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Hamro Patrika legges ut som en pdf fil 

på Norge-Nepal foreningens hjemmeside: 

www.norge-nepal.no. Medlemmer som 

har betalt medlemskontingent for 2012 

og /eller 2013 får dette nummeret per 

epost. Giro for å betale kontingenten for 

2013 sendes i disse dager. Enkeltmedlem 

kr. 175, familie kr. 225, organisasjon kr. 

350.   Se bort fra giroen hvis du allerede 
har betalt.

Usikker på om du har betalt kontin-
genten ?  Kontakt kasserer Smita Malla

smitamalla@hotmail.com
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Trygve Sunde Kolderup innleder på medlemsmøtet.

Reisearrangørenes annonser reflekterer at folk 
helst vil se de mest kjente stedene i verden, det 
være seg Taj Mahal, Machu Picchu, San Francisco 
eller Mount Everest. Ansatte i Hvitserk opplever 
det samme: De fleste som melder seg på trek-
kingtur med Hvitserk drar avgårde på grunn av 
navnet, for eksempel på et fjell. Men når de kom-
mer hjem er det ofte kulturen og menneskene 
som har gjort mest inntrykk, fortalte Trygve.

Disse erfaringene byr på utfordringer og mu-
ligheter, sa Trygve. Utfordringen er å få folk til å 
melde seg til mere ukjente reisemål. Muligheten 
er at deltakerne kan oppleve noe mer mens de 
vandrer blant høye fjell. Vi har lenge visst at turis-
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Medlemsmøtet
Nye trender i trekking-

turismen

“Folk vil ha mer enn bare fjell”, sa Trygve Sunde 
Kolderup på medlemsmøtet den 3. april. Omkring 
15 medlemmer hadde kommet til Batteriet for å 
høre om Hvitserk sine aktiviteter og tanker om 
trekking (Hvitserk er en av Norge-Nepalforenin-
gens samarbeidspartnere, se Hamro Patrika nr. 3, 
2012).
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men er en viktig del av Nepals økonomi. Nå ser 
vi stadig flere eksempler på at turer knyttes til bi-
stand, blant annet i form av frivillig innsats.

I 2011 innførte Hvitserk en ordn-
ing der deltakerne på trekkingturer 
betaler 10 kroner ekstra per dag. 
Halvparten av gjestene har ønsket å 
betale denne avgiften, især på turer 
i Nepal. Pengene brukes til å bygge 
skoler eller til vannprosjekter. Det er 
også inngått et samarbeide med Medi-
cal Aid Mountaineering der turdeltak-
erne inviteres til å gi folk i landsbyer 
enkel medisinsk bistand, blant annet 
medisiner eller salve til et brannsår 
(se Hamro Patrika nr. 4, 2012).

Etter innledningen var det spørsmål og dis-
kusjon om trekkingens kommersielle sider. For 
eksempel fortalte Trygve at Hvitserk overveier 

å arrangere turer til 
Mount Everest med 
mye mindre kommer-
sielt preg. Det ble også 
nevnt at det er en økn-

Møtet ble avsluttet 
med trekking av vin-
nerne i lotteriet. Der-
etter gikk noen hjem, 
mens andre endte på 
en indisk restaurant i 
nærheten av Batteriet.

ing av turer med barn, 
foreløpig mest til det 
østlige Afrika. 

Sindri vant en topi i 
lotteriet.

Tekst og bilder: Marit 
Bakke
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      Har du noe på hjertet?
Det er mye kunnskap om Nepal blant Norge-Nepalforeningens medlem-

mer og dette bør mange få glede av. Styret oppfordrer alle til å sende forslag 
til temaer som kan tas opp på møter eller i Hamro Patrika. Styret bistår 
gjerne hvis noen ønsker å ta ansvaret for et arrangement, for eksempel en 
fotokveld, et møte eller seminar. 

                             Ikke brenn inne med det du kan!

