Min bror Joakims vykortshälsningar till sin far

Min äldste bror Joakim var hård. Inte på det sätt som vi tänker hårda människor utan
hård mot sig själv. Uthållig, spartansk och med höga ideal. En utåtriktad enstöring
eller man kanske hellre ska kalla honom för en människa med många vänner som
inte var rädd för ensamheten utan snarast trivdes i den. Lite av den typen av
människa som jag också blivit.
Även om han någonstans i följande texter skriver att en pepparstek i Nepal bara
kostade åtta kronor så vet jag att han inte unnade sig det. En skål ris och buljong för
15 öre blev hans val.
Hans vuxna liv bestod av att resa och upptäcka. Det började med dom rosa bussarna
till Indien på 80-talet och han fortsatte sedan, oftast på egen hand, men ibland också
med någon vän under åtminstone en del av resan. Asien var det som drog honom
mest men även Afrika och Sydamerika. Tyvärr skrev han inga reseskildringar eller
dagböcker men från några av hans resor finns vykort bevarade som han skickade till
vår far och där han i målande talspråk beskriver det han upplevt och det liv han
levde under sina resor.
Jag tycker mig se i hans skrift att han under sin sista resa 2006 tappat en del av
geisten och upptäcktslusten. Han försökte sig på ytterligare en resa i slutet av 2006
men tog sig då bara till Frankfurt. Han hittades död i sin lägenhet i april 2007.
Att dela med sig av hans enkla texter är inte bara ett sätt att dela med sig av ett uns
av hans fantastiska upplevelser. Det är också berättelsen om vem han egentligen var,
eller åtminstone försökte vara...
Bengt Nordström, januari 2018

Hejsan. Har varit här i tre dar nu. Resan gick bra. Det är verkligen en kulturchock
den första dan och precis när man kommer ut från flygplatsterminalen. Man tror
inte sina ögon. Det spelar ingen roll att man upplevt det tidigare. Man bara gapar
av häpnad åt allt. Men nu börjar man vänja sig. Allt är bra och jag mår fint. Det är
35+C i skuggan. Jag bor bra och äter västerländsk mat, i alla fall nu i början. Så får
man gå över till indisk mat sen. Det är för starkt att äta sån mat direkt. Skriver mer
snart. Jocke

Hej, har kommit till Nepal nu och har varit här sen i lördags. Jag tog en buss från
Dehli och åkte i två dar. Ganska jobbigt att sitta på en buss i 48 timmar. Men det
va´ fint att se bergen tona upp sig. Jag har inte sett så mycke´ av Nepal ännu.
Förutom vägen in från Indien och de´va´ vackert. Vägen gick efter en stor flod me´
berg runt omkring. Sen slingrade den sig uppåt. Och så har jag sett Kathmandu
och dess tempel och schyssta hus. Har även sett kungen av Nepal, under nån slags
eriksgata. Nepal är ganska olikt Indien. Det är inte lika varmt. Det är fräschare och
friskare o inte lika mycket människor och tiggare och inte lika fattigt. För några
dar sen så stack jag ut till flygplatsen och mötte snubben från Uppsala som ja´
berätta om att ja´ skulle träffa. Han kom me´ flyget från Stockholm via Moskva.
Skriver mer sen.
Ha det bra. Hälsa
Jocke

Hejsan, har varit och vandrat nästan 14 dar i norra Nepal några
kilometer från Tibet. Vandrade genom ekskog, över floder, passera
vattenfall, gick genom djungel och bambuskog där apor svaja i
trädtopparna. Sov i enkla stenhus me´ stampat jordgolv, hos familjer
som hyrde ut en del av huset som övernattningsplats. Efter några
dagar började man nå höga höjder där det inte växte några träd.
Landskapet påminde om tundra och så snöklädda toppar på över
7.000 m. runt omkring. Tibetaner, buddistkloster och jakar som ströva
omkring och beta och rovfåglar som sväva i skyn. Allting är bra och
jag trivs. Solen skiner varje dag och det är varmt, Ha de´ så bra
Hälsningar Jocke

