RESA UK 1970 &
FEHMARN

14

Liftar-resa runt Brittiska öarna, 9 juni-4
juli. Anteckningar från min första långresa, en månadslång resagenom England,
Skottland, Nordirland, Eire och Wales.17 år
gammal, reste med min gymnasiekompis Anders Edenbrandt på sommarlovet efter första
årskursen på Katedralskolan i Lund

51

Popfestival på Fehmarn, Tyskland 2-4
september. Specialtåg från Köpenhamn
till tyska ön Fehmarn tillsammans med gymnasievännerna. Enastående musikprogram med
Jimi Hendrix som stora dragplåstret, tre veckor
innan han gick bort.

PRAG 1971; 1977 & 2014

62

Tre besök i Europas vackraste huvudstad, Prag i förutvarande Tjeckoslovakien, numera Tjeckiska republiken. 1971, tre år
efter den krossade Pragvåren 1968 besökte jag,
18 år gammal, staden tilllsammans med broder
Charlies klass på Polhemskolan i Lund utan att
ta ett enda foto. 1977 ännu ett besök med idel
anteckningar. Slutligen ett besök 2014 till det
anrika universitetet i Prag för att träffa deras
Sydasienforskare. Publicerat 5 juni 2018.

EUROPA-INDIEN 1972

1

Med Interrail genom DDR, Västtyskland
och Luxemburg..Inledande del av min
första resa till Indien hösten 1972, 19 år gammal. Tågluffade med Interrail-kort som kostade
350 kronor för resa en månad genom hela Europa.

53

Paris-Madrid-Granada 10-24 augusti
Fortsättningen påresan genom Frankrike och Spanien. Blev emellertid magsjuk i Barcelona och for därför hem till Sverige, men efter
en månads konvalecens for jag åter iväg på
min första Indienresa.

54

Köpenhamn-Paris-Liechtenstei-Salzburg
- -Split-Aten 10-21 oktober. Omstart på
min första resa till Indien. Tågluffade med årets
andra Interrail-kort för resan genom Europa.
For först tll Paris och hälsade på Kicki Gustafsson, därefter direkt till det extremt vackra furstendömet Liechtenstein och dess huvudstad
Vaduz. Sedan till musikens högborg Salzburg i
Österrike, kuststaden Split i dåvarande Jugoslavien och så Aten i Gekland.

20

Aten-Istanbul-Teheran 22 oktober - 8
november. Del av min första resa till Indien hösten 1972, 19 år gammal, Interrail
genom Europa till turkiska gränsen, därefter billig tågresa vidare till Istanbul och vidare tre dagars färd till Teheran inklusive färja över
Van-sjön.

21

Herat-Kabul-Lahore-Amritsar-Delhi 1628 november. Fortsättning på min första
resa till Indien hösten 1972, tåg från Teheran till
Mashhad, bussar genom Afghanistan, tåg
genom Pakistan, korsade gränsen till Indien som
var öppen en dag i veckan. Nådde Indien men
ännu inte framme vid slutmålet Agra.

22

Agra-Delhi-Kabul-Tashkent-Moskva-Hel
singfors- Stockholm-Lund 29 november
– 17 december 1972. Avslutande delen av min
första resa till Indien hösten 1972. En vecka i
slutmålet Agra, därefter Delhi på nytt, så overlandbuss till Kabul, och resa genom Sovjetunionen med flyg, tåg till Helsingfors, båt till
Stockholm och slutligen tåg hem till Lund.

FÄRÖARNA 1973

12

31 juli-4 augusti. Resa med färja från
Esbjerg 39 timmar och första dagarna i
Torshavn, inledningen på tre veckors resa till
fots och med båt runt i Färöarna

30

Streymoy-Bordoy-Fugloy-Klaksvik 6-11
augusti . Fortsättning på vandringsfärd
över öarna i Färöarnas norra arkipelag. Reste
med Håkan från Karlshamn i ständigt gråväder
och regn.

48

Sandoy-Suduroy (Färöarna/Føroyar)
13-15 juli. Fortsättning på treveckors
vandringsfärd över öarna, nu i Färöarnas södra
arkipelag.

