor.r on byn Taran ... mar-an'). 

Ni::ir jag v�l kommit ned nära floden blev stigen mer eller mind=e jämn. 

Lån�samt nedLlt,iblanu ko�ta uppfö�sstianinga= fUljda av motsva�anue nudfur. 

At ingen mat undo: dagen drack endast vatton,direkt u� bäckarna. 

1,ed alla till flöden från alla håll blev floden allt breua!'e och 

stridare.Inte l�nare mHjligt hoppa på stenar om man ville rassera,utan de 

fu�sta,primitiva vajerbroarna dök upp,oom s&J ytterst riskabla ut. 

;;ntlisen kl 17 kom jag till den bro som jag skulle nver, stigen skulle 

i fo:tsUttningon löpa pö västra st�anden. Lckså denna en v�jerbro. 

På andra sidan skulle enligt ka=tnn alltså en grusvdg fortsätta men dot var 

falsk information. Jet var sa1:11na gångstig. 

Jag beslöt övernatta hijr i I ahenkol,jag vandrade bort till en by 

med mystiska,�öga hus.3-4 vaningar ned l�cKor för fönst:en. 

Utanför ett sudant hus tri::iffade jag en garnmnl man som jag frögade om möjlin

het till övernattning. � anvisar han mig en nisch utanför 1,uset.Ja� tror att 

det bara ä:r en tillfällig placeriri�, s. jag byter kläder och tvGttar mig i vän

tan på att fd komma in i huset.fen-under hela tiden st.lr gubben och stirrar 

på mig, ,;,,reftor lf-ser han dörren till huset och l 1mnar ni'.] .-1;.;ir .::;=ig l:ir och 

promenerar själv upp till ett annat hus,som ,·r ett riktigt boninoshus.Vad 

jag kommit till var bara ett spannmil�magasin,fast det såg Jt som ett van-

liot hus. 

Infien i byn var intresserad av min vJlfärd,nägra stirrade på mig 

men ingen giorde nRgot. �ungrig och missnöjd packade jag ihop ooh l�mnade 

stället. cslöt gå vidare till Tarangmarang reJan ikvtill,men jag hann bara 

ut till leden igen så fann jag mittemot varandra två stora byggnader mca 

flera småbutiker.Hela dagen hade jag oroat mig över att all min vHxel var 

slut,jag hade endast 100-l�p3r kvar vil�et �r hopplöst om man bara dricker 

en kopp te hos någon männi�ka t.ex.,�n här kunde jag inhandla 4 paket kex och 

fick växlat. 
n kille utanfö� magasinet mittemot frågade vart jag var p� väg. 

Han sa att det va� en timme till Tarangmarang och jag skulle inte hinna dit 

före mörkret,det skymde redan.Istället erbjöds jag att få sova i ett lagerrum 

på andra våningen i detta hus.oet var en äldre man som hade hand om det och 

han gav mig tillåtelse. v honom beställde jag också middag- is [Jotatis,crön

saker och ägg. 

Upp på rummet, skötte om fötterna.Ja!] hade ett litet stearinljus 

kvar som jag tände men det var utbrunnet kl 19 och då blev det kolmö4kt. 

iYd gick jag nod till affi:irerna och frågade efter ljus eller en ficklamra men 

de hade inJ
etaera,och någon fotogenlampa fick jag inte lov att låna. 

Inget att göra mer .n att lägga sig i sovsäcken och ägna sig ät tankar och fun

deringar. 1r!J fö4 att inte maten kom. •örst kl 20 kom den,3 killar haae don 

med sig och dessutom on lampa.Oe stannade meJan jas ät,men så fort jag var klar 

gick de igen och det blev kolmörkt. Till stinga för gott denna afton. 



28 �ovember 1975 
Sista dagen på treken.En lång dags kamp mot en lång distans 

och mot fruktansvärt vHrtande fötter,med en enda tanke i sinnet-att hinna 

till Kathmandu före kvällen,duscha,byta kläder,gå ut och äta festmåltid, 

dricka öl och framförallt slippa att behöva uppleva ytterligare en natt 

som den nyss genomlidna(utan ljus,isolerad i ett litet rum). 

redan sherpa-folkets hus som tidigare beskrivits är byg�da för 

djuren i necervåningen och människorna i ett rum på ovanvåningen, i::ir f-!ewari

folkets ( befolkningen i centrala f1epal inklusive Kathmandu-dalen; hus mera 

spannmålsmagasin.Ofta höga hus,3 våningar,mänga rum.Je ekologiska förhål

landena avspeglar sig alltså bl.a. i denna skillnad. 

För en resenär gör det den skillnaden att man som gäst hos Sherpas får bo 

tillsammans med värdarna medan man hos rJewari får sig en liten skrubb till

delad,utan eld,utan sällskap. Därför hade jag ingen lust att behöva stanna 

ännu en natt i Newari-land,i all synnerhet som jag fick veta pa morgonen 

att det skulle vara möjligt att ta sig hela vägen till Panchkal på en dag. 