Jag är fortfarande kvar i Nepal. Har varit i södra Nepal. Har traskat runt i djungeln
med en guide (beväpnad). Såg noshörningar, hjortar, apor, en krokodil och fotspår
av tiger. Det var spännande. Nu är jag i en liten stad (by) som ligger vid en fin sjö.
Har hyrt en cykel och cyklat runt. Bor i ett mysigt hus me´ en stor trädgård runt
omkring full med exotiska växter och fruktträd. Det är över 30+C varje dag och
allting är oförskämt billigt. Till exempel en pepparstek me´ pommes frites för åtta
kronor. Ha det så bra. Jocke

Hejsan, är nu tillbaka i Indien efter 6 veckor i Nepal. Har varit här i
tre veckor nu. Har varit och besökt Taj Mahal i Agra och efter det tog
jag en buss till ett litet ställe, Bharatpur, där det finns en sjö och träsk
med inte mindre än 330 olika sorters fåglar. Jag hyrde en cykel från
”guest-house” som ja bodde på och cykla ut till sjön varje da i 5 dar.
Stack tidigt på morgon och kom ”hem” till solnedgången. Det var
härligt att bara cykla runt där på dom små vägarna me´bara fin natur
och massor av fåglar runt omkring. Såg olika sorters örnar och
ugglor, tranor, storkar, hägrar kungsfiskare, ibisar plus en mängd
andra olika sorters exotiska fåglar. Jag såg även 2 olika sorters
hjortar, antiloper och ett gäng gamar som käka på en antilop. Ibland
cykla ja några kilometer från sjön till en halvöken där ja vandra runt lite. Såg jackaler, vildsvin och tre stora
pytonormar (som är helt ofarliga för människan) och det fanns inga andra farliga djur där heller. Efter 5 dar
där tog jag tåget till Sawai Madhopur. Hyrde en guide och jeep och åkte runt i djungeln fyra dar och leta tiger
utan resultat. Bara fot-avtryck. Såg mungos och apor, krokodiler o.s.v. (inget nytt s.a.s.) Men otroligt fin
natur. Ha de bra. Jocke

Tjena, nu är jag i Jaisalmer, en lite ökenstad i Rajastan i västra Indien och jag har
varit här i lite mer än en vecka nu och jag har en känsla av att de här liknar mer
Nord-Afrika än Indien. Små trånga gator och gränder o torg. Kameler, åsnor, får
och getter och små vitkalkade hus där man kan sitta på taket och sola och runt hela
stan – öken, öken, öken och för några dar sen kom jag tillbaka hit efter att ha varit
ute och ridit kamel i öknen några dar. De va härligt att va där ute i den ensliga
öknen och att slå läger på kvällen och tända en lägereld och att sova under bar
himmel under tusentals blinkande stjärnor. På morgonen vaknade man till
soluppgången – packa kamelerna med vatten-dunkar, filtar, kok-utrustning och
säckar me´ mat. Sen så började jag rida och red hela dan till solnedgången. Slog
läger igen. Sen upp tidigt på morgonen. Frukost tillagad över öppen eld och sen
iväg igen ridande över ensligt landskap där det bara växte en och annan kaktusbuske och nåt litet torkat träd varannan mil eller så. Och kamelen segade sig fram
och jag satt bekvämt bakåtlutad och spana ut över oändliga vidder medans solen
brände och vinden fläkta. Två långa men schyssta dar tog det att rida hit ifrån stället där jag börjad färden
och jag red in i stan, parkerade kamelen och gick hjulbent gatan fram. Tog in på ett litet hotel och tömde
skorna på sand och öken-damm. JOCKE

Tjena! Ursäkta att jag inte skrivit och skickat något kort sedan jag var i Jailsalmer
precis före jul. Men ibland så är det svårt att få tag i kort och man stannar bara till
några dar på vissa ställen och man ska hinna tvätta kläder o.s.v. Så kortskrivande
får vänta tills man fått ro och tills man kommer till en plats där man trivs och
kommer att vara ett tag. Och nu är jag på en liten ö som heter Diu och som ligger
utanför södra Gujarat (stat). Men ön är inte alls långt från fastlandet. Det är en
gammal portugisisk koloni och det märks på stilen på husen o.s.v. Jag har inte
hunnit se så mycke av själva ön ännu. Bara Diu town men jag ska hyra en cykel om
några dar och cykla runt ön. Jag har hört att det finns flera stycken schyssta
”beacher” med vita sandstränder, kokospalmer och blått rent och klart hav att bada
i. (Jag får skriva mer om de sen) Det finns även ett ”bird sanctuary” som ligger nåra
kilometer i från Diu town som jag skulle vilja besöka och sen något eller nåra gamla
fort. HA DE SÅ BRA JOCKE