Send e-post til enten Leyla: leyla.r.kutlu@gmail.com eller Marit: marit.
bakke@media.uib.no

   DaviD Durkan about books      

           Ten recommended books 
Pilgrims Book House, Kathmandu is an Aladdin’s Cave for book enthusi-

asts – two storeys with a dozen rooms on each floor, each crammed from 
floor to ceiling with travel, adventure and mountaineering works. With 440 
books on central Asia and Himalaya from my collection turned to ash when 
Turtagrø Hotel burnt down, Pilgrims Book House was the place to seek sol-
ace – and to buy more books!

Marit, editor of Hamro Patrika, said ‘Choose 10 favourite books’ – and write 
why.   Did she mean: 10 bookshelves filled with books? Or just ten books?

Some of David’s chosen books.

STYRET ØNSKER MEDLEMMENE EN RIKTIG GOD SOMMER !
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1. Seven Years in Tibet by 
Heinrich Harrier 

(also author of The White Spider, history of the 
North Face of Eiger) is an eye opener for those 
wishing to travel in the himalayan regions; his-
toric, inspiring, factual, informative, easy reading 
and a quick introduction into Tibetan/Buddhist 
life style. It was followed by his Return To Tibet, 
slightly less enthralling, but a window worth 
opening.

2. Annapurna by Maurice 
Herzog 

is a must for all mountain lovers. Possibly one 
of the best ever written books on an individual 
mountain, and one of the most important from 
a historical perspective, being an account of the 
first 8000 metre peak to be climbed. France’s lead-
ing alpinists were to attempt Dhaulagiri, but gave 
up, stating that it was “impossible” and ‘’would 
never be climbed”.  They then turned their atten-
tion to Annapurna, and a story unfolds that chal-
lenges James Bond for sheer adventure and excit-
ing reading.

Fifty years later Herzog is challenged by David 
Roberts in his book True Summit where he ques-
tions what ‘really happened’ on the legendary as-
cent? Roberts has a number of valid points, but 
as the book progressed it appears he missed con-
tact with the reality of what Herzog and his team 
actually achieved over 60 years ago in appalling 
conditions, against all odds. Reinhold Messner in 
his own Annapurna book concurs with me.

3. Everest: but which book?
My first choice goes to Touching My Father’s 

Soul by Jamling Tenzing Norgay, son of Tenzing 
Norgay, which gives an insider’s view of his jour-
ney during the infamous May 1966 disaster, fol-
lowing in his father’s footsteps to the top.

Into Thin Air by Jon Kraukauer is another 

must read; covering mans greed, ignorance, ar-
rogance and incompetence (the film is entertain-
ing Disneyland) again recounting the chaos and 
events of the 1966 season. High Crimes: The fate 
of Everest in an age of greed by Michael Kodas 
and Chomolungma Sings the Blues by Ed Doug-
las, also highlight the downfall of the once noble 
sport of mountaineering, as commercial interests 
turn the mountain into a product.

There seems to be more books on people fail-
ing on Everest, including Norwegian publications, 
or being dragged up and presenting themselves 
as heroes, than there are on actual climbers do-
ing climbs of any significance.

Pilgrims Book House puts this right by creat-
ing the ‘Everest Series’, a range of classic re-print 
paperbacks, including Everest – The Challenge by 
Francis Younghusband, Man of Everest, the auto-
biography of Tenzing, and accounts of the ear-
lier attempts, including the 1922 expedition, by 
Bruce. Costing about US$5 each!!!

Books from the Everest Series.

4. No list would be complete 
without The Ascent of Rum 
Doodle by W E Bowman. 

This was first published in 1956, and is an out-
rageously funny satirical look at expeditions of 
the time, the Catch 22 of mountaineering, classic 
reading.
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5. Climbing the Fish’s Tail by 
Wilfrid Noyce 

tells about the first successful ascent of 
Machapuchhare in 1957. Truly an ‘un-put-down 
able book for all climbers and mountain lovers.’ 
Written in a lucid and fascinating style: “Let me go 
climb those virgin snows, leave the dark stain of 
man behind.” A steal at US$5!!

6. Tigers of the Snow 
tells how one fateful climb made the Sherpa’s 

mountaineering legends. Jonathan Neale tells a 
compelling and oft-forgotten story – on Nanga 
Parbat. From the dust jacket: “Impeccably re-
searched and superbly written – a compelling 
narrative of a climb gone wrong, set against the 
mountaineering history of the early twentieth 
century and the haunting background of German 
politics in the 1930’s.” A fitting description, and a 
disturbing read.

