
 

Da er det hjemtur og vi er et sted over Mongolia. Faglig vellykket, turmessig full pott, kulinarisk ditto. Jeg ble bedt 
om rapport om mat i Japan, og dette var virkelig greier, mildt sagt. Og bokstavelig talt mildt (smakt).  

Overblikk:  
• Reiste onsdag 15 oktober 06.35. Inntok innsovningspille for å sikre nok 

søvn; ankomst 06.00 torsdag, dvs 23.00 norsk tid (onsdag), og med full dag 
foran meg.  

• Torsdag: Ankomst buss-endestasjon kl 15, via hotell i Tokyo sentrum, T-
bane, tog til Matsumoto, tog og buss til Kamikochi. Nasjonalpark, 
dalbunnen på ca 1500m høyde. Gange opp til nærmeste hytte på 2218, 
Dakesawa goya.  

• Fredag: Ned igjen, inn dalen til Yokoo sanso, hvor stien opp mot 
Okuhotadake sanso (hytte) startet. Gikk dit opp (3000m.o.h.) via Karasawa 
goya.  

• Lørdag: Opp på Okuhotadake, 3190m, videre til Maehotadake 3090m via skarp egg. Ned til Dakesawa 
goya.  

• Søndag: Ned til Kamikochi, buss, tog, tog og mye tullkjøring i T-banenettet i Tokyo før ankomst hotell 
16.10. Ser ikke Tokyo gateplan før kl 18, men vet nå det meste om t-banen.  

• Mandag: Heldagsmøte hos Japan Drilling, like ved hotellet. Vi tre fra FMC spiser ute.  
• Tirsdag: Hjemreise.  

 
I går mandag var det en slags picklesfestival utenfor kontorene til kunden, og vi var 
ute i lunsjen og åt noen merkelige dypstekte boller med blekksprut inni. I går kveld 
fikk jeg endelig smakt lokal sushi også, i en litt grelt belyst sjappe med svært vidt 
klientell, mht alder og mere til. LITT mer smakrikt enn det vi får hjemme, kan jeg 
nok ha dekning for. Vi bodde på et luksuriøst hotell temmelig sentralt, både dette 
og reisen dekket av kunden. Dassen hadde treffsikker dame- og herre-
understellsbehandling, seteoppvarming, deodorisator ("extremely powerful"), men 
dessverre ikke hornmusikk. Speilet var oppvarmet i et lite felt, så man kunne bruke 
det etter dusjen. Vi oppsøkte selvsagt den frokostrestauranten i hotellet som hadde 
japansk mat. Jeg kunne instruere mine kolleger i å blande det rå egget med ris, ha i 
litt sopp og pickles, og så brette et ark nori-tang rundt med pinnene så man fikk en 
pen liten rull i seg. Lekkert. Dette hadde jeg lært av en italiener fra ambassaden, 
som jeg møtte på toget innover torsdag, og igjen på ei hytte på 3000m. Han hadde 
bodd her 7 år og var skikkelig fjellfant, 61 år og hadde kjøpt seg en guide for en 
stiv pris, om enn ikke betraktet fra et timepris-ståsted. Han og andre hyttegjester - 
ikke mange igjen nå to uker før sesongslutt - var hjelpsomheten selv, og maten på 
denne Okuhotakadake sanso (hytte) var berømt som spesielt god. Det var da bare 
190 høydemeter og en god halvtime klyving per kjetting og klamring opp til toppen, Okuhotadake, japans tredje 
høyeste topp. Fuji mot sør, stengt for sesongen, den er 3770m og altså mer snødekt nå. Pussig fjell, perfekt konus, og 
bare grus, egentlig. Vi hadde også fin utsikt til den vulkanen som nylig tok 30 liv, hovedsaklig ved å slippe masse 
tunge steiner i hodet på folk. Den stod og dampet nå.  