Hejsan, jag är fortfarande kvar på ön som jag skrev om sist. Men nu är jag trött på
det här stället o ska vidare. Jag känner att jag varit här alldeles för länge. I alla fall
så har jag hyrt en cykel och cyklat tunt på små vägar och ön är ganska frodig grön
me´ kokospalmer o.s.v. Jag har vandrat runt lite o besökt ett gammalt fort där jag
gick runt bland trappor och gångar och igenväxta murar. De finns nåra beacher me´
vit och mjuk sand och havet är härligt och inte för kallt o jag har badat några
gånger men inte så mycke. Jag tror jag skrev sist om ett fågelreservat som jag ville
besöka men jag har inte gjort det eftersom dom säger att det inte finns så mycke att
se. Sist vi prata i telefon så sa jag att jag skulle ringa men det är för dyrt så jag
skickar kort som vanligt istället.
Ha det så bra o hälsa.
Hälsningar Jocke

Tjena, nu är jag tillbaka i storstan Dehi. Det var ett tag sen jag va här
sist. Efter det som jag lämnat ön som jag skrev om så va jag runt i
djungeln en vecka. Åkte runt med jeep och såg som vanligt langurapor. Chital- och Sambarhjortar, Nilgai-antiloper, mungos, vildsvin,
påfåglar och …… lejon. Den här platsen är de enda ställe i hela
Asien där det finns kvar vilda lejon och lustigt nog så finns det en by
där också med bara svarta. För över hundra år sedan så utvandrade
en massa svarta människor från Afrika och slog sig ner i skogarna i
södra Gujarat. (Det säjs så i alla fall… Men de kanske är
barnbarnsbarn till slavar, va vet ja. Jag vet inte om dom gamla
kolonialbritterna hade slavar här i Indien för 100 år sen) I alla fall kändes det som att vara tillbaka i Afrika när
man först såg lejon och sedan åkte förbi en by där svarta ungar lekte och svarta kvinnor hämta vatten i
krukor från brunn.
HA DE BRA JOCKE

Hejsan. Nu är jag tillbaka i Nepal och det känns bra. Det är svalare än i Indien. Jag
tog en annan väg från Indien den här gången. Först buss till ett litet ställe i Uttar
Pradesh (norra Indien), sov över och så vidare nästa dag i skramliga bussar och
jag tar mig över gränsen längst bort i västra hörnet av Nepal. Stannar vid gränsen
två nätter (inne i Nepal) och åker vidare med buss två dar senare till Kathmandu.
Det tar en dag och en natt. Når Kathmandu-dalen på morgonen till en vacker
soluppgång och imorgon fyller jag år. Jag reser inte själv längre. Jag träffade
kompisen från Uppsala av en slump i Dehli. (Han jag reste me´ från början) Så nu
reser vi runt tillsammans igen.
Ha de bra. Jocke

Hej igen. Hoppas att allt är bra. I fredags firade jag (vi) min
födelseda. Jag blev väckt på morgonen av kompisen som knacka på
”min” dörr till rummet jag hyr. Fick blommor, cigaretter, en bakelse
och hostmedicin (är lite förkyld) på en ”bricka” gjort av en vikt
gammal dagstidning. Sen på dan käka vi choklad o banantärta som
vi beställt från bageriet här nedanför på gatan. Senare på kvällen
gick vi ut o käka pizza o kinesiskt. Har flanerat runt här bland smala
gränder , tempel, vackra hus, torg o fruktstånd, krydd o tebodar och
orangefärgade buddistmunkar. Planerar att sticka till nåra små
städer (byar) där de finns gamla kloster och utsikt över de centrala
delarna av Himalaya me Mount Everest i öster. Noshörningen på
kortets framsida såg jag 4 st av sist ja va i Nepal. Ha de så bra: Hälsa. Hälsningar Jocke