Tydligen drack jag dåligt vatten någonstans under gårdagens vand

ring för på natten fick jag diarr� .Upp mitt i natten,ta mig ned en trappa, 

ut ur magasinsbyggnaden,runtd denna till baksidan fUr att där slJppa loss. 

Efter ett par timmar var det färdigt igen men nu lyckades jag hålla mig tills 

morgonen(van som jag är vid diorr�er från första 2 månaderna på denna 2:a 

asiatiska �esa och från hela den fursta) då jag steg upp kl 7. 

Jag befann mig nu pu en avsevårt lägre höjd än de föregående dagarna,och 

det var därför inte speciellt kallt på natten.Vad jag däremot plågades av 

var små bitande djur som jag haft i sovsäcken några nätter,vacje natt har 

jag tagit död på några. 

5 rup fick jag betala fHr övernattning och middagen,billigt. �av 

mig iväg kl 8,utan frukost och utan tvättning.Fötterna gjorde ont redan från 

första stund,men som sagt man vande sig vid smärtan efter ett tag. 

Enligt kartan skulle det vara soft-top road hela vägen från nahan

kel,där jag övernattat, t< till Panchkal,men i själva verket innebar det en 

stig(fast mycket bra och lätt sådan).Jämn,mestadels gräsbevuxen.Problemet 

var alla ralemchi-flodene tillflöden som man måste komma över.Här fanns inga 

broar mer än på ett ställe-vid Tarangmarang.)är var det en svajande vajerbro 

men i övrigt var det till att hoppa mellan stenar varje gång en b�ck skulle 

forceras. 

Det gick snabbare än jag räknat med att gå.Tarangmarang passerade 

jag före kl 9, kl 10.30 kom jag till nästa by, ralemchi Puli Cazaar, Suren 

på te gick jag in i byn och där träffar jag genast en trevlig ung kille som 

erbjöd mig kalla d�ycker i sin affär.Han sålde Coca-�ola,öl m.m.Jag blev 

verkligt imponerad av sortimentet,rned tanke på att alla varor måste bäras 

hitupp ifrån Panchkal och jag sett hur torftigt sortimentet varit i både 



Pati 9hanjyan och i Tharkhe Ggyang. 

)rack en kall öl.65 cl mörk Jtar Oeer(nepalesiskt Ul tillverkat 

under tyskt samarbete).Underbart.rå fastande mage blev jag lätt rusig. 14 

rup för den.Genom min nye vän kunde jag ocks& beställa mat.Hans mor som bod-

de i huset mittemot lagade till ris med grönsaker och potatis. Jet tog en halv

timme innan detb var klart,i väntan satt jag vid bygatan och vilade,tittade 

på folklivet och samtalade med dem som kom och ville prata. Trevlig atmosf8r. 

3 rup för maten och 25 paisa för te,mjölkte. 

11.3G begav jag mig iväg igen.Fick veta att det var 6 timmars 

vandring till �anchkal därifrån.Jag beslöt göra mitt bästa för att korta av 

tiden,men det visade sig bli exakt 6 timmar som vandringen tog innan jag 

kl 17.3G utmattad stapplar in på en teservering i Panchkal i sista minwten 

innan mörkret föll. Sista halvtimmen kämpade jag för livet för att hinna ut 

på landsvägen innan mörkret skulle omöjliggöra fortsatt vandring. 

Hela dagen genom bördiga,konstbevattnade trakter.Newari-byar,bönder 

plöjande åkraena med hjälp av årder och 2 oxar.Vänliga människor överallt, 

som hälsade och var trevliga. 

Långsam nedförsbacke så gott som hela vägen,ända tills Talabasi. 

Där l�mnar stigen filalemchi-floden,lcder uppför ett berg till Rowa Pati(drack 

vatten dä�) för att sedan följa en 3nnan,mer långsamt flytande flod sista 

biten • .'\llra sista stycket lämnade dock stigen Jven denna flod och ledde genom 

ett skogsparti,ca 2 km ut till stora vägen, Slutligen 1 km västerut på den ii 

fina asfalterade landsvägen(som förbinder Kathmandu med Lhasa i Tibet) innan 

jag nådde Panchkal. 

Flera gånger, visade det sig att ka�tan var felaktigt ritad. 

3roar och samhällen var placerade fel,avstånden var ej korrekta etc. 

Inte så underligt att jag gick vilse uppe vid Tore Pati. 

r,,ed träninQsv�rk,ör.ima fötter och med svetten rinnande kom jag 

till Panchkal,in po serveringen ooh drack 2 koppar te. Fick veta att det 

skulle komma en buss kl 18 i riktning mot Kathmandu.Glad över upplysningen, 

jag hade fruktat att behöva stqnna över natt i Panchkal. 