SVERIGE 1974

6

Stekenjåkk, liftande färd genom Sveriges
södra fjälltrakter, 26 juni

SYDOSTEUROPA 1974

7

Debrecen, Ungern, 6 augusti. Månadslång
tågsemester med Beppe Persson genom
Ungern, Rumänien och Bulgarien.

ASIEN 1975-76

4

Inledning på resan från Tallin i Estland till
Gorgan i Iran, 12-18 september. Sjumånaders resa genom Asien.

2
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Intryck från Herat, Maimana och Mazar-iSharif i norra Afghanistan

Bamiyan, Afghanistan 5-6 oktober. Tillbringade en månad i Afghanistan. Reste
tillsammans med vännen Tomas Löfström som
just höll på att samla materal till sin bok “Landet
mitt i världen”. For till Bamiyan med Budhhastatyerna och de underbara sjöarna i Band-iAmir.

24

Kabul-Peshawar-Chitral-Bumboret 1122 oktober. Besökte med Tomas Kalashfolket i Bumboret, en av tre dalgångar i gränstrakterna mellan Pakistan och Afghanistan.

till en början med medcyklande ressällskap men
därefter helt på egen hand. Bodde omväxlande
i tält och på vandrarhem och färdades företrädesvis på grusiga skogsvägar, undvikande de
stora landsvägarna. Studerade fäbodar och underbara hälsingegårdar med STF:s årsbok om
Hälsingland som reseguide. Fortsatte sommaren
därpå (1979) att cykla 14 dagar ytterligare
norrut från Härnösand till Skellefteå via Ådalen,
Höga kusten och Västerbottens kustland. Publicrerat 24 april 2018.

SYRIEN 1979

17

15

31
32
33

+

25-30 december. Inledningen på spän
nande månadslång resa kors och tvärs i
Syrien och Jordanien. Reste till Qamishliye,
gränsstaden mot Irak och Turkiet inbjuden att
Kathmandu-dalen, Nepal
närvara vid assyriskt nestorianskt bröllop. 26 år
15-29 novemmber
gammal, hade just pluggat arabiska/DamasThailand 7-13 december 1975. Chiang kus-dialekt vid universitetet i Göteborg jämsides
Mai – Bangkok – Nakhon Si Thammarat. med journalistik-studierna. Publicerat 25
Malaysia & Singapore 20-30 december. februari 2017.
uppsats om Syrien på journalisthögskolan i
Penang/Georgetown – Kuala Lumpur –
Göteborg
december 1979.
Malakka – Singapore.

Helambu-dalen, Nepal 21-28 november. Äventyrlig veckolång ensamvandring
(trek) i bergen norr om Kathmandu.

34

. Indonesien 1-30 januari 1976. Jakarta
– Bali – Surabaya – Yogyakarta – Jakarta – Bogor. Del av min sjumånadersfärd på
egen hand genom Asien

8
7

Colombo, Sri Lanka, 8-16 februari, nära
slutet på resan.

Sri Lanka-Sydindien 19 februari – 10
mars. Sista etappen på min sjumånaders
resa genom Asien – en månad i Sri Lanka och
14 dagar i sydindiska deltstaterna Tamil Nadu
och Kerala, varefter jag tog båten tillbaka till Sri
Lanka och slutligen flög hem till Sverige från
Colombo den 22 mars 1976.

EGYPTEN 1977

5

Kairo, 20-23 november. Hade precis läst
20 poäng arabiska vid Lunds universitet.
Jag var 24 år gammal och reste som vanligt
själv och på egen hand.

25

Luxor-Kairo-Hurghada 25 november – 4
december. Fortsättning på månadslång
resa genom Egypten.

CYLELTUR SVERIGE 1978

59

Cykeltur Borlänge-Falun-EdsbynBollnäs-Hudiksvall-Sundsvall 24 juli – 6
augusti 1978. 14 dagars färd med cykel genom
natursköna bygder i Dalarna och Hälsingland,

45

Latakia-Damaskus-Amman-Petra-Aqaba
1 – 7 januari. Hamnstaden Latakia i alawit-dominerad trakt, fornlämningar i Ugarit,
korsfararborg vid gränsen mot Libanon, bodde
hemma hos soldatfamilj i Damaskus, vidare till
snöigt Amman, fascinerande Petra och badbart
Aqaba.

