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Ida Kristine og Espen Høgbakk har gjort noe som mange antakelig 
drømmer om, men som de færreste gjør. De har lagt hverdagslivet 

i Halden på hylla og reiser verden rundt i over et år. 
SIDE 17!20 

3 .  M A I  2 0 1 4
helg

 FOTO: PRIVAT 

LES OGSÅ: Lørdagsgjesten SIDE 22–23. Bjørn Ystrøm skriver om rått maktspill på Saugbrugs SIDE 21.  
Se hvilke viner Tina anbefaler SIDE 25. Finner du deg selv på de ti år gamle bildene? SIDE 25. Kryssord SIDE 26



18 HALDEN ARBEIDERBLADLørdag 3. mai 2014HELG

jorda rundt

Eventyrlyst er et felles og 
viktig nøkkelord for ekte-
paret Espen og Ida Kristine 
Høgbakk. Den har dratt 
dem ut på en nesten 14 
måneders jordomreise. 
Mellom kontinentene 
lander de i hjemlandet for 
å hilse på familien.

– DET å skulle dra, var en modningspro-
sess, særlig for Ida. Vi har alltid vært 
glad i å reise og har vært borte i en tre 
måneders periode tidligere. Men det er 
annerledes når man skal reiser i over et 
år og leie ut huset og si opp jobben, for-
teller Espen.

NÅ ER de snart halvveis i reiseperioden 
og har bare positive opplevelser å fortel-
le om. – Vi hadde gjort det igjen, konsta-
terer Ida Kristine. Paret snakker med HA 
på Skype fra Paris hvor de kun har vært 
noen få dager. 

MEN FØR Paris har både Asia og USA gitt 
sine livslange minner til Espen og Ida 
Kristine. – Vi dro ut 16. oktober. Første 
stopp var Bangkok og deretter to måne-
der på Bali avbrutt av tre uker på Bor-
neo. Derfra har vi de flotteste opplevel-
sene og sterkeste minnene fra så langt, 
forteller de.

DYKKING, SKILPADDESLIPP, templer, 
julefeiring, fest og «postkortstrender». 
Lokal mat, lokal kultur og lokal befolk-
ning. Og Internett. Espen er avhengig av 
nettilkobling for å kunne gjøre jobben 
sin.

Lar drømmene lede dem rundt om i verden
JORDA RUNDT: Før de dro fra Halden, laget Ida og Espen Høgbakk en lang liste over steder de ønsker å se og severdigheter de vil oppleve. På Gili-øyene tok Espen 
dykkersertifikat på julaften. – Fantastisk opplevelse, sier han og innrømmer at han nok har blitt bortskjemt med flotte dykkerforhold. ALLE FOTO: PRIVAT 

ARIZONA: Grand Canyon i USA er et 
mektig syn. 
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LEVER DRØMMEN: DET HAR VÆRT 
INSPIRERENDE Å SKRIVE OM EVENTYRENE TIL 
IDA KRISTINE OG ESPEN HØGBAKK. 
 
Anja Lillerud, journalist i HA

Lar drømmene lede dem rundt om i verden

ANNERLEDES FEIRING: Julaften ble feiret med nye venner på Gili-øyene. – Jeg har med meg en 
kjole. Den skal være krøllete og passer perfekt på tur, sier Ida.

– JEG er ansatt hos Hyper, et selskap som 
leverer internettjenester som nettsider, 
reklamekampanjer og e-læringskurs. De 
tillot meg å reise ut siden jeg kan gjøre 
jobben fra hvor som helst i verden. Der-
for jobber jeg 40 timer i uka som vanlig 
ved siden av reisingen, forteller han. 

IDA KRISTINE sa opp sin jobb for å være 
med på turen, og mens mannen har 
kontortid, har hun egentid til å se og 
lære nye ting. – På Bali trente og lærte jeg 
masse yoga. Jeg bruker også tid på å lære 
språk, og her i Frankrike har jeg virkelig 
bruk for det. Vi klarer oss i byen, men 

man vet aldri når vi vil strekke på bena 
igjen, og i distriktene er det verre med 
engelskkunnskaper blant franskmenn, 
sier hun.

EVENTYRLYSTEN KOMMER jevnlig på 
besøk til ekteparet Høgbakk. Det betyr 
ikke at reisenes innhold alltid er detal-
jert planlagt. Ved juletider fant Espen og 
Ida ut at USA var neste stopp på ferden. 
– Vi bestilte billetter og inviterte med oss 
et vennepar hjemmefra som vi visste 
drømte om et USA-besøk, forteller Ida. 
Da hun og Espen landet i New York City i 
februar, hadde de ingen andre planer 

enn å møte vennene på motsatt side av 
landet og rekke hjemreisen noen uker 
senere. 