7. Round Kangchenjunga by 
Freshfield, The Kangchenjun-
ga Adventure by Smythe, and 
Himalayan Campaign by Bau-
er 

are all classics from early exploration around 
and about early attempts to climb this the world’s 
third highest mountain. All three are readily avail-
able in reprints with original photographs.

8. Tirich Mir til Tops ‘Den Nor-
ske Himalaia-Ekspedisjonen’

 stands out. Everyone seem to think this classic 
was written by Professor Arne Næss – not so! Hans 
Chr. Bugge, Per Wendelbo, Per Kvernberg, Finn 
Jørstad, and Fridtjov Lorentzen, all contributed – 
and the filming by Rasmus Breistein is joy indeed. 
This practice, where individual members contrib-
ute, is a worthy style because it creates that feel-
ing of the expedition being ‘a team effort.’ Richly 

illustrated with maps and photographs. Still to be 
found in flea markets, and in used bookshops for 
around 100 kroner – and worth every krone!!

9. Mountain literature is not 
all about mountaineering,

 but encompasses culture, nature, explora-
tion, and endeavour. Tibet was closed, other ar-
eas not mapped, and it is here we are offered a 
great bounty of Himalayan literature, from Aurel 
Stein to Alexandra David-Neel. My choice howev-
er is Sven Hedin, the great Swedish explorer who 
makes David Livingstone seem like a tourist lost 
in an English garden. Many of Hedin’s works have 
been reproduced and are available, with Trans 
Himalaya - Discoveries and adventures in Tibet a 
must for any Asian buffs!

10.     I started with Tibet and finish there.
 Ekai Kawaguchi’s Three 

Years in Tibet 
is another classic. The story of a Japanese 

monk who travelled in what was then forbidden 
Tibet. Disguised as a pilgrim he crossed high pass-
es, was attacked by robbers, had sheep to carry 
his belongings, and nearly died on a number of 
occasions. He observed and documented all he 
saw, and accurately described the symptoms of 
high altitude sickness, but attributed them to evil 
spirits entering the body. His book became avail-
able thanks to Norway’s own Hallvard Kåre Kuløy, 
who started publishing out of print books under 
the umbrella of Bibliotheca Himalayica: ‘To make 
available works on the civilizations and natural 
history of central Asia and the Himalaya’. Many are 
still available in the bookshops of Kathmandu, for 
this we thank him.

 
Marit said ten books, I sneaked in over twenty 

– and only scraped the surface.
Where are Chris Bonington, Herman Bhul and 
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Doug Scott? And then there is Per Kværne (A Nor-
wegian Traveller in Tibet), Toni Hagen (Nepal), 
Harka Gurung (Vignettes of Nepal), and Peter 
Matthiessen (The Snow Leopard) –- and the thou-
sand other worthy tales that await you from the 
Hindu Kush to Bhutan. Good hunting, and good 
reading.

New books about 
Annapurna and Manaslu

Two new trekking guides can be 
found in the bookshops of Kathmandu. 
They are written by Siân Pritchard-Jones 
and Bob Gibbons, a husband and wife 
writing team. They are among the last of 
the original hippies. Having crossed Asia 
and Africa and all points in between over 
the past 30 years, with countless visits to 
Nepal, they launched two new books in 
the Kathmandu Guest House simultane-
ously this year.

Both guides are compact, well designed and 
easy to follow. Especially pleasing are the excel-
lent Manaslu maps, and the collection of color 
photographs in the front, all offering an inter-
esting potpourri. Annapurna is one of the coun-
try's popular trekking areas, fast changing as en-
croaching roads make their presence felt. Here 

they offer us lots of little-known treks and side 
treks for the discerning, although the crossing of 
the historically important Tilicho Pass was glaring 
by its absence.

For those of you who wish to avoid the uncer-
tainty of flights to Lukla, and the crowds around 
Annapurna, then this Manaslu guide is a gift - 
hot off the press. The writing flows better, and 
it is filled with lots of little tips and anecdotes as 
they walked around the mountain in the autumn 
of 2012. The almost unknown Tsum Valley is de-
scribed, and a comprehensive overview of the 
area’s many monasteries and gompas give per-
spective.