MONGOLIET 1980

16

Upplevelser under nio dagars besök i
Mongoliet, ett land jag längtat efter att
besöka. Reste med liten kunnig grupp i Danska
Studentresors regi med etnografen Klaus Ferdinand som färdledare. For med Transsibiriska
järnvägen från Moskva.
+ Lars artiklar i Hallands Nyheter och tidskriften
SYDASIEN 1980-81, samt uppsats i socialantropologi vid Lunds universitet vårterminen
1975

SYDASIEN 1982:

37

Sri Lanka 2 - 31 mars. Colombo-Ma
tara-Dambana-Kandy-Kotmale-HattonJaffna-Vavuniya-Negombo-Talaimannar. Inledningen på min sexmånaders resa genom
SYDASIEN som frilansjournalist, en månad runt
hela Sri Lanka – ett år innan inbördeskriget bröt
ut – tillsammans med fotografen Helge Rubin,
arbetskamrat från Ystads Allehanda. Besökte
veddahfolket i Mahiyangana, svenska bistånds-

projektet Kotmale, plantagearbetare i höglandet,
mötte trakasserade ledare för Gandhiyam-organisationen i norr, och badade på ön Delft utanför Jaffna.

38

Madurai-Trivandrum-Alleppey-Periyar
Lake 5 – 11 april. Eter en månad på Sri
Lanka landsteg vi i Rameswaram och for via Madurai till indiska delstaten Kerala och dess huvudstad Thiruvananthapuram.

10
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Ooty, Bangalore, Mysore, Kodaikanal,
12-14 april

Bangalore-Chennai-Trivandrum 19–26
april. Upplevelser från Bangalore, Chennais filmstudios och en ofrivillig återresa till Trivandrum för att fixa med mitt visum.

40

Trivandrum-Chennai-Nellore-Bhunane
swar-Kolkata 27 april - 1 maj. Reste själv
med tåg från Thiruvananthapuram till Chennai
och vidare till Nellore i Andhra Pradesh och
svenskt missionssjukhus där. Vidare till Orissa
och så första gången ankomst till Kolkata och
dess spring-rikshor som Helge och jag gjorde reportage om.

9

Calcutta, Indien, 2 maj. Höjdpunkten på
sex månaders resa i Sydasien som frilansjournalist, mötet med Kolkata och med min blivande hustru Bubu och familjen

35

Darjeeling-Gangtok 8–17 maj. Halv
vägs på min sexmånaders resa som frilansjournalist (genom Sri Lanka, Indien, Bangladesh och Burma) besökte jag för första gången
norra Västbengalen och Sikkim i östra delen av
Himalaya. Behagligt komma hit undan den indiska sommarhettan

41

Gangtok-Saidpur, Bangladesh 21-25 maj
. Nu på egen hand. Från undersköna indiska delstaten Sikkim via Siliguri till Haldibari
vid gränsen mot Bangladesh. Cykelriksha till Hemakumari och indiska checkposten, därefter fyra
kilometers vandring i sommarhetta längs den
icke-fungerande järnvägslinjen till bangladeshiska gränsstationen Chillahat. Efter omständiga
gränsprocedurer slutligen tåg till staden Saidpur.

42

Dhaka 29 maj. Huvudstaden Dacca
(Dhaka) i sommartid. Bodde omväxlande
hos svensk missionärsfamilj respektive ambassadpersonal, och lade upp planer för rundresa i
landet.

43

Sylhet-Rashidpur-Chittagong-Rangamati-Cox’s Bazar-Dhaka-Barisal-Khulna
31 maj - 21 juni. Fascinerande Bangladesh-upplevelser

11

Calcutta, Tredje och avslutande vistelsen
med i min blivande indiska familj 15-25
augusti.