– ALT mellom New York og San Fransis-
co tok vi som det kom. Vi har hatt stor 
nytte av nettstedet airbnb.com når det 
gjelder overnatting. Folk som har en 
seng, leilighet, rom eller hus ledig, leg-
ger det ut på nettsiden. Vi har veldig 
gode erfaringer med det. Da kommer vi 
tettere på lokalbefolkningen og landets 
kultur, forteller paret.

HJEMME I Norge sitter familiene og hå-

per de to reiselystne har det bra. – Under 
hele turen har jeg skrevet blogg og opp-
datert alle som vil følge oss på turen. 
Nettsiden blir også en flott minnebok fra 
månedene våre på tur, forteller Ida. 

BESØK TIL hjemlandet har de lagt inn 
omtrent annenhver måned. – Den vik-
tigste grunnen er at en vanlig reisefor-
sikring gjelder opp til 60 dager. Man kan 
kjøpe forlengelse, men det koster mer 
enn flyturene hjem, forklarer Espen. Nå 
venter Paris og Europa. Og kanskje der-
etter drømmen til Ida: Argentina!

OVER DAMMEN: Denne stranda i Miami var som tatt ut av en amerikansk film. USA var andre stopp 
på turen til Ida og Espen. – Vi liker oss der det er varmt, sier paret.

NEW YORK: Ida og Espen Høgbakk reiser hit og dit i over et år. I februar landet i New York og fikk 
oppleve «snøkaos». - Fly og busser stoppet opp på grunn av ti centimeter med snø, forteller Ida. 
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INDONESIA: Templene spiller en viktig rolle for folk på Bali, og Espen og Ida opplevde 
flere seremonier. Da sperres gatene, butikkene stenges og trafikken stoppes. Gatene og 
templene er fulle av folk i nydelige tempelklær. Damene går med store tårn av frukt for 
ofring på hodene sine, og mennene spiller instrumenter. 

Beste minnene

GOLDEN GATE 
BRIDGE I SAN 
FRANCISCO: Bildet er 
tatt fra Marin Headlands, 
et typisk turiststed som 
gir utsikt over hele Bay 
Area. Man ser Alcatraz, 
San Francisco, hele havna 
og naturligvis hele den 
berømte røde brua. Ida 
og Espen anbefaler å 
reise hit om man er i 
byen.

TIP OF BORNEO: 
Ida og Espen bruker 
ofte Tripadvisor og 
Airbnb for å finne 
steder å bo. På 
Borneo fant de et 
backpacker-sted 
med enkel standard, 
men hyggelig 
atmosfære. – Vi 
kan låne bøker og 
spill og leie kajakk, 
surfebrett, snorkel, 
dykkemaske og 
sykkel. I tillegg 
arrangeres det kurs i 
«jungle survival».

YOGA BARN, BALI: Ida brukte mye tid på yogasenteret som besto blant annet av 
fem yogastudioer, et amfi og en kafé. – Omgivelsene er rett og slett praktfulle, og selve 
yogaen er utrolig, skriver Ida på bloggen.

Følg reisen til Ida Kristine og Espen på 
www.idahogbakk.no

U.S. HIGHWAY 1: Den berømte veistrekningen førte Ida og Espen til blant annet San 
Fransisco, San Diego, Los Angeles og Malibu. – Med en snirklete vei som snor seg rundt 
klipper, fjell, skog og vinranker, er det ikke rart man blir imponert, beskriver Ida.

SAN DIEGO: – Hangarskip har en tendens til å være store, og USS Midway var ikke 
noe unntak. Skipet ble tatt i bruk bare en uke etter at andre verdenskrig var over, og helt 
til 1955 var det verdens største skip, forteller Ida på bloggen.

TIP OF BORNEO: 
Skilpaddeslipp skjer 
bare et par ganger 
i året, hvis man er 
heldig, så dette var 
et stort øyeblikk for 
Ida, Espen og de 
andre som var til 
stede. – Vi heiet på 
dem helt til de var 
ute i bølgene, skriver 
Ida på reisebloggen 
sin.

Med hele verden som mulig destinasjon, er det disse stedene som så langt har 
gjort størst inntrykk på Espen og Ida Kristine Høgbakk.