Tjena. Har nu kommit tillbaka till Indien efter en härlig tid i Nepal och innan jag
lämnade Nepal va jag först uppe i en liten by. Bodde i en stuga me´ barrskog runt
omkring och längst bort mot horisonten, snöklädda bergstoppar me´ Mount
Everest. Efter det åkte jag ner till djungeln i södra Nepal. Bodde i en bungalow
och njöt av naturen. Sen åkte jag en bit norrut till en mysig liten stad me´
kullerstensgator och stannade ett par dar. Men nu är jag alltså i Indien och har
redan hunnit va ute i djungeln och traskat runt me´ elefant bland vild natur och
vilda djur. Men de gamla vanliga. Apor, vildsvin, hjortar, rovfåglar och sen
avtryck av tigertassar. I morgon sticker ja till ett annat djungelområde mera
norrut.
Ha de så bra. Hälsa. Hälsningar Jocke.

Tjena, Hoppas att allt är bra. Jag har precis kommit tillbaka från den
schysstaste vildmark jag någonsin upplevt. Jag hyrde en ”stuga”
(mycket primitivt) utan el eller nåra andra bekvämligheter. Handla
upp mig på bröd fär några dagar, ost sylt, kokta ägg, grönsaker o
frukt och en låda flaskor me´ vatten, stearinljus. Sen hyrde ja en jeep
och åkte ut till stället som låg vackert vid en älv där jag badade i det
klara vattnet till solnedgångar och soluppgångar och på andra sidan
stranden langur-apor som svajade i trädtopparna och runt omkring
mig tjattrande. Färggranna parakiter och grön och tät djungel och
berg. Och en bit längre upp för floden där vattnet va lite mer stilla,
där låg krokodilerna o gassa i solen. Och det fanns en fin sjö. En dag
var jag ute och vandra med en guide som va beväpnad me´ ett kraftigt gevär. Vi vada över floder o traska i
djup djungel och jag såg vilda elefanter i stora flockar, vildsvin, massa rovfåglar, 2 sorters krokodiler och i de
klara vattnet kunde man se fiskar på en meter eller mer. Ja såg makaker (apor) och en ödla på över en meter,
3-4 sorters hjortar och sista dan såg jag en tiger. En jättekraftig och stor en dessutom. De va en fin upplevelse
även om det va under en kort stund.
HA DET BRA. HÄLSA. HÄLSNINGAR Jocke

Resan gick bra och nu är jag i Singapore men åker vidare idag
Hälsningar Jocke

Tjena, Har nu kommit till Sumatra, Indonesien. Först tog vi en båt från Singapore
till en liten ö i Indonesien. Stanna nåra dar och åt bläckfisk och jätteräkor. Sen tog vi
en stor träbåt mot Sumatra. De tog 30 timmar. Åkte förbi en massa öar och sen kom
man in i de riktiga regnogsträsket me´ djungel på båda sidorna floden. Apor hoppa
i trädtopparna . De va 35 grader varmt och fuktigt solen stekte och båten sega sig
fram på floden. På natten sov vi på däck och jag har aldrig tidigare set en sån
stjärnhimmel. Sen på dan var vi framme. Tog en buss mot bergen på västra
Sumatra och där va de svalare. Sov över på ett ställe och stack dan efter till en sjö
och på vägen dit regnskog på båda sidorna och vilka läten sen. Sen kom vi fram till
en sjödär vi är nu. Har badat lite och har sjön precis utanför fönstret. Igår vandra ja´
upp mot ett vattenfall. Tät djungel och apor som hoppade runt. Jocke