INDIEN 1984

46

Calcutta 30 september–8 oktober samt
24–30 oktober 1984. Första återbesöket
hem till Tala Park, två år efter Bubus och mitt
bröllop. Mattias, 10 månader gammal med oss.
Varmt mottagna av svärfar Annada Munshi och
hela familjen. Lagom till Durga puja. Efter en
dryg vecka for vi till Bangladesh. Åter i Calcutta
efter 14 dagar upplever vi dagen då premiärminister Indira Gandhi mördades, vilket åtföljdes
av bandh men inga massakrer i vår stad.

44

Kethlal, Bangladesh 14 - 17 oktober.
Veckolångt besök i Bangladesh. Vår
förstfödda son Mattias, 10 månader gammal,
reste med oss. Målet var byn Kethlal nära Bogra,
där Bubus mamma Jayathi växte upp. En morbror och kusinen Shikha bodde där än och var
våra värdar alltmedan vi betittades intensivt och
nyfiket av alla byborna.

55

. Calcutta-Madras-Bangalore-MysoreMangalore-Goa 11 – 21 november. Resa
med Bubu och Mattias, 9 månader gammal, från
vår bas i Calcutta till Madras/Chennai i avsikt
att resa runt i Tamil Nadu. Skyfall och översvämning fick oss dock att ändra rutt och istället fara
med tåg och bussar västerut till Bangalore, Mysore och Mangalore, och så småningom landa i
det paradisiska Goa. Väl där fick vi en fantastisk
upplevelse när vi besökte Old Goa och råkade
vara där på plats just den dagen vart 12:e år då
Francis Xaviers balsamerade lik förs i procession
mellan två av katedralerna, med närvaro av katolska biskopar, präster, munkar och nunnor från
hela Asien.
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Goa-Bombay-Calcutta 27 november. Av
slutning på treveckors resa med Bubu och
Mattias, 9 månader gammal från vår bas i Calcutta till Madras/Chennai, Bangalore, Mysore,
Mangalore och Goa. Från Goa for vi med båt
till Bombay/Mumbai och sedan tåg till Calcutta/Kolkata, dit vi anlände 12 timmar försenade. Inkluderar P O Henricson-artikel i
tidskriften SYDASIEN om William Radices nyöversättning av Rabindranath Tagores poesi,
samt Kumkum Munshis artikel om Tagores konstnärskap.

INDIEN 1986-87

rades . Publicerat 22 april 2018
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Calcutta, Indien, 21-22 september 1986.
Första dagarna på Tala Park med familjen – Bubu, Mattias 2,5 år gammal och Marie 1
år. Stannade fem månader i Indien/Kolkata. Daniel Carlsson med från Sverige och med honom
gjorde jag en avstickare till Kina.

52

Jamshedpur-Tatanagar, Jharkhand 2-4
november 1986. Resa till Indiens centrum för metallurgisk industri, kring Jamshedpur i
dåvarande Bihar, nu Jharkhand. En av många
färder/expeditioner i Indien tillsammans med
min älskade svåger konstnären Kumkum Munshi.

50

Calcutta och Sundarbans 26 december
1986 - 1 januari 1987. Vardagsliv
hemma på Tala Park i Calcutta under vår femmånaders vistelse i Indien med våra då två barn,
Mattias 2,5 år och Marie 1 år. Vänner från Sverige hälsade på, bland andra Johny och Eva
från Linköping som jag tog med å tur till mangroveträskdjungelområdet Sundarbans under jullovet. Och familjen hälsade på Calcuttavännerna Lisbet och Deepak på nyår.
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Vardagsliv på Tala Park i Kolkata och
resa med båten till Andamanerna/Port
Blair där vi stannade 10 dagar. Den fem månader långa Indienvistelsen närmar sig sitt slut.
Mattias 3 år gammal och Marie 1,5.

KINA 1986

36

Hong Kong-Macau-Kunming-Chengdu
25 oktober - 9 november. Min första
resa i Kina tillsammans med vännen Daniel
Carlsson från Göteborg. Avstickare från Kolkata
där övriga familjen befann sig, vi flög till dåvarande brittiska Hong Kong, besökte portugisiska
Macau och sedan till riktiga Kina – Guangzhou,
Kunming, Stenskogen, Chengdu.

