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 1 Berg kan inte passeras. Man 
måste vandra över dem, även 
om stigen är stenig, brant och 
smal, fötterna värker och lung-
orna är fyllda med damm och 
slem och kläderna smutsiga och 
våta. Det ska kännas att man är 
på vandring. För det är ett privi-
legium för nutidsmänniskan att 
få vandra utan brådska och utan 
stress, i sällskap med andra och 
sina egna tankar. 

Så beskriver Kaisu Johanson 
sin upplevelse av en 18 dagar 
lång vandring i Himalaya i må-
nadsskiftet mars-april. Hon är en 
i gruppen på trettio, där de flesta 
är Karlebybor, som för ett drygt 
år sedan började planera en ge-
mensam vandringsresa i Nepal. 
De flesta av oss hade just innan 
vandrat upp till toppen av Kili-
manjaro i Tanzania tillsammans. 
Nu drömde vi om fler gemen-
samma upplevelser.

Mount Everest har genom de-
cennier lockat till sig folk från 
hela världen. Också vi fastnade 
på den kroken. Vårt mål var 
Mount Everest Base Camp (5364 
m), Kala Pathar (5545 m) och för 
en del också Island Peak (6189 
m). Men för många av oss var 
vandringen målet. 

 Världens vackraste vandrings-
led kallas den och den leder fram 
till världens högsta berg. Men 
det är inte bara Mount Everest 
som tornar upp sig längs vand-
ringen i Khumbudalen. Där finns 
andra mäktiga och välkända top-
par som Lhotse, Ama Dablam, 
Nuptse, Taboche, Kusum Ka-
garoo och Thamserku.  

I Nepal finns åtta av världens 
tio högsta berg och tre fjärdede-
lar av landets yta ligger högre än 
3000 meter över havet. Vill man 
vandra i berg är det här man ska 
göra det.

Att säga att landskapet är sa-
golikt vackert är både överflödigt 
och en underdrift. Inga ord kan 
fånga Himalayas storhet.

Khumbudalen ligger i nordös-
tra Nepal. Det är där det legen-
dariska sherpafolket bor. De 
kommer ursprungligen från Ti-
bet och är kulturellt mycket nära 
tibetanerna. Under vår vandring 
fick vi förmånen att närmare lära 
känna några av dem, våra guider 
och bärare, deras vardag, kultur 
och religion. Tillsammans deltog 
vi i en böneceremoni i det budd-
histiska templet i Tengboche och 
blev någon dag senare välsig-
nade av regionens högsta Lama.

Vi upplevde snöfall och åskvä-

En vandring på världens tak

Vandring 
på hög höjd 
har blivit en 
gemensam 

nämnare 
för en grupp 
entusiaster 

från Kar-
leby förstärkt 

med några 
till från Vasa, 
Tammerfors, 

Helsingfors 
och Kannus. 

Vandringen längs Everstleden bjöd på sagolika vyer och oförglömliga 
möten, inte minst med de tungtlastade jakarna.

Flygfältet i Lukla ligger på en klipphylla och anses vara ett av världens 
farligaste. Landningsbanan lutar 20 grader, är 20 meter bred, 550 me-
ter lång och ligger på 2 757 meters höjd och slutar mot en bergsvägg. 

 Namche Bazaar är sherpafolkets ”huvudstad” och brukar kallas por-
ten till Everest. Den är en av de största byarna i området och har både 
restauranger, internetcaféer och bagerier.

Minnesstenen över bergsbesti-
garen Scott Fischer är bara en av 
många som rests över klättrare 
som gått förlorade under expe-
ditioner på Mount Everest och 
de övriga omkringliggande top-
parna.

En resa i Nepal glömmer man aldrig. Den förändrar dig för resten av 
livet. Ett påstående många med mig är beredda att skriva under.

Johanna Strand är bagare och 
konditor och driver Johannas 
Hembakta med kafé och bageri 
i Saltvik. Hon beskriver sig själv 
som en riktig baknörd.