All in all, an inspirational and informative duo 
of guidebooks written by an equally inspirational 
and informative duo of authors.

Bob Gibbons and Siân Pritchard Jones. An-
napurna. 14 classic treks including Annapurna. Ci-
cerone Press. ISBN 9781852846992. Price: £16.95, 
Rs 2195. www.cicerone.co.uk

Bob Gibbons and Siân Pritchard Jones. Trek-
king around Manaslu and the Tsum Valley. Hima-
layan Map House. ISBN 9789937577373. Price: Rs 
1250, US$ 24.99. www.himalayanmaphouse.com 
Authors’ website: www.expeditionworld.com

Text: David Durkan    Photo: Marit Bakke
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    Vårlig trekking i Gurung-land

Det er to hovedsesonger for trekking i Nepals høyfjell, vår og høst.  Som-
meren er regntid, flom og jordskred kan gjøre veiene uframkommelige og 
blodiglene kan være en sann plage. Vinteren kan være kald i høyfjellet, i 
noen områder flytter selv fastboende til lavere strøk i vintermånedene. Høs-
ten har vært regnet som ideell for trekking og skal du ta skarpe fine fjell-
bilder er dette rette årstiden. Fin temperatur og luft så klar som glass, i hvert 
fall var det slik før de globale klimaendringene begynte å rote til i systemet, 
noe det har vært tegn til de siste årene. Regn og tåke i oktober-november - 
det skal ikke være slik. 

I påsken i år prøvde vi oss på trekking i områ-
det nord for Pokhara. Vår norsk-nepalske gruppe 
var opprinnelig på sju deltakere, men supplert på 
nepalsk vis med trek-leder, kokk, kjøkkengutter 
og bærere var vi oppe i 16 da vi la i vei. Om man 
er vant med å klare seg på egen hånd i norske fjell 
med moderne lett turutstyr og bære sekken selv, 
kan man gjøre seg tanker om en trekking-industri 
som kan virke ganske tungvint og gammeldags, 

litt sånn «herskap og tjenere». Det kan argumen-
teres med at det skapes arbeidsplasser, men la 
denne diskusjonen ligge denne gang.

Planen var å gå opp til Mardi Himal base 
camp på 4500 meter, sør for og tett oppunder 
det karakteristiske 6997 meter høye Macchapu-
chhre - «Fiskehalefjellet». Ruta gikk langt utenfor 
de vanligste trekkingrutene, til dels på stier knapt 
avmerket på kartet. Fra starten i landsbyen Tama-
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gi vest for Pokhara gikk vi gjennom tradisjonelle 
Gurung-landsbyer i åsene nord- og østover, ned 
på slettelandet langs Mardi Khola og Seti-elva 
med sporene etter fjorårets store flomkatastrofe, 
og så bratt opp gjennom jungelen til snaufjellet. 

På et fjellplatå på 3250 meter fant vi det best å 
avslutte bakkeklyvingen. Dagens vær hadde vært 
det samme hele uka. Bra turvær om morgenen, 
litt disig som det ofte er på våren, men tiltykn-
ing utover dagen med tåke og torden. Den siste 
natta oppe på snaufjellet dundret kraftige hagl-
byger mot teltduken, lynene flerret himmelen 
og nedslagene kom ubehagelig nær. Torden og 
brak, ikke lett å sove under denne slagverkskon-
serten. Om morgenen var bakken hvit og teltene 
nediset. Denne dagen hadde vi tenkt oss opp 700 
meter til Korchon-platået, men der ville vi være 
enda mer utsatt for uværet. Egentlig var vi dårlig 

utstyrt for vintertrekking. I stedet ble det retur, 
2000 meter sammenhengende bratt utforbakke 
ned til slettelandet.

Våren er blomstringstid. Selv om vi ikke kom 

så høyt og nært Himalayas hvite giganter som 

målet var, er trekking gjennom skoger med 

rhododenron i full blomst en flott opplevelse.          

