
Nepal 21 – 31 oktober 
2016 
• Ett av världens fattigaste länder 

• Har ca 26 milj invånare 

• Mer än 75 % av befolkningen  
är sysselsatta i jordbruk. 

• Är republik sedan  
2008. Demokrati med full 
yttrandefrihet 

• Har ca 120 olika etniska grupper 
och lika många språk 

• Hinduism och Buddism är de 
dominerande religionerna 

 

 



 
Vi började vår resa i Katmandu, 
huvudstaden som har c:a 1,7 milj invånare. 
 
 



 

Staden skadades av 
jordbävningen 2014 och 
flera gamla historiska 
byggnader raserades. 

 

Stuporna på Durbar 
Square 
klarade sig.  
De var många och i olika 
storlekar - imponerade. 

 

 

 



Kvinnorna hade traditionella kläder i varma röda färger. Nästan inga av de vuxna 
hade västerländska kläder. Bara några få unga flickor. 
Däremot flera av männen. 



Souvenirförsäljare fanns det gott om runt alla sevärdheter i stan 



Den här helige mannen får 
nog också räknas in bland 
souvenirerna. 

Oklart om han hade någon 
annan funktion än att ta 
betalt för att bli 
fotograferad. 

 



Gatuliv i Katmandu med en och annan helig ko. 



Sista kungaparet och den gyllene tronen.             Living godess Kumaris bostad. 



Kremeringsplats för hinduerna. Askan efter den döde spolas efter kremeringen ner i 
floden. Kremeringen tar ca 3,5 timmar. Anhöriga och vänner samlas för att ta farväl. 



Gemensam middag på kvällen med dans och musik av lokala artister 



• En vanlig nepalesisk  
måltid bestod av soppa, 
flera grönsaksrätter, en 
liten kötträtt (oftast 
kyckling), ris och bröd. 

• Allt serverat i små rostfria 
skålar på en bricka.  

• Det var gott och 
välkryddat. Inte för starkt, 
men med lite sting.  

 



• Färden går vidare mot Chitwan på slingriga 
vägar som klättrar längs bergen.  

• Ibland knappast framkomliga. Gropiga, 
steniga, dammiga.  

• Branta stup och inga räcken. 
Djupa dalar och höga berg. 
Vidunderligt vackert. 
 
Det gick inte fort. Ca 20 mil på 10 timmar. 
 

 



Chitwan National Park – en av resans höjdpunkter. Elefanttrecking i gryningen. 
Tystnaden, stillheten, den rena luften – underbart. Vi såg två noshörningar av de c 500 som 
finns där. Mäktigt att höra prasslet i vassen och sedan se dem komma fram bara ett par 
meter från elefanten vi sitter på. Inga tigrar inom synhåll. Däremot några hjortar, vildsvin 
apor och påfåglar. 



OJ – vart tog vägen vägen? Ingen hade kört här på ett år och vägen var ibland oframkomlig – 
men det fixade sig trots den något åldersdigna och skraltiga jeep vi åkte i. 
Vi kom så småningom fram till floden där en skymningstur i båt väntade. 



• En noshörning lurar i 
vassen… 



• Och så gick 
solen ner 
även denna 
dag…. 



Besök på allra heligaste templet Manakamana, dit varje hindu vallfärdar någon gång för att 
få lycka och välgång i livet genom att ge offergåvor. Kön var lång. Många getter och tuppar i 
offerkön. Efteråt styckades djuret och köttet samlades i en plastpåse åt ägaren. Bra med 
återanvändning. 



Livlig kommers runt templet Manakamana 



• Dagen därpå – upp tidigt 
för att titta på vidunderlig 
soluppgång över 
Himalaya. 

• Bergen färgades gyllene 
av solen. 

• Magiskt vackert! 



Vandring nerför berget från utsiktsplatsen i morgondiset. Några km på en brant slingrande 
delvis stenbelagd stig, resulterade i några överbelastade muskler, sträckningar och 
vrickningar, men inte värre än att alla tog sig ner för egen maskin. Nere vid vägen valde de 
flesta att ta taxi till hotellet.  



Ankomst till kaffefarm 
högt uppe i bergen i 
Dhading- 
distriktet.  
 
Sista sträckan - 9 km 
bergsväg tog ca 1 tim 
och 45 min med lokal 
buss eller jeep. 

 



På Country Paradise resort 
intill kaffefarmen var det 
övernattning i bungalows 
eller tält. 

