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HOTELLBAKKE: Telemarkkjører Adam Ü leker i trygge omgivelser og dyp snø utenfor Hotel Highland Park i Gulmarg. 



Ryktene gikk om en nybygget skiheis opp til 4100 
meters høyde ved Himalayas fot i Kashmir. Tobias 
Liljeroth var med i frikjørernes frontlinje på jakt etter 
den ultimate pudderopplevelsen. Men var det for godt 
til å være sant? 

Oh, let the sun beat down upon my face
And stars fill my dream
I’m a traveller of both time and space. 
Jeg vet ikke om Led Zeppelin reiste til Kashmir før de skrev sangen med samme navn. 
Sola er i alle fall blant det siste jeg legger merke til eller tenker på når vi klyver av flyet 
i Kashmirs hovedstad Srinagar. Det føles som om jeg er blitt satt i en tidsmaskin og 
forflyttet til en tid da øst var øst og vest var vest. 
Jeg vet derimot at magen min har begynt å vri seg ordentlig. For to uker siden smalt det 
skikkelig i denne byen: 11 mennesker døde i en skuddveksling etter at en demonstrasjon 
gikk av sporet. Bill Clinton kalte en gang Kashmir for ”the most dangerous place on 
earth”, og sånt kan gjøre deg litt skjelven. Nå er flyplassen full av militære som skriker 
og dytter på folk. Utenfor terminalen står og sitter en amper folkemasse og jeg skjønner 
ikke mer enn at det ikke føles helt ok.
Et kvarter senere er jeg blitt mye roligere, for vi har fått greie på at folkeansamlingen var 
fordi det hadde kommet flere ekstrafly med mennesker som hadde vært på pilgrimsreise 
til Mekka. Tre uker senere står en av oss på samme sted med skarpladd maskingevær 
pekende mot magen, men det har vi ingen anelse om og det er nok like bra. 
Det er uansett vanskelig å vende seg helt til situasjonen i Srinagar, vegene er fulle av 
militærkjøretøyer, og overalt ser man maskingeværstillinger eller militærforlegninger.  
Det ser ut mer som en beleiret by enn et turistmål. Det er falleferdige bygninger så langt  
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VELKOMSTKOMITE: Folkemengden som stod utenfor flyplassen ventet på pilgrimer som hadde vært 
i Mekka, ikke på den internasjonale frikjøringsgjengen. 



VERDENBORGERE: Et knippe pass fra internasjonale pudderjegere 
på tur. 

NYSGJERRIG: Bikkja i bakken er på plass, også i Indias skihovedstad 
Gulmarg. I bakgrunnen prater Tobias Lilieroth, Cyrille Boinay og 
Adam Ü med noen lokale karer. 

DRØMMEN: Gondolbanen opp til 4000 moh. er på plass. Men svært 
få har fått prøve terrenget ned fra Mount Apherwat. 

SKOGSKJØRING: Artikkelforfatter Tobias Lilieroth finner vegen 
mellom trærne. 
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KREVENDE FØRE: Å dytte biler opp av grøfta ble en daglig rutine på 
skiferie i India. 
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øyet ser, veiene er en klebrig sørpe, frittgående 
hester spiser fra søppelkontainere og over det 
hviler en gråtung himmel. 

 
EGENTLIG SIER det seg selv at Himalaya 
burde bety fantastisk skikjøring, jordens største 
fjellkjede med de høyeste toppene kan ikke bety 
noe annet. Denne gigantiske fjellkjeden har 
bare ett eneste sted med heisbasert skikjøring, 
Gulmarg i Kashmir, og det er akkurat dit vi er 
på vei. 
Vi skikjørere er på en merkelig måte forblindet 
av matematikk uten at vi egentlig tenker på det. 
Formelen kan for eksempel være lengste nedfart 
multiplisert med maksimalt antall høydemeter 
multiplisert med snømengde og delt på antall 
mennesker som du må dele snøen med. Slik 
regnestykker gir svar på spørsmålet om et  fjells 
potensial. Sleng så en heis inn i beregningen, og 
vi har allerede bestilt billett. 
Om stedet så ligger i en permanent infisert 
krisesone, som to atomvåpenmakter strides om, 
havner liksom i bakgrunnen av den allmenne 
gleden over matematikkens logiske lover, den 
faktoren kan ikke kvantifiseres på samme måte 
som de andre, og derfor kan den lett bli utelatt. 