Tekst og bilder: Dag Norling
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   Feiring av nepalsk nyttår
I Lakkegata ligger Slurpen, et barne- og ungdomshus for idrett og musikk 

(driftet av Centrum Tigers Idrettsforening). Søndag 14. april strømmet folk til 
festlokalet i kjelleren for å feire nepalsk nyttår. De fleste var nepalere, men 
også mange norske hadde tatt imot invitasjonen fra Non-Resident Nepali 
Association (NRNA) Norge, blant annet medlemmer av Norge-Nepalforenin-
gen.

Og det ble så sannelig en fin og underholdende ettermiddag og kveld. 
Mens barna lekte på det store gulvet var damene i sving på kjøkkenet med 
å lage daal bhat. 

Barna feirer nepalsk nyttår. Mange kokker lager daal bhat. NNFs kasserer, Smita, nummer 3 fra høyre.

NRNAs leder, Suraj Thapa, øn-
sket velkommen og senere på 
kvelden introduserte han Dinesh 
Hari Adhikari. Han er Departe-
mentsråd (Secretary) i Ministry 
of Women, Children and Social 
Welfare og hadde kommet til 
Oslo for å delta i et møte om traf-
ficking. Men han er også en nas-
jonalt kjent dikter og forfatter og 
i Slurpen leste han noen av sine 
dikt.
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Suraj Thapa introduserer Dinesh Hari Adhikari.   Foto: 
Sachesh Silwal

En gutt viste sine ferdigheter i kampsport og 
etter en stund var det klart for å forsyne seg med 
veldig god daal bhat. Hamro Patrikas utsendte 
gikk hjem før desserten, men var både mett og 
fornøyd.

Viktig å holde balansen.    Foto: Sachesh Silwal

Førsteklasses daal bhat.

Tekst og foto: Marit Bakke
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        Vinnerne i fotokonkurransen
I forbindelse med utstillingen “Kongelig prakt og tigerjakt” med fotografier 

fra Chitrakar-samlingen og seminaret “Kultur, politikk og sosial endring i Ne-
pal” (se forrige HP) inviterte Norge-Nepalforeningen til en fotokonkurranse. 
Temaet var “Kathmandu før og nå”.

Seks personer sendte inn ialt 23 bilder. Juryen har bestått av Johnny Ha-
glund og Leyla Kutlu (fra styret). På medlemsmøtet den 3. april ble vinnerne 
lest opp. Ingen av vinnerne var tilstede, men får tilsendt premien i posten.

Første premie, ryggsekk fra Bergans og lite Chitrakar-fotografi, gikk til 
Ole Sylte med bildet “Fire på benken”.

Juryens begrunnelse: Bildet er gjort enkelt, uten for mange forstyrrende elementer. Dessuten 
gjenspeiler bildet noen av byens innbyggere.

Andre premie, 
ryggsekk fra Ber-
gans, gikk til Lars 
Johnson med bil-
det “Mann og barn 
blant duer”.

I sin begrunnelse sier 
juryen at de liker duene 
og plasseringen av kua. 
De synes også at bildet gir 
en god atmosfære av Kat-
mandu.
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Tredje premie, 
rumpetaske fra 
Bergans, gikk til 
Henning Pettersen 
med bildet “Eldre 
dame og barn”.

Juryens begrunnelse: 
Bildet representerer ung 
og gammel. Damen har 
et flott blikk inn i kamer-
aet.

Norge-Nepalforeningen og juryen takker for deltakelsen. De innsendte 
bildene blir lagt ut på hjemmesiden vår og vil også bli presentert etter hvert 
i Hamro Patrika.

Årsmøtet i Norge-Nepalforeningen
Avgående styreleder Lena Fauske ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 

14 medlemmer tilstede. 

Lena Fauske ønsker medlemmene velkommen til årsmøtet. Foto: Marit Bakke
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Referat fra årsmøtet      
03.04.2013

Norge-Nepalforenin-
gen

Sted: Batteriet, Fredensborgveien 24 A, Oslo
1. Valgt ordstyrer: Marit Bakke
Valgt referent: Øyvind Amundsgård
Valgte deltagere for å signere/bekrefte årsmø-

tereferatet: Marit Kleppa, Kari Jansson

2. Årsberetning, v/ Lena Fauske.
Årsberetningen ble gjennomgått uten kom-

mentarer.

