
For ei veke sidan landa eg på Gardermoen etter tre herlege veker i Himalaya og Nepal 
saman med folkehøgskuleklassa mi. Men det vil nok framleis ta ei lita stund før eg 
”landar” mentalt. Her kjem eit samandrag av korleis eg opplevde turen.  
 
 
Endeleg på veg!   
Den store reisa starta på Vigra, og om lag eit og eit halv døgn seinare var vi endeleg 
framme i Katmandu. Der handla vi inn det siste nødvendige før turen og pakka klar 
sekken før vi sovna spente i senga på hotellet. Etter nokre timar med søvn spratt vi opp 
og kjende at det kribla i heile kroppen! Og etter ein liten busstur kom vi fram til 
flyplassen og sette oss om bord i småflyet som skulle ta oss Lukla, ”verdas farligaste 
flyplass” på 2800 moh.  
 
Dessverre var ikkje det ikkje så spanande å lande på Lukla som eg hadde førestelt meg, 
men gleda over å endeleg vere framme i fjella og kunne sette i gang på eventyret eg 
hadde sett fram til så lenge var derimot veldig stor!  
 

 
Flystripa i Lukla  

 
Etter ein liten matbit rusla vi i nokre timar nedover til plassen vi skulle sove på. Eg 
hadde brygga på ein hovudverk heile dagen, og når eg skulle sovne vart eg ein smule 
bekymra for om eg byrja å merka høgda allereie på 2600 moh! Det ville i så fall ha vore 
veldig rart, sidan eg nesten ikkje merka noko til høgda på 5895 moh på Kilimanjaro i 
2010. Eg slo meg til ro med at hovudverken mest truleg kom av lite søvn siste dagane, i 
tillegg til at hovudet er ganske ømfintleg etter alt for mange kraftige smellar siste åra.  
 
Klokka 05.00 neste morgon var eg lys vaken og i kjempeform! Eg gjekk ut og kika på den 
fantastiske stjernehimmelen før dei andre sto opp, og tenkte for meg sjølv at eg ikkje 
kunne tenke meg å vere nokon anna stad i heile verda!  
800 høgdemeter, mange trappetrinn, fleire hengebruer, mykje skravling og mange timar 
med sol seinare var vi framme i ein landsby der vi skulle halde til i to dagar. Her var det 
mange butikkar, minibank, diskotek, spa og mykje meir. Og eg fekk til og med kjøpt ein 
fotball!  
 



 
Ei av dei mange hengebruene 

 
Den påfølgjande dagen var på mange måtar den finaste dagen på heile turen. Allereie då 
eg vakna om morgonen hadde eg ei kjempegod kjensle, og min eigen definisjon på lykke 
var veldig beskrivande for denne fine stunda: ”Lykke er å vakne saman med sola ein 
kald, frostig morgon, krype ut av den varme soveposen og vite at draumeland vil 
fortsetje i vaken tilstand”.  
Etterpå gjekk vi ein akklimatiseringstur litt opp i høgda, og eg fekk for fyrste gang sjå 
Mount Everest med mine eigne auge! Sola steika heile dagen, og ettermiddagen vart 
brukt på å sole seg og spele fotball med nokre små sherpajenter. Fotballsparking på 
3500 moh er veldig slitsamt, men òg veldig kjekt!  
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Verdas beste folk, verdas finaste fjell og upåklageleg vêr. 
Kan det bli betre? 

 
 
Vendepunkt 
Dessverre fekk turen ei ganske dramatisk vending neste dag. Heilt uventa var det tre 
stykk som vart dårlege og måtte spy under lunsjen. Og i løpet av dei neste timane var det 
7-8 til som vart sjuke av matforgifting, og for kvar ny som måtte kaste opp, så måtte vi 
som var friske fordele tinga frå ryggsekkane deira i våre sekkar. Vekta på sekken min 
byrja derfor å nærme seg halvparten av mi eiga kroppsvekt, og  mange bar mykje tyngre 
enn meg. Bakken vart brattare og brattare og sola steika. Eg ante ikkje kva eg kunne 
møte på rundt neste sving og kven som kom til å bli den neste til å kaste opp. Varmen og 
den tunge sekken gjorde at hovudet verka mykje meir enn det hadde gjort før,  men sjølv 
om eg følte meg tappa for krefter var det mykje verre for dei som ikkje klarte å halde på 
maten, og kasta opp rundt kvar sving. Heldigvis var innsatsen frå absolutt alle i klassa 
heilt overveldane, og når eg endeleg kom fram følte eg verkeleg at eg hadde vore med på 
noko stort! Etappa som eigentleg skulle ta 4-5 timar, hadde plutseleg tatt over 10!  
 
I løpet av det neste døgnet vart eg òg sjuk, og til saman hadde heile 17 av 18 vorte 
matforgifta! Med ein så sjuk gjeng var det umogleg å gå vidare og vi måtte derfor legge 
inn to ekstra kviledagar, noko som førte til at vi kanskje ikkje ville få moglegheita til å 
kome fram til Everest Base Camp.  Til slutt var tre stykk så utmatta og sjuke at dei ikkje 
hadde sjanse til å komme seg nokon veg for eiga maskin, og måtte derfor ha helikopter 
ned att til Katmandu. Eg hadde òg vorte ganske dårlig, sidan matforgiftinga gjorde at eg 
vart veldig dehydrert og fekk ganske kraftig hovudverk. Eg vart derfor anbefalt å bli med 
helikopteret ned att, noko som var heilt uaktuelt! Denne draumen om å nå Everest Base 
Camp hadde eg hatt i mange år, og om eg hadde reist ned att hadde det vore meir 
øydeleggjande enn å gå vidare.  