Bussen kom 18.15,fullpackad,Qen jag fick ändå en sittplats och 

njöt verkligen av det efter dagens vedermödor. 

lesan blev ren märke�körning.Serpentinväg uppför till ett pass och därefter 

körde vi ned i Kathnandu-dalen.8ussen stannade pl många ställen,och passagera�

na hade mycket bagage med följd att det lång tid vid p�- och avstigning. 

rnsan som kostade 5 rup var över 2c,.3c då vi var framme i f--athmandu.f!erals 

huvudstad med drygt 2l[.l0U invånare(i hela dalen 950.LuO ),säte för kung 

, ahårå .;ådhiråja ,,irendra �ir Bil<ram Shåh tJeva och med landets universitet, 

Tribhuvan,grunla�t 1�6u. 

Jag kunde knappt gå nu,efter att ha suttit så Himce. Jet kändes 

som nålar under fötterna.Kämpade mig i sakta mak bort till New :oad,Jharma 



t 

Path och hotellet City Lodae, didr jag 1,0..J-ie innan jag be�av mig ut på trt:l,<. 

r1.en dä:r va:. fullt inatt, så jcJg fick söio annat härbärge. ,unt knuten fann 

jag G.�. Lodge och d�r erhöll jag ett enkelrum för 7.3b rup. På 6:e vfnin

gen,litet rum,inget bord,hylla eller hl:in:are,cmdast Em si:.ing och en stol. 

Sämre än på �ity LodGe dit jag ska flytta tillbaka imorgon. 

Nu skulle jag behöva c.luscha,men do klockan var mycket r:iåste 

jag välja antingen det olle= att gå _t och ctta.Jac f�redrog det senare,så 

ja� tvittade bara av mig och bytte �lider fUr att snabbt komma ut. Först 

till en affilr och inhandlade brLu,ost och jordnHtssmHr för 22 rup.ht en 

ananasyoghurt också. 

Därefter till .cestaurangen II JOnt pass me by" och åt. :iweet sour 

fläskkött med ris,pannkaka med sylt och smLlr och en flaska öl.21 =-P• 

Bredvid mi� satt en super-intressant man i medellldern som preLis varit 

i Kina.½an hade lkt jit med en grupp-resa,men väl i Kina bröt han sia loss 

och for på egen hand.Blev �irlomatiska förv�cklingar men han lyckades till 

sist att far� mid tåget till Hong-Kong ,istället för att flyaa åter med orup

pen till Europa .• Ursprungligen schweizare hade han varit lite varstans i 

världen och up�levt enorma hendelser på Cuba,i exi�o och nu senast idao 

hade han flu9it hit frln Thailand. 

22.JL lämnade ja� restaurangen och tog mig till �ummct.ht några

mackor och satt och njUt av att ha kommit lyckliLt lter till �athmandu. 

1äknado ut att ja� w.ndrat 26 km idag,och dot tog mig 9 timmar inklusive 

ko-'ta pauser. 

SLUT 



ASIENRESAN 1975-76
– Helsingfors–Tallinn–Moskva–Baku–Bandar Pahlavi 
 10–16 september. Inledningen på sjumånaders resa.    Resebrev 4

– Meshad-Herat-Maimana-Mazar-ı-Sharif
                                        17–30 september            Resebrev 2

– Bamiyan & Band-i-Amir, Afghanistan 5-6 oktober.         Resebrev 23

– Kabul , Afghanistan 1-3 & 10-14 oktober.        Resebrev 24

– Chitral och Bumboret , Pakistan 15-22 oktober.        Resebrev 117

– Lahore–Amritsar 20 – 30 oktober.        Resebrev 90

– Delhi-Pokhara, Nepal 31 oktober – 14 november        Resebrev 91

– Helambu-dalen, Nepal 21-28 november.
            Äventyrlig veckolång ensamvandring (trek)        Resebrev 17

– Kathmandu-dalen, Nepal 15-29 november.        Resebrev 31

– Chiang Mai – Bangkok – Nakhon Sri Thammarat,
                    Thailand 2-17 december                 Resebrev 32

– Penang/Georgetown–Kuala Lumpur–Malakka–
          Singapore 17 december –3 januari 1976.                 Resebrev 33

– Jakarta–Bali–Surabaya–Yogyakarta–Jakarta
              –Bogor, Indonesien 1-30 januari 1976.               Resebrev 34

– Colombo, Sri Lanka, 8-16 februari                Resebrev 8

– Sri Lanka–Tamil Nadu–Kerala, Indien 19 februari – 10 mars.
           Sista etappen på resan – en månad i Sri Lanka 
           och 14 dagar i sydindiska delstaterna Tamil Nadu 
           och Kerala, varefter jag tog båten tillbaka till 
           Sri Lanka och slutligen flyg hem till Sverige            Resebrev 47

http://larseklund.in/resebrev/4_tallinn-gorgan1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/8_colombo1976.pdf
http://larseklund.in/resebrev/47_lanka&tamilnadu1976.pdf
http://larseklund.in/resebrev/33_malaysia&singapore1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/34_indonesien1976.pdf
http://larseklund.in/resebrev/32_thailand1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/17_helambuvalley1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/91_delhi-pokhara_nov1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/31_kathmandu1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/90_lahore-amritsar_okt1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/117_chitral1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/24_kabul1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/23_bamiyan1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/2_maimana-mazar1975.pdf
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