Det finnes kanskje ikke tilfeldigheter, som at jeg satte meg i samme vogn som italieneren og senere kunne få gleden 
av å dilte bak ham og guiden hans hele veien på lørdag. Bare han fikk bildene mine, trengte han ikke noen kostdeling 
for guiden, sa han. På hytta hadde han vært travel på telefonen for å få organisert en kreftmedisin til en 
ambassadørfrue eller noe, de har ting her som vi ikke får i vesten, og han klarte å orge noe skikkelig dyrt. Men altså, 
han var bundet sammen med guiden, men det var jo bare en vits, det visste vi begge, for guiden gikk med 5m tau i 



hånda si, så om italieneren (som heter Corrado Molteni) skulle falle, så 
falt han ikke alene, og siden han ikke protesterte, må det ha vært en 
reell trøst for ham, for han innrømmet å ha forstått det. Men jeg slapp å 
tenke på veivalg, og hang med - bokstavelig om enn ikke per tulletau - 
etter beste evne. Jeg er faktisk litt høyderedd, men kjente ikke noe sånt 
i det hele tatt, trass i at det var ytterst luftig. Skal jeg gjette på 2,5-
gradsklatring på det verste? Så jeg var i stedet bare VELDIG 
konsentrert. Det hadde falt snø, men den var tørr, ingen is, og det var 
masse tak og feste hele veien. Skinnvotter, god friksjon. Men altså 
veldig bratt ned noen steder og ikke tema å kunne glippe. Merkingen 
var sånn passe  noen steder, og det var høyst anbefalt å følge den. Det 
sto kryss eller dødningehoder der man burde og definitivt måtte unngå 
å ferdes.  

Hadde inntatt noe enkel farmasi og var dermed pigg og 
utsovet da jeg landet torsdag kl 06, dvs kl 23 onsdag iht 
hjemmetid, og lang dag foran meg. Inn til sentrum, droppe 
kontorsaker, kle meg om, toge til Shinjukustasjonen og altså 
møte denne italienske Corrado på Matsumoto-toget. Alt 
gikk raskt, stressfritt, korrespondert. Fikk kjøpt 1:50.000-
kart i M, i en bokhandel like stor som Asker bibliotek, men 
kartet var uten rutenett, alt på japansk, og siden det var så 
bratt var det egentlig likegreit å bruke annen karthjelp. En 
koselig forstadsbane og så buss oppover dalen, halvannen 
time opp til ca 1500m, nesten bare tunneler og over 
kraftdammer. Jeg rakk middag på Dakesawa goya etter 7-
800 høydemetre på en drøy time, der lia virkelig ble bratt på 
ca 2200m høyde. Så kom vind, snø, skyer. Fulgte råd om å 
gå rundt dagen etter, og gjorde det. Tok litt over 8 timer å 
gå ned igjen, inn dalen og opp til ovennevnte Okuhotadake 
sanso på 3000m, på baksiden av fjellet. Det virket helt sært 
å ha bygget den hytta (nå med hundrevis av plasser) alt i 
1925, når det var så urete og bratt at man bare kom opp på 
alle fire og via diverse sikringskjettinger der det var luftigst. 
Hytta jeg passerte på vei opp hadde FIRE helikopteranløp 
mens jeg stoppet for å drikke. Diesel opp, fulle do-tanker 
ned. For eksempel.  

Været var blitt bra, men snøen smeltet ikke i høyden. 
Hmmm… Underveis hadde jeg lært meg hva goddag er ved 
å høre hva folk hilste meg med, og etterligne etter fattig 
evne, og å ikke skue hunden på hårene; man tror gjerne at 
gamle søte damer i moderat bekledning er plattfot-turister som bare skal glane på fjellene og fotograferes på Kappa-
broen i Kamikochi. Langt oppi fjellet møtte jeg grupper av søte små 75-80-årige damer som skravlet og gikk 
innover. Seige skinn, det der. Det var BRATT overalt. Tenk Jotunheimen, altså type opp til Vettismorki, Avdalen, 
Fanaråken, men IKKE inn dalen mot Olavsbu o.l. Så flatt er det ikke. Men steinete som Jotunheimen. Hurra for stive 
testvinnende Scarpastøvler med såler fra gode gamle VIttorio BRAMbani (Corrado drev folkeopplysning her) 

Middag kl 17, frokost kl 06. Presis. Lyset kom på kl 05.30, like presis, da de sparket i gang generatoren. Var du ikke 
presis ved bordet, kom noen løpende og hentet deg. Risen og den grønne teen og misosuppen var varm! Samme mat 



til alle måltid. Ikke noe varmtvann å 
vaske seg med, men ett lite rom 
oppvarmet. Noen ville heller sitte ute 
i kaldt rom foran parafinbrenner enn 
i varmt rom? Diger TV, flott stereo, 
imponerende bibliotek. Sven Hedin 
på japansk, oppdagelsesreisende 
anno 1910. Corrado skrev opp etpar 
basis-ord jeg kunne pugge.  