Du kommer alltså ursprung-
ligen från Nykarleby? 

Ja, jag har utbildat mig på 
Optima i Jakobstad. 1997 blev 
jag färdig konditor, när jag var 
23 år startade jag eget företag 
här på Åland.

Ditt sommarkafé är inrett i 
gammal stil med härliga möb-
ler, fina kaffekoppar och roliga 
prylar. Är du en saksamlare?

Ja, det kan man nog säga, jag 
tycker om att leta prylar på lop-
pisar och auktioner. Det finns 
saker att titta på och inspireras 
av både inne i kaféet och ute på 
gården. 

Berätta lite om vad du gör:
Jag bakar bröd på surdeg och 

levererar dagligen matbröd och 
bakverk till butiker, gästhamnar 
och restauranger. Vi gör allt 
från grunden så man kan säga 
att det är ett hantverksbageri. 
Dessutom driver jag då det här 
sommarkaféet som dels är öppet 
för allmänheten, dels fungerar 
som beställningsrestaurang.

Huset är ganska speciellt 
med en fin glasveranda. Vad 
har det funnits här tidigare? 

Huset är byggt 1864 och har 
varit prästgård och husmoders-
skola. Vi som jobbar här får ofta 
höra roliga historier om saker 
som hänt här. Många har fina 
minnen från det här huset.

Saltvik kallas Ålands korn-
bod. Här breder stora åkrar ut 
sig och bönderna odlar säd, 
sockerbetor och potatis. Kom-
munen har en rik historia. När 
Åland steg ur havet för 10 000 
år sedan, var Saltvik det första 
land som skönjdes. Uppifrån 
Ålands högsta berg Orrdalsklint 
och Kasberg har du en storsla-
gen utsikt både över slättbyg-
derna i sydväst och havet i norr. 
Till Saltvik är det endast 20–30 
minuter med bil från Marie-
hamn. 

 Skärgården norr om Saltvik 
är väldigt vacker. Närmast 
land ligger Boxö, Sommarö, 
Flatö och Ryssö. Utanför dem 
öppnar sig horisonten. I Saltviks 
skärgård finns flera övergivna 
fiskelägen från den tid då folket 
livnärde sig på strömmingsfiske.

Hur hittar man dig och 
kaféet? 

Jag finns på Facebook och 
Google Maps. ÖT

HALLÅ
där...!

... Johanna Strand  
i saltvik på Åland

der samtidigt, vackra stjärnklara 
kvällar, iskalla vindar men för 
det mesta en härligt värmande 
sol. 

Under vandringen bodde 
vi enkla tehus som sköttes av 
befolkningen i byarna som vi 
passerade. Enda värmekällan 
i tehusen är kaminen i rummet 
där vi åt och tillbringade vår 
gemensamma tid på kvällarna. 
Trots kaminen var dunjackan 
för det mesta ett måste. Vi sov i 
ouppvärmda rum med flortunna 
väggar. Det hände att vattnet i 
vattenflaskan som stod på golvet 
bredvid sängen hade frusit till is 
under natten. 

Då man rådbråkad av föregå-
ende dags vedermödor kravlade 
sig ur den varma sovsäcken och 
möttes av iskylan i sovrummet 
räckte det med en blick ut över 
bergen för att glömma hur tung 
gårdagen var och hur trött man 
kände sig. Nya fantastiska upp-
levelser väntade.

Att packa snabbt blev en konst. 

En väska åt bärarna, den fick inte 
väga mer än 15 kilo, resten i rygg-
säcken. Frukostmenyn var enkel, 
för det mesta gröt, ägg i olika for-
mer och te i olika smaker. Sedan 
bar det i väg igen efter en koll att 
vattenflaskorna var fyllda.

Livet blir fantastiskt enkelt och 
njutningsfullt då det bara går ut 
på att vandra, äta, sova och njuta 
av allt det vackra. Klockslag och 
datum saknar betydelse.