VÅR GRUPPE består av en spanjol, en amerikaner, 
en kanadier, en sveitser og to svensker. For fem 
dager siden var denne reisen mest en idé, vi var 
spredd over hele den nordlige halvkulen, uten 
visum og billetter, og med bare en vag anelse om 
hvor vi skulle. Noen spredte, James Bond-aktige 
operasjoner senere, står vi mot alle odds her på 
plassen ved Srinagars flyplass og laster en jeep 
for transport mot fjellet. Logikk, matematikk 
eller bare ren flaks? Uinteressant, vi lever i nuet 
og nå er vi her. 

MIDT PÅ åttitallet startet prosjektet med å 
bygge en gondolheis fra Gulmarg opp til Mt. 
Apherwat på 3980 meters høyde, noe som skulle 
gjøre den til den høyeste i verden. Kashmir var 
på den tida en blomstrende turistattraksjon for 
mennesker fra hele verden. Så blusset konflikten 
mellom India og Pakistan opp enda en gang og 
satte kjepper i hjulene. Situasjonen i regionen 
ble veldig ustabilt og nærmet seg bristepunktet 
på slutten av 90-tallet, da begge landene spente 
muskler med en rekke missiltester nær grensen. 
Verden stod på randen av noe som kunne utvikle 
seg til en atomkrig, og turisme i Kashmir ble en 
veldig dårlig forretning. 
Arbeidet med å bygge gondol i Gulmarg ble 
innstilt i 1990, da to arbeidere ansatt av den 
franske entrepenøren ble bortført av en milits. 
Først åtte år senere kunne heisen til slutt åpne, 
men da bare opp til Kongdoor-platået på 3050 
moh.
Planen var at den andre delen, opp mot Mt. 
Apherwat skulle ha åpnet i begynnelsen av januar 

2005. Men, at planer skyves inn i framtida er 
ikke noe ukjent fenomen her, og heisen er ikke 
noe unntak. Blandingen av fransk arbeidsmoral, 
indisk byråkrati og nykkefullt kashmirsk vær, 
gjorde at åpningen ble forsinket i flere måneder.  
Når vi kommer dit står heisen der, men ingen kan 
gi oss noen garantier om at den vil gå under vårt 
besøk. Vi forsøker på alle mulige diplomatiske 
metoder å komme oss opp med toppheisen, 
men det er som å stange i en byråkratisk 
vegg hver eneste gang, tross stadige løfter fra 
myndighetene om det motsatte. 