Dei neste tre dagane var ufatteleg tunge, og ikkje minst vonde. Vi fekk heldigvis hjelp av 
nokre sherpaar til å bere dei tunge sekkane våra, men i denne høgda hadde vi ikkje 
moglegheit til å komme oss til hektene igjen uansett. Men motivasjonen var på topp i 
heile gruppa, og eg tenkte at det berre var fint at eg følte meg så ”dritt”, for da ville 
mestringskjensla bli desto større. Men trass i motgangen var det absolutt mogleg å nyte 
desse dagane! Omgivnadane var utruleg flotte, og det same var alle menneska rundt 
meg. Det var ei ubeskriveleg blanding av å ha det grusamt og heilt fantastisk på same tid. 
 

 
Heilt utruleg vakkert!  

 

 
Velledalen IL fekk vere med på tur (sjå logo).   

Og då blir ein sjølvsagt litt ekstra kul, eller kva? 



 
Siste etappe mot det store målet 
Då vi skulle starte på siste etappa opp til Base Camp hadde eg for fyrste gong teikn på at 
eg var ganske påverka av høgda. Tidlegare hadde eg målt ei oksygenmetning på over 90, 
noko som vil seie at kroppen hadde akklimatisert bra. Slik var det også på Kilimanjaro. 
Men denne dagen hadde eg plutseleg ei metning på 72, med andre ord heilt på grensa til 
å få gå vidare med tanke på at ein eventuelt kan bli høgdesjuk. Kroppen var tydeligvis så 
utmatta og dehydrert at den ikkje klarte å tilpasse seg høgda.  
Men eg fortsette vidare mot Base Camp og skreiv  ”Gi upp? …då he du tapt!” på 
handleddet.  Kloke og motiverande ord frå Mons Konrad Brundstad, som eg såg på heile 
vegen opp. 
 

 
Motivasjonen på topp!  

 
Nokre timar seinare var endeleg ein mange år gamal draum blitt oppfylt, og eg var 
framme på Everest Base Camp på 5364 moh. Ei uendeleg minnerik oppleving som eg 
fekk dele med fine vener. Mange gode klemmar vart gitt og rundt meg var alle store smil! 
Eit fantastisk minne som kjem til å sete spikra på hjerneborken i lang tid framover.  
 

 
Denne klemmen var ekstremt god!                                                    Foto: Fredrik Solbrekken  



 
Gjengen på Everest Base Camp 5364 moh!                                       Foto: Fredrik Solbrekken  
 
 

 
Neste gang skal veslesyster Emma få vere med til Himalaya. 

 
Neste morgon var planen å gå på Kala Pathar, eit utkikspunkt på 5545 moh, med god 
utsikt til Mount Everest. Men då vi kom ned igjen frå Base Camp fekk eg beskjed av 
læraren min om at eg hadde overbelasta hovudet mitt alt for mykje dei siste dagane til at 
det var forsvarleg av meg å presse det enda meir. Sta som eg er fekk eg overtalt han til å 
la meg gå, men etter ei søvnlaus natt med ein hovudverk eg aldri har kjent maken til, 
hadde eg ikkje noko val. Både hovudet og kroppen sa fullstendig stopp. Eg var heilt 
dehydrert etter matforgiftinga og hovudet hadde definitivt ikkje vorte noko betre av 
høgda.  



 
Same natta hadde ein annan i klassa vorte svært dårleg etter både matforgifting, kraftig 
forkjøling og hadde vanskeleg for å puste. Det førte til at det nok ein gong vart bestilt 
helikopter! Og plutseleg fekk eg beskjed om at eg såg så dårleg ut at eg også MÅTTE bli 
med ned til Katmandu. Der og då tok eg den beskjeden veldig tungt, og aldri har eg følt 
meg så nedbrote både fysisk og mentalt på same tidspunkt som akkurat då.  
Heldigvis var helikoperturen med utsikt over verdas vakraste fjell heilt eventyrleg!  
Vel nede i Katmandu venta ein ambulanse som frakta oss til sjukehuset for ein liten 
sjekk. Og når eg fekk nokre dagar å tenke på i Katmandu så klarte eg faktisk å 
konkludere med at det truleg var det beste for meg å avbryte turen tre dagar før tida.  
 

 
Landingsplass på over 5000 moh. 

 
 
Bistandsarbeid i Katmandu 
Når dei andre kom ned att frå fjellet venta tre dagar med oppussing av ein barneskule i 
Nepal. Vi lagde nye benkar og bord, og vi måla klasseromma i fine fargar. Første dagen 
fekk eg eit veldig uventa spørsmål om eg kunne vere engelsklærar ein time for ei klasse 
med 12-åringar, noko som var litt utanfor mi komfortsonen, men som eg heldigvis sa ja 
til. Første minutta var eg veldig skeptisk, men så  fekk eg lært dei både leikar og songar. 
Eg lærte dei òg litt om Noreg og fortalte litt om meg sjølv .  
 

 
Hovud, skulder, kne og tå.  



 
Eit av klasseromma etter oppussing. 

 

 
Fotballsparking med barna var noko av det kjekkaste på heile turen 

 
Kvar dag spelte vi fotball og volleyball med elevane , og siste dagen delte vi ut bøker og  
fargestiftar til alle saman. Skulebesøket med oppussing og kontakt med elevane var heilt 
klart ei veldig givande oppleving, og eit fint punktum på ein utruleg innhaldsrik og 
uforgløymeleg tur!  
 
 
- Christina  