Vår vandring började i Lukla, på 
2800 meters höjd. Vi flög dit från 
Kathmandu. Flera hade gruvat 
sig för den flygturen. Inte minst 
för att flygplatsen ligger på en 
klipphylla och anses vara en av 
världens farligaste. Landnings-
banan lutar 20 grader, är 20 meter 
bred, 550 meter lång och ligger på 
2 757 meters höjd och slutar mot 
en bergsvägg. Det betyder att pi-
loten bara har en chans.

Oron visade sig vara helt obe-
fogad. Så skickliga piloter har 
man sällan eller aldrig tidigare 

haft äran att flyga med.
Från Lukla går vandringen 

mot Phakding, en relativt enkel 
etapp. Allt är nytt och spännan-
de. Vandringen längs med Dudh 
Koshis strandbankar innebär att 
man korsar floden på hängbroar 
vid flera tillfällen. Möter man 
en eller flera jakar på hängbron 
backar man snällt tillbaka. De 
långhåriga oxdjuren kan bli över 
tre meter långa med en mank-
höjd på två meter och väga över 
1 000 kilo. Då är det inte läge att 
börja bråka om vem som var 
först.

Efter gränsen till Sagarma-
tha National Park, börjar det 
bli brantare. Vid klart väder kan 
man ha en chans att se Mount 
Everest för första gången. Det 
blir allt tyngre att vandra. Vila 
och acklimatisering allt viktiga-
re. Det gör vi bland annat i sher-
pornas ”huvudstad” Namche 
Bazaar, en av de största byarna 
i området. 

 Det gäller att vandra långsamt 

uppåt så att kroppen anpassar 
sig till den tunna luften. Vi har lä-
kare med oss i gruppen som har 
erfarenheter av hur illa det kan 
gå om man drabbas av höjdsju-
ka. Hjärnödem eller lungödem 
är inget att leka med. Den dödar 
om man inte får hjälp tillräckligt 
snabbt.

 Längs vägen ser vi minneste-
nar resta över klättrare som gått 
förlorade under expeditioner på 
de omkringliggande topparna.

Även om ingen av oss drabbas 
av höjdsjuka är det desto fler som 
får magsjuka av varierande grad. 
Den berömda Khumbuhostan 
blir också bekant. Den får man 
efter att i flera veckor flämtat 
fram i den tunna, torra luften på 
hög höjd.

Ju högre upp i bergen vi kom-
mer desto dyrare och enklare blir 
maten vi serveras. Det är lätt att 
förstå. Allt som inte kan odlas 
på plats ska bäras upp. Trafiken 
med bärare är tät längs med sti-
garna, människor och djur hjälps 

åt. De lever av att bära. 
Vid Mount Everest Base Camp 

möter vi en sherpa som bär på ett 
stort gaskylskåp. Mannen syns 
knappt under bördan. Kylskåpet 
har han burit närmare hundra 
kilometer uppför branta sling-
ande stigar. Den är avsedd för de 
riktiga bergsklättrarna som snart 
kommer till baslägret och siktar 
på att nå toppen. 

Mount Everest Base Camp är 
en fantastisk och minst sagt dra-
matisk plats där framgångar och 
nederlag legat till grund för ett 
otal äventyr, myter och legender. 
Vår guide Samuli Mansikka kan 
berätta om många.

Efter Gorak Shep, Everest 
Base Camp och Kala Pathar vän-
der en del av gruppen neråt med-
an resten tar av mot Chukung 
och den sista utmaningen Island 
Peak. En mycket tuff klättring 
som kräver styrka utöver det 
vanliga. Med hjälp av stegjärn 
och isyxa klarar tolv tappra av 
den bedriften.

Vandringen ner känns lätt 
även om knäna tar lite stryk. Ef-
ter fyra dagar är vi tillbaka i Luk-
la och tar flyget till Kathmandu.