– TEA, COFFEE, sir? Hver morgen får ganske 
raskt samme mønster for oss. Vi våkner av at 
vår room boy kommer inn og tenner kaminen på 
rommet, en halvtime senere kommer han inn og 
spør om vi vil ha te - og hver morgen stønner vi 
noen gutturale “nei” til svar. 
Noen av oss titter ut av vinduet og sjekker været, 
bare for å konstatere at det fortsatt snør. Dag 
etter dag. Variasjonen er at det er oppholdsvær 
mens vi spiser frokost, og har begynt å snø igjen 
neste gang vi kikker ut. Igjen. På tre uker har vi 
tilsammen to dager med oppholdsvær. I samme 
tidsperiode faller det fem meter snø. 
Det føles litt pussig å klage på at det snør, det 
pleier jeg ellers aldri å gjøre, men nå er det helt 
ærlig ment. Det kraftige snøfallet får betydelig 
verre konsekvenser enn at vi ikke får kjørt så mye 
ski som vi hadde tenkt oss. Lokalbefolkningen sier 
at uværet er det verste som har rammet Kashmir 
på 37 år. De obskøne snømengdene har sørget 
for at veger og hele fjellandsbyer er blitt feid bort 
av snøskred, elektrisitetsforsyningen er slått ut 
og telefonlinjene brutt. Hundrevis av mennesker 
har omkommet i snø- og skredmassene, mange 
tusen er hjemløse og risikerer å fryse i hjel. 
Selv merker vi at matforrådet sakte men sikkert 
forsvinner. Først tar kyllingen slutt, så eggene og 
kosten blir stadig mer ensformig. Midt i dette 
kaoset sitter vi med våre fatskis og håper å få 
kjørt pudder. Det setter saker og ting i perspektiv, 
for å si det mildt. 
Slik går dagene i Gulmarg, med mer pudder enn 
vi noensinne kunne forestille oss, mer te enn vi 
har slurpet i oss noen gang og mer karri enn 
våre mager takler. Enten den får følge av kylling 
eller ikke.

– SALAM ALAIKUM! Så en morgen står Hamid 
og banker på døren. Han tilbyr seg å guide oss 
rundt i området. Hamid har et smil som er like 
bredt og hvitt som bergkammen ovenfor Gulmarg, 
og driver The Kashmir Alpine Ski Shop sammen 
med en ekte fjellfilosof  ved navn Yaseen. 
Skishopen hadde neppe klart seg i konkurransen 
på våre breddegrader. Et par gamle Völkl, en 
haug avdankede snowboard og en imoponerende 
samling Salomon SX 91 Equipe-støvler er omtrent 
det som finnes av utleieutstyr. Shopen er like mye 

oppholdsom og kjøkken for vesterlendingene 
som bor ovenfor, og det er nesten umulig å gå 
innenfor døren uten å få en kopp chai i hånda og 
noen visdomsord fra Yaseen. 
– Kom, vi må til Tangmarg. Hamid brenner av 
iver etter å få vise oss skogskjøringen ned til 
nabobyen Tangmarg og drar meg lett i armen. 
Med stengt heis og syke mengder snø er det 
virkelig ikke noe dårlig alternativ. 
Han har et standhaftig smil på leppene, men 
er knapt i stand til å svare vettugt på et eneste 
spørsmål. Vi spør hvor vi skal kjøre på toppen 
av skogen. 
– Left or right, Hamid? Svaret blir ofte like kort 
som upresist:
– Yes! Når svarene tar slutt nøyer han seg med å 
himle med øynene og avslutte hver setning med 
et Insh’allah. 
Trærne står spredt og bærer skikkelig utfor. 
Hamid kortsvinger seg ned. Han brøler, jubler  
og får et stadig breder smil for hver gang han 
går på trynet.  
Skikjøring er egentlig den samme greia over hele 
verden og akkurat like gøy overalt. Bra snø og en 
fin linje og vi er helt solgt, akkurat som vanlig, 
med andre ord. Svingene bryr seg ikke om hvor 
på jordkloden vi er og hvordan den politiske 
siuasjonen er akkurat der. Fjellene og naturen er 
universelle fenomener, akkurat som vi skikjørere, 
egentlig er det helt sykt at vi har grenser som 
bestemmer hvor vi har lov til å befinne oss eller 
ikke. Skikjøring er en helt grenseløs syssel, 
finnes det fjell og snø kan vi kjøre på ski.

