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Svartkrogar,  haschlukt  och  krokodiler  i  Nepal

När vi några mil utanför Katmandu svänger upp mot berget är vi nästan 
ensamma. Det kommer en och annan TATA-lastbil dundrande genom 
svängarna med signalhornet tjutande som en brandsiren så både vi och 
allt annat med öron skall hinna undan. Vägen svänger värre än i de Norska 
!ällen och underlaget är klart sämre. Med andra ord helt underbart. 
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Vbyggda riktiga landsväg från 1950-ta-
let som leder från Katmandu över Da-

-

-

Anders ”Sladden” Svensson beundrar 

-

-

På vissa ställen omgärdas vägen av lodrätta 

-

-

-

-

-

Jag har ibland försökt ranka de tio bästa kör-
bara vägarna jag kört i stora delar av världen, 
och här har vi en riktigt självklar kandidat
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-

-

-

-
-

man fortfarande någon övervintrare som ser 

Byn består i stort sett av några gamla klas-

-

-
-

-
de godisattrapper som smakar förvånansvärt 

NIRVANA HIGHWAY
Nästa morgon drar vi vidare mot National-

-

-
-

-

-

-

-

Det är en väg där ingen kurva är den 
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återuppleva ungefär samma kurva 24 gånger 

enda som är spännande bland alla turistfäl-

-

-
-

STOCKK ANOTER OCH KROKODILER
Dagen i viltreservatet inleds med en ele-

även färska spår efter tiger i leran vid ett vat-
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-
lan av att sitta tio personer på rad i en vinglig 

-

sig några meter ifrån kanoten ger verkligen 

öga på glänt för att kolla in den eventuella till-
förseln av färskt turistkött känns inte direkt 

-
-

-

-

-
tals fantastiska utsikten som i sig är en tra-

riktningen att vi alla bakom tittat på var sin 

-
-

-

-

-

-

 

VARFÖR VI VAR DÄR
Björn Ericsson från Hästerum i Småland 

ordnade resan till förmån för den Nepa-

lesiska gräsrotsrörelsen BAS som bland 

annat driver ett härbärge för sjuka och 

obemedlade i Katmandu. Överskottet 

från resan blev 40 000 kronor vilket gör 

stor skillnad för verksamheten. Mer om 

Björn och BAS nya härbärge i nästa num-

mer, där berättelsen fortsätter.