På en och en halv dag hinner vi 
också få en glimt av huvudstaden 
Kathmandu som är en smältde-
gel av gammalt och nytt. En fas-
cinerande mångmiljonstad som 
blir becksvart till natten eftersom 
elen inte räcker till för gatubelys-
ning och neonskyltar.

De i gruppen som vill vara 
med om allt avslutar den 24 da-
gar långa resan med en tripp till 
det fantastiska byggnadsverket 
Taj Mahal i Agra i norra Indien. 
Mausoleet sägs vara ett monu-
ment över en av världens vack-
raste kärlekshistorier.

Delhi och i Agra bjuder på en 
överdos av värmen som vi ibland 
saknat under vandringen. Kvick-
silvret närmar sig +40 grader  
i den gassande solen.

Maria BacKMaN
maria.backman@ot.fi

tel 7848 531

Om Nepal och att vandra på hög höjd
 1 Nepal ligger på Himalayas sydsluttning, inklämt 
mellan Kina och Indien. Antalet invånare är drygt 30 
miljoner
 1 Världens högsta berg Mount Everest, 8848 meter, 
finns på gränsen till Tibet. 
 1 Huvudstaden Kathmandu uppskattas ha en befolk-
ning på närmare två miljoner, men frågar man 
ortsbefolkningen talar de om dubbelt fler.
 1 Över hundra folkgrupper ger Nepal ett rikt kulturliv, 
men landet är ett av världens fattigaste. 
 1 Fram till 2006 var Nepal officiellt en hinduisk stat, 
den enda i världen. Nu är det en sekulär (icke-
religiös) nation. De flesta nepaleser räknar sig som 
hinduer, men buddism är vanligast bland tibeto-
nepaleserna. 
 1 I tio år (1996–2006) drev maoistgerilla ett blodigt 
uppror mot den enväldiga kungafamiljen. Rebeller-
na fick med tiden ett brett folkligt stöd och kungen 
tvingades bort från tronen.
 1 Demokrati infördes, maoisterna vann valet 2008 

och efter en tid av politisk strid styrs Nepal nu av en 
något bräcklig partikoalition.

 1 Klimatet i Nepal varierar starkt med höjden över 
havet. Slättlandet Terai i söder har fuktigt monsun-

klimat med häftiga sommarregn. I Katmandu - 
dalen (1 350 meter över havet) råder subtropiskt  
klimat. I de höga bergen är det torrt och mycket 
kallt.
 1 Till Nepal väljer man att resa för kultur- och na-
turupplevelsernas skull.
 1 Siktar man på vandring i bergen på hög höjd bör 
man ha en viss vandringsvana, god kondition och 
vara beredd på att kämpa. 
 1 Det är svårt att på förhand veta hur man reage-
rar på hög höjd om man inte har några tidigare 
erfarenheter att relatera till. Därför måste man 
vara ödmjuk inför sina egna fysiska och psykiska 
begränsningar och de villkor naturen sätter.
 1 Turismen i Nepal har fått både positiva och 
negativa effekter. Tusentals nya småföretag och 
arbetstillfällen har skapats. Men samtidigt har 
nedskräpningen ökat, kulturen har förändrats och 
i takt med att man har anpassat sitt sätt att leva 
efter turismen har man blivit beroende av den.
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Island Peak 6 189
meter över havet,
8 kilometer söder 
om Mount Everest.

GUNILLA AHLHOLM

Då man är på vandring är det inte 
bara kroppen utan också skorna 
som tar lite stryk.

Välkommen på visningsdag
kl. 10–17 till Laaksos

bryggors nya visningsområde!

Fabrikens representant på plats
den 10 juni 2013 kl. 10.00–14.00

Bryggorna är monterade i sjön alldeles intill
Gertrudsbron i Larsmo. Vägbeskrivning/kartlink

på www.bryggcenter.fi  (skyltning vid platsen)
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