Stein-disiplin på tøffelbruk. Sko av, 
så utetøffel-sone, og så 
innetøffelsone. På sovesalen går man 
uten tøfler. De er latterlig små, 
tøflene, men noen så det og ga meg 
et par Crocs som hørte til 
betjeningen. Min første crocs-
opplevelse.. Husk å merke støvlene 
så ingen tar dine, grønn lapp, ikke 
miste. Paraplyer, så du ikke blir våt 
på vei fra annekset, sett dem i stativ. Paraply på fjellet, er ikke det like passende som på seiltur? (På hotellet var det 
et digert paraplystativ med låser på!) Western style eller Japanese style stådass, papiret i søppelkassen her, takk. 
Fysjom. 

Med skydekke laaangt nede i dalen var solnedgangen noe for seg selv. Jeg sov helt forferdelig dårlig hver natt. Dels 
var jeg trøtt, og dels var det høyt over havet. Hvilepuls på 80-90, hele natta, våkne av å måtte snappe etter luft, sove 
på forferdelig futon, hard som fy. Litt døgnvill attpå, jeg hadde jo ankommet under to døgn før.  

Og lørdagsturen opp på toppen var helt kanon. Ut kl 07. Ca 10-15 kalde grader når vinden beit i ansiktet, men 
skyfritt! Eggen bortover til neste topp, hundre meter lavere, etpar km unna eller mindre, gikk på to timer, og altså 
dels ytterst konsentrert. Det var dette jeg kom for, og Besseggen er en lett dilt med barnevogn i sammenligning. Sånn 
bortimot. Ned fra neste topp, Maehotadake på 3090 og til hytta fra første natta, Dakesawa på 2218, var så bratt at vi 

gikk på oss dotter i øra. Klyving på alle fire, men bare unntaksvis med 
nesa vendt inn mot fjellet. Kjettinger, stiger, ur. Men med kjetting og 
stiger var det jo greit, da. Masse folk, noen med hjelm. Vi løsnet en 
stein fra eggen, den dro med seg mye annet og bare fortsatte og fortsatte 
i ei renne nedover. Alle hilste og var blide, konnichiwa, og annet som 
sluttet på -arrimas eller noe sånt. Gamle sviskeansikter, sener lær og 
kevlar, og noen forvillede plattfoter, kanskje. Jeg fikk før turen kontakt 
med en brite som gjerne ville være med, men HAN var plattfoting, 
iallfall. Glad jeg satte foten ned. Null utstyr, null peiling, null kondis, og 
så lurte han på om jeg kunne ta med litt Ritalin til ham (amfetamin, 
medisin for ADHD-ere), for det skrev vel leger ut bare man spurte dem? 
Ach, du liebe… 

Jeg tror faktisk de to lange, fysiske dagene og høyden sammen, pluss 
kanskje nedkjøling da jeg sovnet i sola utenfor Dakesawa goya, skapte 
ugreie i temp-reguleringa, for til lørdagskvelden satt jeg under to dyner, 
i dunjakke og lue og spreng-skalv, og gjorde situps for å få varmen i 
meg. Det tok tid. Jernmangel? To piller inn. Nok væske i kroppen? 



Kaldt fjellvann. Uvasket svette? Manne seg opp og vaske seg i isvann. Nok energi? Tre vestlandslefser, mitt 
hemmelige turvåpen. Mer fjellvann. Hoste, surkle, hoste. Ødem? Lungene kjentes liksom sprengt. 05.30, generatoren 
på, jeg var alt oppe, men fyyyyytttti så støl!!  Og nå skulle jeg ned 800m igjen. Raskt, som å gå i en ur-uryddig trapp. 
Auuu. Ned på en time, fillern, hadde jeg bomma på distansen til bussen? Rakk 8-bussen med to minutters margin, jeg 
fikk lov til å tanke opp vann i kranen ute på plassen, på med dunjakka igjen, sitte helt bak i bussen for setene var så 
tett sammen at det ikke var beinplass. Matsumoto, hurra, hadde returbillett, for der var det ett minutt til Tokyotoget 
gikk. Tre timer, sove, kaffe, duppe, vann. Lavland, pulsen nå nede på normalt nivå. Det var liksom ikke helt tett og 
høy bybebyggelse før helt inne i byen, og dette er verdens største by? Tok en halvtime inn fra utkanten, med 
ekspresstoget. 

