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SJ Resebyr€r fixar SIDA-resor ff#H':K$'trfffin:
- striktet i norra Tonkinbukten, ca

och ormsoppa till lunchen "#;'f:""iffiffI ,o- -"di-
cinska utrustningen 5r betydligt
mer komplieerad 5n Personalen
Ar van vid. SA diirfiir kommer ut-
bildningen av tekniker och. sjuh-

lTi:ffif"9:,';T::aX'"*;
Nyborg varit i farten'

0 Har ni nAnsin ha& Barnbng- Visbodasj6n, Lerbiiks socken i Men det var inte endast ftir att

elns,skolblich i de smA oticka, Nirke,glasklartibllttspeglahela ligga upp resor till ltanoi fiir

forkantiga bldckhornen i pulpe- den underbara klara julidagen svensk SlDA-personal han fl6g

ten, vatiiint med svlngbo.i 
"ua- 

oph dess himmel, dA och just nu ivng. Det var ocksA liir att utnyttja

borrat till h6ger, och sen liie ne- tiirjar jag fiirs8 vad blAtt lr. Det ett stipendium ffin ResebyrAftir_-

dan6r, d:ir gAngriirnen lbllde ned 6r i:rte endast en fiirg. Det 5r ett 
' 

eningen och SAS fiil att titta pA

sjllva skotbinkens lock 6ver lAro- begrepp. nya resmll i Fjirran Ostern.

Hicker, Bibeln, Psalmboken och Det diir begreppet lliTj:k1:c ,r}il.lil _tirff Y3#1
3: Hm*3la-skriv'haftera' 

dol- 
"t"-aari 

i,*.i'daien da Mats NvI i"* - Hongkong -__ Bangkok

**ift'::rrr$ffi: Hgff;fr"ffir$+ffi, $"m"ffi*d;ils::;:
ren inhandtade laskpappret.ir.wa i;;'J ;;;"u;;#ii;;'r- t*1T,,:,T*"1::__.__,__ ,6.:,.i": dA vet ni hur havens blAas- DA_persofr c. Zm ,ty"l"n, som ,_M".tt 

h"d:.. gett tylon'vafrurt8 i
te blltt ser ut.

Jag har inte begripit deua tidi- ;"15I=;l;;-;ilili *:tYTruTl$:r?,"i 
t#J 

Egareirots att jag 6ugit.;=i-Idil 3:.Hi:|-;HT;t'#:-**j iy"1"ao-i-au.a rau komma ivig
oceanen, hots au jag sett vergili- ;;pe;iJrfi;J ";;G ;; 

med ett TAr-plan en timmc tidiga-
us vinroda Medelhav intensivt ffi;;;;t S0 ifi;'rk#-ro.,; re. Hela flygplatsen var,6de. Der
bHtt,trotsattAtlantensvackraste ;;;;;;;h ;000 ;; ; hAr var ff$ danet fr&n Hong'
btAeld en februaridag lockade il;;;;. O"ia"i["rr"'t""i kong. Detblev en mardrdmsflyg-
fram de vitaste speglingar hAn ;;il'fiit;al ,"- 

-t.r"-", 
lT9: M-u^.laje jg inte kommit

skeppet Kungsholm, trots.att jag till anvandning. Totalkostrraden ivaghade jag.tattvanta-en.v€ctsa.

;ffj:"$*f:tr i'X''iiiill y"::",mymk' ";;;l;;: -ffl;;lf;; ffi#i1':i'f
bots att jag sett Kalmarsund som 

vv vv rrve'| deber i veckan till Vientiane i La-
ett band av vattrat mtirkblltt si- Det giller 6ven bidrag til Ater- os, ddr nan fAr byQ. Det 5r en
den, som man arurars endast ser uppbyggnad av barnsjuhhuset ftirbindelse ftAn Moskva som sen
pi turkiska ambassadtirers Bach Mai i llanoi samt ett allmiin- tar vid och fraktar vidare till IIa.
ordensband, och hots.att jag sett sjukhus som ska byggas med noi.

Men trots att man flr okey frAn
En av de tre konslgjorda insi6arns i Hannoi dr rekreationpl.teerns, d6r man iven Moskva att man ir inbokad pA lis-
roar sig med handgranatskastning och badminton pl fritiden. tan se iir det inte alls sA hirnla s6-

resa som virldens mest frAlsta
resenAr skulle dra sig liir
Trippen tar tv6 oeh en halv
i tredje klass och mest pA tr{b6nk.

Dagens Hanoi Ar inget
Lund fijr en vnsbrlinning. Inga
personbitar, endast nAgra fA lasL
bilar. Fiir att ta sig omkring i stan
fick hr Nyborg lAna sveruka arn;;
bassadens cykel. SA var det nahu-
ligtvis fol.ifiirbud pA de llesta plat:'
ser och alla vita minniskor vd
ryssar i hanoibons 6gon, I stai
finns tre stora konstgiorda
och det ffr kring dom som
borna roar sig pA ledig tid
handgranatslestning och bidmii
ton,

Mr. Loc hette tolken son
bassaden stAllde till
Men riirelsefriheten var
sad. Man nAste ha specialtil
t ex ftir att fA lAmna stan.

lnte fanns det" trots hetta, l
ken lAskedrycker eller til att fA
i pA sta+. Det iir en skriande
p6 hotellrurn natuiligtvis;
Iingspunkten tbr v5sterls,r
na var i allmiinhet barerti
ska ambassaden och da".S""
torftigt, mycket torftigt, spnr I
gitta Andersson brukar qiur

kert att man Ar det nir det kom- blAa frAn b6rjarr' FrAn Tokio

odh bdstAr mest.av nAefa bdiit
iitt jordgolv. Specialitdtdrirra
orrmoppa och stekta duvoi
det iirr ju inte precis det som
ska mirgar skriker om.'..,' :i.: :

Och soni avslutring llei tin

Det frnns en opera och en
som uppfbr ftirestAllningar pA
dets sprAk. Och det 5r inga
Laliska hdjdpunkter ftir en'r
linning som inte 6r
landets sprAk och musik. :

Restauranglivet i|r

T6XT: CLAES

mer till kritan i Laos. Del var diir-
ftir viktigt lbr Nyborg ad skaffa en
god kontaktman i Vientiane, med
fiirmAga att flxa och greja de mest
omdjliga. Det hoppas han att han
lyckats med. Chanserna att b1i sit-
tande i Vientiane en vecka eller sA
5r alltsA stora,

Det frnns inga andrd miijlighehr
att ta sig &iritAn annat An med
flyg. Buss, bil eller tAg ltirekom-
mer bara inte.
, Det finns dock en annan miijlig-
het att ta sig till Hanoi frAn Stock-
holm. Det Ar med tAg via Moskva
och Peking. TAget tuffar in pA
Ilanois central tvA gAnger i veck-
an. SJ Besebyri arrangerade en
sin resa f6r sex stipendiater frAn
Nordvietnam. Det 6r troligen en

de Nyborg studieresor till
och Trulc. Guam har bllvit
nernas Mallorca. Men nu b6rj
det bli sA tiverfyllt att man
sig nya resmAl. Det kommer ett
Japans Kanarieiiarna '

vArldens stiirsta atoll. Den
mitt i Sti[a Oceanen. Odt'.ar
horallrev med dubbel botteniA i
sAga. IIAr sha nu byggas
och tiviigl fiir turtstens gtAde
det Arjust h6r som det blAaste
ten finns, sa Nyborg och
sina bilder.

Jag svdr att jag al&ig sett
blSare, mers underbart 9ch
givande,
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