FOR EN håndfull rupier, som på en merkelig 
måte varierer hele tiden, får vi skyss tilbake 
til Gulmarg med taxi. Reisen med taxi blir en 
happening i seg selv, hver gang. Bilene er av 
det hjemmeproduserte merket Tata og skal i 
følge merkene være firhjulsdrevne. Men med 
blankslitte dekk og provisorisk kjetting bare på 
høyre bakhjul snakker vi mer om enhjulsdrift. 
Brøytebilen nøyer seg med å rydde en bilbredde 
oppover fjellet, eller i beste fall en og en halv. 
Spørsmålet om hvorfor de ofte kjører fram og 
tilbake på den nedsnødde veien med plogen 
løftet, får vi dessverre aldri svar på. 
Med massive snøvegger på sidene og store 
møtende militærkjøretøyer, får vi raskt en 
leksjon i Kashmirs andre nasjonalsport etter 
cricket - blandet småkaos. Hver gang virker det 
like umulig, hver gang reagerer begge førerne 
med å tute og hytte med nevene og like fordømt 
løser det seg til slutt hver eneste gang. Med 
eller uten en økt med graving for å få oss ut av 
snøhaugene. 
Turen ned mot Tangmark og en kolle ved navn 
Monkey Hill blir våre tilfluktssteder når heisen er 
stengt, noe den er under store deler av vårt besøk. 
Trær som har falt ned blokkerer el-forsyningen 
og vi har bare to timer med generatorstrøm å 

>> Vår gruppe består av en spanjol, en amerikaner, en kanadier, en 
sveitser og to svensker.

>>



leke med de fleste dagene. 
Når heisen først går, tar den oss bare opp til 
mellomstasjonen, toppheisen ser nærmest 
ut som en luftspeiling der den stiger opp over 
de bratte fjellkammene mot Mt Apherwhats 
topplatå, tusen meter over oss. 

MEN TERRENGET ser ut til å være fantastisk for 
frikjøring. Det er bratt der oppe. Jeg begynner 
straks å sammenligne med Alpene, og er ikke i 
tvil om at dette området kan måle seg med hva 
som helst. 
Blikkene våre søker seg drømmende oppover den 
mystiske fjellkammen som forsvinner i skyene 
over dalbunnen. Kanskje, kanskje kommer vi til å 
få en tur opp til toppen. Vi kunne gått på ski opp, 
men været og den enorme mengden snø som er 
kommet, gjør det til et veldig risikabelt fortak. 
Ironisk nok ser det ut til at heisen fungerer de 
gangene vi passerer forbi. “Stengt for testing”, 
er forklaring, “sperret av redningspatruljen” en 
annen, “ingen skredkontroll” er en tredje. 
Våre blikk søker oppover, men skydekket siger 
ned igjen og skjuler området for oss. Vi trøster 
oss med en halvmeter pudder i stedet. Hamids 
smil vokser hele tiden, selv om antallet dypdykk 
i snøen ikke blir færre, og vi kan bare konstatere 
at det finnes puddernarkomane over hele 
planeten. 

De merkeligste scener utspiller seg, og til slutt 
tar man det meste med et skuldetrekk. Og 
hvorfor skal vi egentlig bry oss med ting vi ikke 
råder over? Det ordner seg nok til slutt om Gud 
vil, Insh’allah.
Alle våre forutinntatt meninger om en fiendtlig og 
mistenksom lokalbefolkning havner ordentlig i 
skammekroken. Hvor vi enn kommer, blir vi møtt 
av brede smil og nysgjerrige spørsmål. Derimot 
ser vi veldig få kvinner, i dette samfunnet er 
kvinnene nesten helt henvist til hjemmet. 
Kashmirerne er lei av konflikten og vil ikke ha 
noe annet enn fred og stabilitet. Vårt besøk er 
et bevis på at vinden har begynt å snu, med 

freden kommer vesterlendinger og turisme 
tilbake. Hamid og Yaseen håper vi er de første 
i en lang rekke vestlige skikjørere som kommer 
og at ordet om Gulmarg skal spres som en ild 
gjennom hele skiverden.  