Det er sant som man hører: Der det er fjell eller kupert, er det totalt ubeboelig. Bratt. Underskogen er totalt 
ugjennomtrengelig. Omtrent null skogsdrift. For bratt? Bebyggelsen er nesten bare eneboliger, bortsett fra helt 
innerst i sentrum, og så er det 20x30m store rismarker innimellom overalt. Og masse småhager der det var folk med 
stråhatter. Husene ca 100-120m2 i halvannen eller to etasjer. Strøm i luftspenn, sikkert lurest når man skal lappe 
sammen infrastruktur etter et jordskjelv.  

Fantastisk dag, selv om jeg led bare jeg tenkte trapp. Spesielt nedovertrapp. Brukte feil T-banekart og kjørte meg helt 
bort, hadde understreket feil stasjon. Hotellet fortalte hvilken stasjon, men jeg fant jo ikke den på mitt kart, det var to 
like tette kart å forholde meg til, jeg fikk tak i Mattias på siste rest av telefonbatteri, han sms-et stasjonsnavnet, 
mannen i billettluka lysnet opp, men nei, det var ikke korrespondanse til den andre banen som nesten var i 
gangavstand, så jeg måtte kjøre tre andre linjer og 9 stasjoner i ring før jeg var framme over en time senere. Mange 
nedovertrapper senere, med sekk og definitivt uten elegant ganglag. Masse folk, men selv i torsdagens rushtid er ikke 
folk sammenklemt. INGEN dulting, ingen kroppskontakt. Du kan gå gjennom en stim japanere og det går helt 
berørings- og friksjonsfritt. Og underveis stopper folk og spør om jeg trenger hjelp. En ung fyr løp fra veska si for å 
sjekke noe for meg uten oppfordring, jeg kunne bare tatt den og gått, han kom glad tilbake og pekte og viftet.  

Vi sjekket japansk fastfood også, velg etter plastmaten i vinduet, betal i automaten, få ut matbillett og lever på 
disken. Like festlig interiør som en hamburgersjappe, men maten er noe HELT annet. Ikke ha saus på risen, du 
venner deg nok snart til å nyte den rene rissmaken. Jaja.  

Don't smoke while walking, stod det malt på fortauet. Det lyste glorete i et lite Eiffeltårn. "Shelter for people with 
commuting difficulties", i en park. Gatebildet var noe spesielt. Hva var det?  Jo, det var stille!  Ikke bare var det null 
roping eller tuting, men vi hørte nesten ikke bilene. Det må være asfalten, og den så noen steder ut til å være malt. 
Biler, alltid bare bensindrevne, passerte med et hvisk. Tre-fire filer i bredden ut fra rødt lys, omtrent null bråk, ingen 
dekkstøy. Men picklesfestivalen holdt det gående, og her var det drikking og hoiing. Og databasert hånd-tyding for 
30 kroner, med et resultat vi lo oss fillete over. "Do not worry, you will soon find things you have lost", samt 
kjærlighetslovnader min kone må skjermes for å se. Store gamle Toyotataxi'er, automatisk døråpner. God beinplass, 
alltid en kvithanska eldre eller godt voksen sjåfør. Som ble fortalt av hotellmannen hvor vi skulle til JDC den 
morgenen, med kart vi var blitt gitt, men sjåføren fant ikke bygningen, vi måtte hoppe av og spørre oss vei. Ingen 
skilt med Japan drilling company!  Var det noen som så filmen "Men in black"?  

Javisst, ja, det var jo faktisk disse 5-6 timene med møte vi kom for. Gikk som en drøm, svarte for oss, alle lot til å 
være glade. Vi underviste dem om ugreie gass-strømningstap som eskalerer pga volumutvidelsen, de hadde til og 
med tenkt å dele opp gassrøret i flere tynnere! Vi unngikk nennsomt å si at de tok feil og måtte ta seg et tak. Men vi 
tenker jo vårt, da. 

Fin tur, gitt. Kjekt å ha vært der. Stående invitasjon hos Corrado fikk jeg også. Tipper vi får neste prosjektdel også, 
så jeg kan takke ja til ham.  

 






