Tjena. Nu har jag kommit till Jerantut mitten av Malaysia. Kom in i
Malaysia på julafton (Penang på västsidan) och innan så va ja i norra
Sumatra och bodde vid en flod. Va ute och vandra i regnskogen en
da. Sätter mig på en stor stock när de prasslar i blad och grenar och
en stor orangutang svingar sig fram och till slut kanske den bara är 3
meter ifrån mig och sitter och blänger. Senare på dan ser ja fler men
nu är jag alltså i Jerantut, Malaysia och innan var jag i Kota Bharu i
nordöstra hörnet av Malaysia där jag tänkt ta en båt över till ett par
schyssta öar men det går inga båtar förns i februari eftersom de ä för
höga vågor den här tiden på året. Så ja får vänta med de. Så jag tog
ett tåg från Kota Bharu och hit. Häftigt 16 timmar med tåg genom
regnskog, berg, klippor och över floder. Örnar som sväva och apor som hoppa i trädtopparna. Om nåra dar
tar jag en liten båt 6 mil uppför en flod och sen ut i djungeln igen där jag tänkt leva i en månad. Ja har köpt ett
fotogenkök. Så all mat gör jag själv sen hyr ja en träbarack att bo i. Ska även hyra ett tält så man kan dra runt
och bo ute. Ska även hyra ett kastspö och fiska i floderna som ja har hört ska va fulla me´ fisk. De är en
nationalpark så allt är ganska fint organiserat med stigar, campingplatser o så. Regnskogen i sig är en av
världens största. 130 miljoner år så den slår Amasonas.
HA DET BRA. HÄLSA. HÄLSNINGAR JOCKE.

Tjena. Nu är jag i Taman Negara. Ett stort regnskogsområde. Och här
har jag gått runt och campat över 3 veckor och ska stanna en vecka
till. De kan va ganska tufft att gå mil me´ tung packning i lera och
ösregn. Kvavt o fuktigt och bena blodiga av alla blodiglar o att vada
över breda floder på hala eller vassa stenar me´ vattnet upp till
midjan och dessutom strömt. O de här gör kompisen och jag på egen
hand utan nån guide eller liknande. Bara en liten karta, tält och en
fotogenlampa som vi hyrt och ett litet fotogenkök som vi köpte i
Indonesien. Släpa runt på dunkar me´ fotogen o mat. Vattnet dricker
vi direkt från floder och bäckar. Har inte sett nåra stora vilda djur
även fast det finns tiger, leopard, svart panter, björn, elefant o tapir
men dom är så skygga och attacker på människor har aldrig hänt i de här området (Till skillnad mot Indien).
Men första natten vi tälta vid en flod vakna ja vid 3 på natten av ljud från våra kastruller som stod utanför
tältet. Ja tänkte att de va vildsvin eller råttor. Tog ficklampan och lös ett stort kattdjur i ögonen. Trodde det
var en svart Panter först men insåg efter ett tag att det var en Malayan Civet Cat som är lite mindre än en
leopard, gråsvart med svarta prickar. Den gick lugnt iväg. Annars har jag bara sett apor, hjortar, ormar,
fladdermöss o 2 meters ödlor. Färggranna fåglar. Hälsningar Jocke.

Tjena. Har nu kommit till världsmetropolen Singapore med
skyskrapor, rena gator, affärskomplex, shopping-centres, 70
McDonalds-restauranger, Bankpalats, stora parker och breda
boulevarder, limousiner och gamla engelska bilar, guld o diamanter,
kostymherrar och propra damer. Senaste mode, M-TV-palmer,
glasmonument,
Härliga
gamla
Chinatown,
little
India,
Arabkvarteren och världens livligaste hamnkvarter. Sjömanskrogar,
Jazzhak, Spelhålor och tatuerare. Lyxfnask, colonial district me´
beach road och Victoria street. Kentucky fried chicken och italiens
pizza. Modernt, lugnt, digitalt, science fiction och 1800-tal.
Konservativt parlament och strängt och jag åker världens renaste
tunnelbana och man kan gå till Raffels legendariska hotel, stå i long bar o sippa på en singapore sling bland
rika amerikanska oljemiljardärer från Texas, engelska lorder, kungligheter och presidenter. Rajor från Indien,
Oljeshejker från Oman, Sultaner från Brunei. I morgon åker jag tillbaka till Malaysia och östkusten och ut till
ett par öar. Solar, badar, slappar. Ja har köpt cyklop o snorkel. De är häftigt att simma runt bland koraller o
färgglada fiskar. Stannar väl på öarna 2-3 v.
HADE BRA. HÄLSA. JOCKE