PLUTSELIG KOMMER dagen vi har ventet 
på. Himmelen er helt skyfri for første gang på 
nesten tre uker. Vi har til slutt fått et løfte og 
tillatelse fra de lokale myndighetene til å komme 
opp med toppheisen, og det er ikke fritt for at vi 
kjenner spenningen og forventningene stige. 
Vi kommer til å bli de første skikjørerne som 
overhodet slipper opp med heisen, og vi føler at 
vi har gjort en reise i tid til Grandes Montets på 
70-tallet eller La Grave i 1988. En heis, perfekt 
snø og et fantastisk skifjell helt for oss selv. 
Akkurat det vi søkte etter i våre drømmer.  
Men timene går, ingenting skjer, og vi innser 
sakte men sikkert at dette kanskje ikke fører 
fram likevel. Vår kontakt hos myndighetene er 
plutselig ikke mulig å få tak i. Franskmennene 
vil ikke slippe oss opp i heisen til tross for vår 
spesialtillatelse. Stemningen blir stadig mer 
giftig og noen militære kommer til for å se til at 
alt går rolig for seg. Til slutt gjør vi det eneste 
riktige, vi slenger feller på skiene og begynner 
å gå opp.

>> Hamids smil vokser hele tiden, selv om antallet dypdykk 
i snøen ikke blir færre, og vi kan bare konstatere at det finnes 
puddernarkomane over hele planeten. 

En stund senere holder en fresende snøleopard 
på få tak i en vestlig kjøttbit. Vi har skremt den 
ut av sitt gjemmested under en stein, og dyret 
stikker av til et roligere sted. Vi blir helt stumme 
av å se et av verdens mest sjeldne dyr på så 
nært hold, Hamid derimot tar det hele med 
et avslappet skuldertrekk og kjører videre mot 
nærmeste sted med teservering.

KASHMIR ER kontrastenes region, det er et sted 
som både forundrer og fortryller på en gang. På 
den ene siden bedårende vakkert, men samtidig 
fylt med militære overalt og en konflikt som 
alltid ulmer under overflaten.  

SVEVER: Adam Ü lufter skiene under skogskjøring 
i Gulmarg. 

BÅTTUR: Nacho Ferrer-Catena, Adam Ü og Tobias 
Lilieroth har skaffet seg flytende transport på Dal-
sjøen. Srinagar var en turistmetropol, men få finner 
veien til Kashmir i dag. 

ENTUSIASTER: Mohad Yaseen Khan og Abdul 
Hamid Dar driver Kashmir Alpine Ski Shop, og 
håper på å få besøk av mange flere utenlandske 
pudderjegere.

DYP SNØ I SIKTE: Nacho Ferrer-Catena tar 
tallerkentrekket opp i fjellsiden i Gulmarg etter den 
største snøstormen i manns minne. 
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STEDET: Gulmarg, Himalayas foreløpig eneste 
heisbaserte skisted, ligger i 2650 meters høyde, 56 
kilometer fra Kashmirs sommerhovedstad Srinagar 
(Jammu er vinterhovedstad), nær grensen til 
Pakistan i en del av Himalaya som kalles Pir Pinjal. 
Turismen startet i 1927 da to engelske offiserer 
startet The Ski Club of  India.

SKIANLEGGET: Gulmarg har tre skitrekk som 
nærmest ligger på flatmark. Gondolbanen går opp 
mot Mt. Apherwat i to etapper, 2700-3050 moh. 
og så videre til 3980 meter. Den øverste delen av 
gondolen skal ha kommet i drift i mars i år, men 
det er uklart når den kan tas i bruk til skikjøring 
vinterstid. Gulmarg skilter også med verdens 
høyest beliggende 18 hulls golfbane. 

KONFLIKTEN: Den indiske delen av Kashmir 
ligger i Indias nordvestre hjørne og grenser til 
Pakistan og Kina. Etter andre verdenskrig trakk 
den engelske kolonimakten seg tilbake. I 1948 ble 
regionen delt i tre mellom India, Pakistan og Kina, 
med en kraftig militarisert grense kalt ”The Line 
of  Control”. Majoriten av befolkningen ville tilhøre 
det muslimske Pakistan framfor hindudominerte 
India, og Pakistan har hele tiden gjort krav på 
herredømme over regionen, noe som har resultert 
i stadige konflikter. At begge land har kjernefysiske 
våpen gjør konflikten ekstra farlig. De siste årene 
har situasjonen stabilisert seg, men regionen er 
fremdeles å betrakte som ustabil. Vegen mellom 
India og Pakistan ble gjenåpnet i april i år og er 
et stort skritt i retning av mer varig fred. Likevel 
advarer flere land sine borgere mot å besøke 
Kashmir.