Inte så högmysfaktor, men 
bekvämt, svalt och varma 
filtar gjorde att vi sov väldigt 
gott. 



• Besök på en privat skola 
intill kaffefarmen. 
  

• Barnen var 
förväntansfulla inför 
vårt besök. 
 

• Vår guide Puru och hans 
bröder har bidragit till 
skolan 
och gett ca 350 barn 
från bergsbyarna 
möjlighet till skolgång. 



Barnen dansade för oss, vi bidrog med lite småpengar som samlades in och därefter var 
det utdelning av våra medhavda gåvor, Tandborstar, tandkräm, skriv- och ritmaterial. 



Besök i vår guide Purus föräldrahem strax intill kaffefarmen. Puru och hans bröder hade 2,5 
tim skolväg åt vardera hållet när de växte upp och bestämde sig tidigt för att de ville göra 
något för bygdens barn för att förbättra skolgången. 



Bussen vi åkte med upp och nerför berget. Det enda som fungerade på den – förutom 
motorn - var ratt, växellåda och bromsar – men det räckte. Dörren vid förarhytten saknades, 
kablar hängde lösa likaså instrumentbrädan. Chauffören var enormt skicklig och vi kände oss 
trots allt helt trygga med honom. 



Kaffet rostas – för hand. Kvinnor sitter hela dagarna och rör i lergrytor med 
kaffebönor i över öppen eld. 



Allt görs för hand. Det skördas, bärs och släpas. Såg inga maskiner någonstans i 
jordbruket över huvud taget.  



                    Purus bror visar upp en fin kaffebuske  

                                     Vi fick alla plantera var sin liten kaffeplanta. 



• Soluppgångarna uppe 
på kaffefarmen var lika 
fantastiska som på 
andra ställen. 

• Solen gick upp 06.10 

• Vi befann oss på 1300 m 
höjd 
över havet. Luften var 
sval och mornarna lite 
disiga innan dimman 
lättade. 



Återfärd till Katmandu. 
Paus vid hängbro för bensträckare.  Passerade små fattiga byar. De som bodde där 
såg inte ut att ha något arbete. 



Kanske kommer det någon kund….. 



Vi passerade på vägen mot Katmandu områden som skadats svårt av jordbävningen. 
Mycket var förfallet, annat lappades och lagades och byggdes upp igen. Fortfarande inga 
maskiner. De enda vi såg var några tämligen nya grävskopor som försökte få vägarna 
framkomliga. Sannolikt bistånd från något land. 



Åter i Katmandu. Vi bodde på hotell Malla, nära turistkvarteren med hantverksbasarer och 
många smårestauranger. Casino Venus intill hotellet. Undrar vilken målgrupp de riktade in 
sig på? Nog inget för pensionerade tanter i gympaskor… 



• På väg till restaurang för att 
äta middag, passerade vi den 
här livsmedelsbutiken. 

• Ett halvt vildsvin på disken 
ökade inte direkt aptiten…. 

 

 



• Och så gick solen ner 
över Himalaya vår 
sista dag i Nepal. 

• Vi återvänder hem 
med många 
oförglömliga minnen 
från sagolandet 
bevarade i våra 
hjärtan…. 



TIPS FÖR DIG SOM VILL GÖRA RESAN PÅ EGEN HAND 

• Det är ingen vanlig, bekväm sällskapsresa. Var beredd på lite strapatser. Långa 
restider. Dåliga vägar. Inga toaletter. Förseningar och omdisponeringar. 

• Du bör vara i hyfsad form. Inte vara beroende 
av närhet till läkarvård.  

• Om du har bra kondition och van att vandra, får du ut mer. Men det är inte 
nödvändigt. Däremot bör du kunna gå kortare sträckor på ojämnt underlag 

• Vandringsstavar kan vara bra. Kan köpas på plats. 

• Bra tid att åka är oktober/november. 

• Kontakt i Nepal: Vår guide Puru, som finns på 
                              Alpine Explore Nepal Ltd. G.P.O Box4546, Thamel, 
                              Kathmandu, Nepal 
                              Email: alpinetravel@wlink.com.np 
De ordnar gruppresor för 2 -30 personer 

• Flygbiljett till Kathmandu ordnar du själv. Var ute i god tid för att få ett bra pris. 
Helst 6 månader i förväg. 

 

mailto:alpinetravel@wlink.com.np