3. Regnskap, v/Smita Malla
Årsregnskapet ble gjennomgått. Etter 

spørsmål ble det redegjort for:
a. Sponsorinntekter i 2012 kr. 2500 fra Ber-

gans og kr. 2500 fra Hvitserk er bokført som kon-
tingenter. Sponsormidler bør vises som egen post 
i regnskap. 

b. Det er i 2012 foretatt en overføring fra 
kontoen «Fond Til Nepal» til brukskonto på ca. 
kr 15000. Disse skal i utgangspunktet overføres 
tilbake til fondskonto. Det er opplyst at den siste 
oppdateringen av reisepublikasjonen «til Nepal» 
som er publisert på Norge-Nepal.no ble utført 
uten bruk av midler til oppdatering og trykking 
av dokumentet, som for øvrig var årsak til oppret-
telse av fondet. Årsmøtet ber styret vurdere om 
fondet skal avsluttes og midlene være tilgjengelig 
til prosjekter i regi av Norge-Nepal foreningen.

c. Kommentar fra årsmøtet at Smita har gjort 
en kjempejobb med å få orden på oversikten og 
regnskapet til NNF. 

4. Valg, v/Anuradha Gurung 
Amundsgård

Av de som er på valg i hht. oversikten i års-
beretningen ble valgkomiteens innstilling til nytt 
styre og valgkomite vedtatt, bortsett fra det 6. 
styremedlemmet/sekretær som meldte seg fra 
forsamlingen:

•	 Leder	for	1	år:	Marit	Bakke
•	 Redaktør	for	2	år:	Marit	Bakke
•	 Utstyrsansvarlig	i	2	år:	Solvor	Småkasin
•	 Styremedlem/sekretær	i	2	år:	Kari	Jansson
•	 Valgkomite	 for	 2	 år:	 Tor	 Møgedal	 og	

Anuradha Gurung Amundsgård
     David Durkan (nestleder) Leyla Kutlu (we-

bansvarlig) og Smita Malla (kasserer) var ikke på    
     valg.

     Årsmøtet takker avgående styre og Lena 
Fauske som har vært en utmerket leder i 4 år.

5. Annet
Kommentar fra Thrond Berge Larsen om at 

styret oppfordres å melde fra om Norge-Nepal 
Foreningens virke til Nepals Ambassadør som nå 
er i København.

Årsmøtet ble etterfulgt av en presentasjon av 
Hvitserks engasjement i Nepal v/Trygve Sunde 
Koldrup, trekning av fotokonkurransen Kathman-
du - før og nå, loddtrekning og bespisning for de 
som hadde anledning.

-o0o-

Referent:   Øyvind Amunds-
gård (sign)

 
Referatet bekreftes: Marit Kleppa (sign) 

   Kari Jansson (sign)
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Det nye styret i Norge-
Nepalforeningen

Marit Bakke. 
Ny styreleder, 
fortsetter som 
redaktør av 
Hamro Patrika.  

Foto: Sachesh Sil-

wal

Marit er sosiolog. Før hun ble pensjonist job-
bet hun ved universiteter i Norge og Danmark. I 
undervisning og forskning om kulturpolitikk og 
kommunikasjon brukte hun blant annet stoff fra 
Nepal. De senere årene har hun bistått nepalske 
kolleger med studieplanens samfunnsfaglige 
deler i legeutdannelsen ved Patan Academy of 
Health Sciences (PAHS) i Katmandu (se Hamro Pa-
trika 1/2011. Marit var på fjelltur i Nepal i 1984 og 
1989 og har siden 1999 reist dit regelmessig som 
turist og i faglige sammenhenger. Hun har vært 
medlem av Norge-Nepalforeningen siden 1990.

David Dur-
kan fortsetter 
som nestleder.