Tjena! Har nu kommit till Perhentian island. Ett par öar utanför
Malaysias öst-kust. Tog mig från Singapore me´ buss. 10 timmar till
Malaysias öst-kust. Sen en liten fiskebåt nå´ra timmar ut hit och här
är det häftigt. Sandstränder, palmer och blått hav. Blandat med
klippor och stenar och fiskebåtar som en svensk skärgård. Solen
skiner varje dag och det är en 30+C. Bor i en liten timrad stuga me´
veranda på ett par berghällar me´ utsikt över havet och röda
solnedgångar och jag behöver bara klättra ner nå´ra meter på
klipporna så kan jag bada i det klara vattnet och snorkla och vilka
fiskar man ser i cyklopet. Alla möjliga sorter och färger. Stora rockor
och hajar på 2 meter som cirklar runt en och andra jättefiskar. Koraller me´ alla möjliga former och färger och
en bit bort har ja´ som en egen sandstrand inbäddad runt om av grön, frodig djungel där färggranna fjärilar
svävar runt. Finns även stora sköldpaddor på den här ön men jag har inte sett någon än men däremot jätteödlor och jätte-ekorrar. Maten lagar jag själv på fotogenköket och går man igenom djungeln till andra sidan
ön kommer man till en större beach me´ jättevågor på 2-3 meter
Hälsa. So long Jocke
P.S. Stannar en 7-10 dar till på den här ön

Tjena, har nu kommit till Thailand. Tog ett nattåg från Panang Malaysia, 18
timmar, var framme på förmiddan i Bangkok. Tog in på ett Guest house. Stanna 4
dar sen tog jag en en buss till Pak chong där ja ät nu och laddar upp för att ta mig
till Khao Yai National park som är nominerad till en av världens vackraste
områden. Jag bor på ett guest house som ägs av en svensk som haft det här stället
i 7 år och organiserar vandringar me´ guide till djungeln. Så i morron bitti kl. 6
drar jag ut i regnskogen igen.
Tjena. (Samma vykort – red.anm.) Nu har jag varit ute och vandrat i djungeln en
hel da´. Helt otrolig natur. Inte alls som regnskogen i Malaysia. Här är det mera
öppet. Torrare, ljusare. Vi kom till savanner liknande dom i Afrika. Vandra efter
floder och bada under stora vattenfall. Såg gibbonapor, örnar, hjortar, ormar,
scorpion, civet cat och hörde en tiger ryta. På kvällen när det blivit mörkt åkte vi
bil och stötte på 30-40 uppretade elefanter. Om nå´ra dar sticker ja´ ut igen och
blir väl ute en 10-14 dar. Hoppas att våren kommit till Sverige.
Hälsa. Hälsning Jocke

Tjena! Har vart här lite mer än en vecka nu. Allt är lugn, det är varmt
och soligt. Havet är turkosfärgat. Om några dar drar jag lite österut.
Sen Yala nationalpark. Hälsa och ha det bra.
Hälsningar Jocke

Hejsan! Är i Tangalle på södra Sri Lanka efer 16 dar i Mirissa.
Stannar här några dar och solar och slappar. Ska i morron kolla in
stora havssköldpaddor som kommer upp på stranden o lägger ägg.
Sen sticker jag vidare till Kirinda. Planerar att va där ca 10 dar. Också
det södra Sri Lanka men det är bara en liten fiskeby så det blir svårt
att höra av sig. Ha det så bra och hälsa. Skriver mer sen. Jocke

Tjena! Är i Mirissa, Södra Sri Lanka (Där jag varit förut) Sol, Indiska
oceanen, vit sandstrand, kokospalmer, Sea food och inga turister.
Har sett en stor havsköldpadda lägga ägg på stranden. Har även
glidit runt med jeep flera dagar i djungeln och sett elefanter, jakaler,
vildsvin, hjortar, rovfåglar, leoparder, stora varanödlor. Nån gång i
veckan sticker jag några kilometer västerut och snorklar bland
koraller och fiskar. Ha det så bra. Hälsa.
Hälsningar JOCKE.

