20

T Ä B Y D A N D E R Y D T I D N I N G Tisdag 17 oktober 2006

FA M I L J

Har du tips? Ring T&D: 08-544 817 80,
eller mejla: familj@tdtidning.se.

DAGENS KRÅNGLIGA ORD: PSYKOGRAF – Av spiritister använd

anordning för mottagande av meddelande från andevärlden.
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Jorden runt på 382 dagar
FEM FRÅGOR
■ Vad var bäst under er

resa?
– De dagliga bekräftelser
att vi gjorde rätt som hade
modet att hoppa av ekorrhjulet ett år för att uppleva
världen. Att ta det beslutet
när man börjar närma sig 50
är stort och i den åldern är
det faktum att man lever
bara en gång, mer relevant.
Motsvarade resan er
förväntningar?
– Absolut bättre än förväntat. Med ett leende, tålamod,
respekt och en ödmjuk inställning till de olika ländernas kultur blir det alltid bättre än vad man förväntar sig
av varje enskilt land.
■

Några måsten på de
ställen ni besökte?
Warili Lodge i Tari, Southern
Higlands, Papua Nya Guinea
Dolphin Bay Divers, Fiji.
Restaurang Porteno, Buenos
Aires, Punta Espinoza på
Galapagos.
■

■ Bästa maten?
Mama's bananpannkaka på
Perhentian Besar, Malaysia.
Ceviche i Lima, Peru.
Penang curry på New Haven
Rest, Koh Tao, Tahiland.

Sämsta maten?
Smakar det inte bra så tar
man en ny rätt. Det är klart
att det är lite exotiskt att
käka myror (smakar citron)
och larver (lite geggigt). Vi
åt bara lokal mat och det är
inte alltid vi visste vad vi åt,
men smakade det bara gott
så…

■

PAPUA NYA GUINEA. Ett av Eva och Anders Sundströms favoritställen under sin ettåriga jorden runt-resa. Här tillsammans med
m Huli Wigmen.

Anders och Eva från Täby sa adjö till
vardagslivet och kastade sig ut i världen
Anders och Eva Sundström, båda i 50-årsåldern, från Täby gjorde
vad många drömmer om,
men aldrig riktigt vågar
göra. Det lämnade ekorrhjulet bakom sig och
reste jorden runt på 382
dagar.
– Det enda vi egentligen saknat under resan är
familj, vänner och bekanta, säger Eva.
För drygt två år sedan bestämde sig Täbyparet för att
göra slag i saken och ge sig ut
på den där drömresan de alltid velat göra. Eva blev uppsagd från sitt dåvarande jobb
på ett läkemedelsföretag och
ﬁck ett års lön i avgångsvederlag. Anders däremot
lyckades efter viss möda få
tjänstledigt från sitt jobb och
därmed var den första förutsättningen, att kunna vara
borta i ett år, i hamn.
– NÄR VI VÄL BESTÄMT OSS

började vi läsa in oss på de
ställen vi ville se och två må-

nader innan vi satte oss på
planet jobbade jag heltid
bara med de praktiska förberedelserna, berättar Eva.
Resan gick i västlig riktning och det första stoppet
blev Brasilien. Sedan följde
bland annat Argentina, Chile, Peru, Ecuador, Nya Zeland, Australien ,Fiji och Papua Nya Guinea. Och när
paret Sundström klev in
i villan i Täby, som varit uthyrd under tiden, hade det
gått ett drygt år sedan de
klev över tröskeln på väg
mot Arlanda.
– VI HADE BÅDA REST mycket
innan men att vara ute i ett
år ger lite andra perspektiv
på livet i Sverige. Vi tar så
mycket för givet här hemma
och är snabba att klaga när
saker och ting inte fungerar
perfekt, säger Anders.
Budgeten för resan var
beräknad till 600 kronor per
dag för båda. Och budgeten
höll i stort sett om man slår
ut det över ett år.
– Ibland unnade vi oss

något extra. På Nya Zeeland
forspaddlade vi och på Fiji
dök vi mycket. Jag fyllde
dessutom 50 när vi var på
Nya Zeeland och då skickade några vänner ett ekonomiskt bidrag så att jag kunde
hoppa fallskärm, berättar
Eva.

Är det något speciellt
ställe ni helst skulle vilja
återvända till?
– Vi vill tillbaka överallt,
svarar de nästan i munnen
på varandra. Men mest lockar kanske ändå Sydamerika.
Trevliga människor, fantastiska platser och jättelätt att
resa.

Dykning på Papua
Nya Guinea.
Marknad i Anderna, Peru.

Fitz Roy, Patagonien.

Har ni några råd att erbjuda till de som tänkt ge
sig iväg på en liknande
långresa som ni har gjort?
– Man måste bjuda till
och vara anpassningsbar för
att få det att fungera. Och
framför allt – man måste ha
respekt för människor.
MATS ERIKSSON

mats.eriksson@tdtidning.se

Machu Picchu, Peru.