Blant kjente er det bare ”Dave”. Han er op-
prinnelig waliser, så etter mer enn 30 år i Norge 
og mange års arbeide i Nepal, kan han kalles ”en 
norsk waliser i Nepal” (se Hamro Patrika 4/2009). 
Hans bakgrunn er sportsutstyr og han har arrang-
ert mange turer og ekspedisjoner i Nepal. Daves 
engasjement i sosiale forhold i Nepal førte til at 
han startet organisasjonen Fjellfolk til Fjellfolk (se 
Hamro Patrika 3/2011). Dave har også tidligere 
vært styremedlem i Norge-Nepalforeningen.

Leyla Kutlu 
fortsetter som 

ansvarlig for 
hjemmesiden.

Leyla har samfunnsfaglig utdannelse med 
fokus på utviklingsspørsmål. Tidligere har hun 
jobbet/studert med og i Malawi, Ecuador og 
Mexico. Engasjementet med Nepal begynte i 
2010 gjennom en Fredskorpsutveksling mellom 
Utviklingsfondet og LI-BIRD (Local Initiatives for 
Biodiversity, Research and Development). Hun 
jobbet for LI-BIRD, Utviklingsfondets samarbe-
idspartner i Nepal, i ett år og ble veldig begeis-
tret for landet. For tiden består oppgavene i Ut-
viklingsfondet av prosjektoppfølging av partnere 
i Nepal og Mellom-Amerika.Smita Mal-

la fortsetter 
som kasserer. Smita arbeider i oljebransjen som senior pe-

troleumsgeolog. Hun har utdannelse både fra 
Nepal og Norge. Før hun kom til Norge, jobbet 
hun som geolog og sosiolog i en INGO i Nepal 
for å intergrere naturfag med samfunnsfag for en 
bærekraftig samfunnsutvikling.
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S o l v o r 
S m å k a -
sin, nytt 
styremedlem 
med ansvar 
for utstyr og 
reservering av 
møtelokale.

Solvor er sykepleier, for tiden under spesialiser-
ing i anestesi. I 2012 startet hun Medical Aid Moun-
taineering sammen med blant annet Ola Einang (se 
Hamro Patrika 4/2012). Organisasjonen ønsker å in-
spirere turister og deltakere på ekspedisjoner til å gi 
enkel medisinsk hjelp underveis på turer i utvikling-
sland, blant annet i fjellandsbyene i Nepal. Nepal br-
ente seg fast ved det første møtet i 2009. Solvor sier: 
“Det er vanskelig å beskrive mitt forhold til Nepal, 
uten å bli svulstig! Just love it!!”

Kari Jans-
son, nytt 
styremedlem 
med ansvar 
for e-post og 
kontakt til 
medlemmene.

Kari er barnehagelærer og har jobbet i mange år 
med barn som trenger ekstra hjelp. Hun er spesielt 
glad i å gå i fjellet, både i Norge og andre steder i 
verden. Høsten 2012 var hun for første gang i Nepal, 
da turen gikk med Hvitserk til Mustang. Men hun 
har vært på turer i Himalayaområdet i flere andre 
land. Det er ikke så lett å snakke med folk underveis, 
så hun synes det er fint at engelsktalende guider 
forteller om landet sitt.  Foto: Marit Bakke

        Hva har skjedd siden sist?
Chief Justice Khil Raj Regmi sa ja til å lede 

Election Administrative Council. I slutten av mars 
utnevnte  president Ram Baran Yadav fire per-
soner som medlemmer av Election Commission 
samt Neelkantha Upreti som dens leder. Tre av 
medlemmene, blant annet Upreti, har sittet i en 
valgkommisjon tidligere og to av nasjonalfor-
samlingens representanter mener dette strider 
mot en paragraf i den midlertidige grunnloven. 
Dommer Girish Chandra Lal har derfor nylig bedt 
disse tre om å møte i Supreme Court for å forklare 
seg.

Valgdatoen er fortsatt usikker, om det blir i 
november i år eller våren 2014. Registreringen av 

velgere er i hvert fall i gang igjen etter en stans i 
begynnelsen av april. Election Commission opp-
gir at det per 21. april var registrert 11.3 millioner 
velgere og at målet er 15 millioner, herav 1 mil-
lion uten statsborgerskap. 