3

Resa på Yangtze-floden genom Three Gorges i södra Kina med Daniel, 23 november

INDIEN 1988-89

58

Calcutta 21 – 28 oktober 1988. Hela
familjen, Lars och Bubu samt Mattias
4,5 år, Marie 3 år och Daniel 1,5 år, tillbringade nästan sex månader hemma på Tala Park i
Calcutta hösten 1988 och fram till och med mars
månad 1989. Här resebrev från jobbig flygfärd
till Indien och de första veckorna med familj,
släkt och vänner, under vilken tid Durga puja fi-

Kodaikanal, Tamil Nadu, 17-25 februari
1989. En av många utfärder i Indien
under familjens långvistelse i Kolkata 16 oktober
1988 - 14 mars 1989. Hyrde ett av svenska kyrkans sommarhus (Kullsveden) i sköna hill station
Kodaikanal i Tamil Nadu. Vid den tiden ännu en
idyllisk ej överexploaterad plats högt ovan slättlandet. Mitt andra besök i Kodai, men första
med hela familjen. Kyrkan har tyvärr sedan dess
sålt de fina husen. Fortsatte sedan till Gokarn,
Goa och Bombay och tillbaka tlll Kolkata.

KINA 1988
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Beijing-Hong Kong-Calcutta 31 oktober 17 november 1988. Två veckors Kina-vistelse på egen hand, avstickare från sex månaders resa med familjen till vårt Tala Park-hem i
Kolkata och en lång rad indiska exkursioner. Publicerat 1 maj 2018.

CANADA 1992
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British Columbia, Canada & Seattle, USA
27 juni - 18 juli 1992. Resa i Canadas
vidunderllgt sköna Stillahavsprovins med Vancouver City och Vancouver Island och huvudstaden Victoria. Med göteborgsvännen Daniel
Carlsson och besökande Humayun Kaisar, närvarade vid bröllop och sedan rundtur i provinsen.
Båt norrut till Prince Rupert, tåg över Klippiga
Bergen till Jasper, bussar vidare via Banff och
Kelowna åter till Vancouver. Avslutningsvis några
dagar i Seattle. Publicerat 3 juni 2018

INDIEN 2001

17

Kolkata, Indien januari 2001. Lars, Bubu,
Mattias, Marie och Daniel reste till Kolkata via Pakistan (Lahore och Islamabad) och
Nepal (Kathmandu) och stannade tre veckor i
Munshi-familjens residens på Tala Park

SYDASIEN 2005

26

Kolkata-Siliguri-Guweahati-ShillongPhuentsholling 19 november – 17 december. Fantastisk tjänsteresa för Swedish South
Asian Studies Network (SASNET) av radarparet
Staffan Lindberg och Lars Eklund, med besök på
ett 30-tal universitet och utbildningsinstitutioner i
nordöstra delen av Sydasien – indiska delstaterna Västbengalen, Assam, Meghalaya, Orissa

och Bihar, samt Bhutan, Nepal och Bangladesh.
Sammanfattande rapport + en lång rad detaljerade rapporter från enskilda platser i nordöstra Indien. Publicerat 18 maj 2017.
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. Bhutan och Nepal 26 november - 3 december. Fortsättning på kontaktresan för
Swedish South Asian Studies Network (SASNET)
med rapporter från universitet och utbildningsinstitutioner i Bhutan och Nepal.

28

Bangladesh 4-12 december. Fortsättning
på kontaktresan för Swedish South Asian
Studies Network (SASNET) med rapporter från universitet och utbildningsinstitutioner i Bangladesh.
Puublicerat 19 maj 2017

29

. Kolkata-Bhubaneshwar-Patna 12-17
december. Fortsättning på kontaktresan för
Swedish South Asian Studies Network (SASNET)
med rapporter från universitet och utbildningsinstitutioner med utgångspunkt Kolkata.

INDIEN 2012
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Kolkata, 21 October - 30 November 2012.
Månadslångt besök i min andra hemstad
Kolkata, kombinerat privat besök och uppdag för
SASNET som jag jobbade för. Publicerat 17 april
2018