REISEN DIT: Air India (www.airindia.com) flyr fra 
Frankfurt til New Delhi. Derfra kan man fly videre 
til Srinagar med Jet Airways (www.jetairways.com). 
J&K Tourism (www.jktourism.org) hjelper til med 
med bakketransport og overnatting i Gulmarg.

NYTT SKISTED: I den indiske delstaten Himachal 
Pradesh, sør for Kashmir, planlegges et skisted 
til nærmere to milliarder kroner. Byggingen skal 
starte neste år og første del av anlegget skal etter 
planen åpne i 2009. “The Himalayan Ski Village” 
skal ligge 2600 meter over havet, med heiser opp 
til over 4100 meters høyde.
Les mer på himalayanskivillage.com.
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NÅ HAR VI dårlig tid. Timene med venting gjør at 
vi kjemper mot sollyset i stedet for byråkratiets 
kvern. 1200 fallhøydemeter er vanligvis ikke 
noe problem, men i denne høyden blir det 
riktig slitsomt. Vi kaver oss opp på toppen av 
Mount Apherwat, 4124 meter over havet, nesten 
samtidig som solen forsvinner bak horisonten.  
Vi rekker å ta inn litt av utsikten fra toppen og 
den omkringliggende fjellkjeden Pir Pinjal før 
mørket svelger alle konturer. Nanga Parbat og 
K2 kan skimtes i horisonten, og et eller annet 
sted i synsfeltet ligger ”The Line of  Control”, den 
omstridte og militariserte grensestrekningen 

mellom India og Pakistan som kløyver Kashmir 
på midten. 
Kjøringen ned skjer i skinnet fra fullmånen og 
under en stjerneklar himmel. Kanskje Robert 
Plant likevel hadde rett i sangteksten sin. 
Vi ramler utmattede inn i hytta og innser at 
oppdraget er over. Vi er ferdige og klare til å dra 
videre. Vi forlater Gulmarg med Mt Apherwats 
fjellkam skinnende bak oss og følelsen av noe 
uoppklart. Hamid og Yaseen drømmer videre 
om den dagen da Gulmarg blir et valfartssted 
for skikjørere fra hele verden. Kommer det noen 
gang til å skje?  Insh’allah.

>> Vi kaver oss opp på toppen av Mount Apherwat, 4124 meter over 
havet, nesten samtidig som solen forsvinner bak horisonten.  

SNØVÆR: Det snødde og snødde i Gulmarg. 
For en gangs skyld ble det for mye snø selv for  
innbitte pudderhunder. 

KVELDSKJØRING: Nacho Ferrer-Catena setter 
utfor fra Mount Apherwat, akkurat i det sola er 
på vei ned. I bakgrunnen stiger Himalayas topper 
opp fra skyene. 
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JORDSKJELVET: 8. oktober ble det nordlige 
Pakistan og store deler av Kashmir rammet av et 
kraftig jordskjelv, og mange tusen mennesker ble 
drept. Ytterligere tusener ble skadet og mistet 
sine hjem. Skadene er verst på den pakistanske 
siden av delelinjen, men det er meldt om drepte 
og skadde både i Gulmarg og i Srinagar. Fri Flyt var 
i kontakt med folk i Gulmarg like før bladet gikk i 
trykken, og rapportene tyder på at skianlegget og 
infrastrukturen er intakt. Støtt Røde Kors sitt arbeid 
for jordskjelvofrene med en innbetaling til konto 10. 
eller en telefon til 82044001. 