En fersk opinionsmåling viser at folk ikke har 
store forventningene til valget og hva det kan føre 
til. Holdningene er preget av apati, likegyldighet, 
skuffelse og kynisme, og omfanget har økt fra en 
tilsvarende måling i 2012. Især Madhesi partiene 
er blitt mindre populære, selv i Tarai. 

På sidelinjen er både Kina og India interessert 
i å opprettholde politisk stabilitet i Nepal. Disse 
og andre land mener stabiliteten kan sikres ved 
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å redusere fattigdommen og øke sosial rettfer-
dighet. Spørsmålet er om prioriteringen av stabi-
litet skjer på bekostning av sikringen av de skjøre 
demokratiske institusjonene.

Det er mange ute på landsbygdene som har 
nok med å leve fra dag til dag. Men vi må ikke 
glemme at det også skjer positive ting. Denne 
gang er det en historie fra Patlegaun i Kavre (Ne-
pali Times, #652, 19-25 April). Der dyrker den 35 
år gamle Govinda Ghimire organiske grønnsaker 
og frukt som eksporteres til blant annet Dubai, 
Singapore og Australia. Etter tredje klasse hadde 
ikke faren lenger råd til å betale eksamensavgiften 
og, 12 år gammel, begynte Ghimire som bærer. 
Da Ghimire fikk høre om en gård som Hans Hofer 
hadde satt i gang innenfor Organic Himalaya 
Nepal, reiste han tilbake til Kavre i 1996, fikk op-
plæring og endte med å drive sin egen gård. Nå 
har han råd til å betale for den 17 år gamle søn-
nens utdanning innenfor landbruk.

•	 Oxford	Poverty	and	Human	Development	
Index viser at andelen fattige i Nepal er redusert 
fra 65 prosent i 2006 til 44 prosent i 2011. Fattig-
dom måles på grunnlag av ti indikatorer, blant 
annet helsetilstand, utdanning, inntekt og sani-
tære forhold.

•	 I	1978	laget	den	japanske	arkitekten	Ken-
zo Tange en utviklingsplan for Lumbini, Buddhas 
fødested, som står på UNESCOs Verdensarvliste. 
Siden 1985 har Lumbini Development Trust (LDT), 
under Ministry of Culture, Tourism, and Civil Avia-
tion, hatt ansvaret for å sette planen ut i livet. 35 
år senere konstateres det at utviklingen i Lumbini 
går svært langsomt på grunn av grådighet og 
regjeringens lave finansiering. 

•	 Nepals	 utenriksminister	 Narayan	 Kaji	
Shrestas forslag om å selge den nepalske am-
bassaden i London har skapt debatt. I 1937 ble 

eiendommen leid for 
99 år til, som det hevdes, det nepalske folk, ikke 
til Ranaene, delvis som takk for Nepals assistanse 
under første verdenskrig. I 1980 ble avtalen for-
lenget for nye 99 år. Huset ligger i et fasjonabelt 
strøk i London, er verdsatt til minst 150 millioner 
pund, og betraktes som et symbol på Nepals 
uavhengighet. Mange mener at pengene fra sal-
get vil forsvinne i korrupsjon.

•	 David	 Durkan,	 styremedlem	 i	 Norge-
Nepalforenngen, har nettopp utgitt Penguins 
on Everest. Boken beskriver opplevelser og erfa-
ringer gjennom et mangfoldig liv og gir viktige 
perspektiver på fjellklatring og trekking. Swami 
Kailash Publications. Kontakt: durkandavid@
gmail.com

•	 Prajwal	 Parajuly	 har	 utgitt	 The	 Gurkha’s	
Daughter, en novellesamling om nepaleres liv 
i Katmandu, Kalimpong, Gangtok og New York. 
Quercus Publisher. Rs 800. 

•	 På	Rådhusplassen	i	Oslo	har	Fredskorpset	
utstilling med fotografier og tekster av og med 
fredskorpsere, blant annet fra Nepal. Utstillingen 
står i Oslo til 15. mai.

Annet nytt:

Sykkel- og fotjengerby igjen.  Kathmandu uten biler 
og motorsykler (!)  7.april i år

Trafikkstreiken mot regjeringen ble støttet av 33 
politiske partier.

Foto: Dag Norling


