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Detta är den tredje och sista boken.

Första boken är om mina första 43 år, den andra är om 
de 8 följande åren.

Nu har jag gjort boken som stoppar vid corona- 
utbrottet 2020, som fick livet att ta en paus.

Resterande kommer bara att komma ut på:
www.ilbiondo.se 

som även innehåller lite extramaterial, som jag kom-
mer på efterhand.

Även med denna bok har jag haft en enorm hjälp av 
mina fantastiska vänner Henrik Moberger och Anne 
Radestedt.

Hej igen!
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D en 25:e bröllopsdagen firades med 
vår första jorden runt-resa.Vi bör-

jade med Dubai. Hotellet hette Mari-
na View, men det måste ha varit döpt 
innan de byggde till en massa kvarter 
mellan hotellet och havet.

Vi hittade taxichaufförer, som visste 
vilka restauranger det serverades vin 
på. Vi åkte med den renaste spårvag-
nen någonsin – skytrain hette den. 
Ville man till stranden avtalade man 
med hotellets busschaufför när man 
ville åka och när man ville hem – till 
ingen extra kostnad.

Vi åt en underbar bröllopsdagsmid-
dag på Burj Al Arab, i källaren, under 
vatten, där fiskarna simmade omkring 
dig i havet, där du satt och tittade på 
när vi åt fisk. FANTASTISKT!

Vi åkte ut i öknen, körde öken-go-
kart, höll jaktfalk på armen, tittade på 
magdans, simmade med delfiner med 
mera.

Del 6

2011 december

Mannen med fågelskräck.

Sabine ville upp i Burj Khalifa, men 
jag hade ”glömt” att boka. Varför skul-
le jag vilja åka hissar upp i världens 
högsta hus och gå ut på en glasbal-
kong? 

Vi fortsatte vår tripp, först till Bang-
kok, Trat och Koh Kood, där vi ”fi-
rade” julafton. Vi fortsatte sedan till 
Udon Thani, där Peter bor med sin 
thailändska fru och barn. Peter är 



8

Lekfulla delfiner.

Världens högsta byggnad,  
Burj Khalifa.

Det var mer än magen som dansade.
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son till Erzsebet, som ni har läst om 
tidigare. Hon var också där för att vi 
skulle fira nyår med Peter och hans 
familj. Peters fru hade bokat in oss på 
ett hotell, som var alldeles nybyggt. 
Jag tog själv av skyddsplasten på möb-
lerna. Första morgonen vaknade vi 
klockan 6 av att det var någon som 
sjöng tyst. Det gick snart över i disco-
takter. Det var invigningen av hotellet. 
De första vi hade hört var munkarna, 
sedan kom borgmästaren och festen 
startade. Hotellet fixade en taxi med 
en chaufför vid namn Mr Pang! Erz-
sebet var livrädd för att åka med ho-
nom, men vi krockade inte en enda 
gång trots namnet och körsättet. Pe-
ter jobbar som kapten på ett jättestort 
lastfartyg. Han låg på redden utanför 
Rotterdam och väntade på hamnplats, 
men fick ingen så länge vi var i Udon.

I Udon, varför inte? 
När man nu kan!

Vår pir  på Koh Kood som vid högvatten “försvann”.
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Året har blivit 2012
Resan fortsatte från Udon till Bang-
kok och Taipei i Taiwan. 

Taipei är spännande. Kinesiskt, men 
ändå inte. Alla skyltar och biljettma-
skiner är på engelska och alla unga 
människor talar engelska, så det var 
enkelt att ta sig runt. Vi tittade på se-
värdheterna och såg nationalteatern, 
konserthuset och Chiang Kai-Sheks 
Mausoleum som de snällt hade place-
rat på samma torg. Vi åkte också till 
världens före detta högsta byggnad, 
Taipei 101, men som tur var, var väd-
ret för dåligt för att åka upp i toppen. 
En konstig upplevelse var att se flick-
orna som klätt sina hundar i likada-
na kläder som de själv hade, körde 
omkring dem i små barnvagnar och 
sjöng ihopa med sin hund på en scen.

Vi hittade en vinaffär, givetvis, och 
blev kompisar med Sabrina och 
Rachel, som jobbade där. På kvällen 
tog de med oss på nattklubb med live 
music. Rachels man körde oss runt. 
Konstig känsla, att man sticker ut så 
mycket med sitt utseende, att artis-
terna vill fotograferas med mig. Det 
brukar ju vara tvärtom. Vi avslutade 
natten på nattmarknad, där flickorna 
åt chicken ass och männen åt körv. 
Dagen efter tog Rachel, hennes man 
och två döttrar, med oss på zoo.

Nästa stopp Tokyo, Japan. Inför resan 
hade jag kontaktat en före detta klass-
kamrat till Li från skolan i Florens. 
Kiyomi heter hon. Jag frågade henne 
vart hon tyckte att vi skulle åka och 
var vi skulle sova, hon tog ett snabbt 

 Mr. Pongs taxi. 

 Taipei 101, 
före detta högst.

Nationalteatern 
i Taipei, Taiwan.
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snack med sin mamma, som beslu-
tade att vi skulle åka hem och bo hos 
dem. Så då gjorde vi det – jag kan ju 
inte säga emot Kiyomis mamma.

De bor på västkusten, på en halvö 
som heter Noto. För att komma dit 
flyger man från Tokyo, men planet 
från Taipei och planet till Noto var 
inte synkade tidsmässigt så det blev 
övernattning i Tokyo, både till och 
från Noto. Vi gick på fiskmarknaden 
i Tokyo och beslöt sedan att prova på 
en bar. Vi hittade en, gick in och såg 
att det var bara vi och bartendern där. 
Snackade lite med honom med beto-
ning på lite då de flesta japaner inte 
pratar engelska och min kunskap i det 
japanska språket är väldigt begränsad. 
Det stod ett antal stora sake-flaskor 
på bardisken och jag beslöt att prova 
dem alla. Ingen var godare än någon 
annan – bedrövlig sprit! Plötsligt väll-
de det in män i svarta kostymer och 
vita skjortor och alla rökte, inomhus. 
Ja, i Japan, på den tiden i alla fall, var 
det förbjudet att gå och röka på trotto-
arerna. Stod man still vid en korsning 
gick det bra att röka, liksom givetvis 
på barerna. Efter denna upplevelse 
gick vi för att äta wagyu av högsta 
kvalitet och det blev också den störs-
ta notan jag sett för två personer. Helt 
underbart gott var det, man kunde 
skära köttet med baksidan av kniven.

Dagen efter flyg till Noto. Efter en 
stund, när jag tittade ut från planet, 
trodde jag att vi kommit till Österri-
ke – berg och SNÖ. Det var en sak vi 
hade glömt i planeringen. Japan ligger 
rätt lång norrut, inte som våra andra 

Sabine, Sabrina och Rachel i Taipei, Taiwan.

Tokyos fiskmarknad.
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destinationer… Kiyomi och hennes 
pappa hämtade oss på flygplatsen och 
talade om för oss att det alltid var en 
utlottning av en king crab på stols-
numret på planet. Det brukar vara en 
stol som är tom, som vinner. Men idag 
vann turisten, som ändå förmodligen 
inte skulle stanna de många veck-
or det skulle ta för att kunna hämta 
ut den. Vi skrev Kiyomis adress som 
min och de fick krabban efter några 
veckor! Familjen Yoko, som är deras 
efternamn bodde i ett traditionellt hus 
med ytterväggar isolerade med vass 
och med rispapper som innerväggar. 
Inte för att de inte hade råd att bo i ett 
”riktigt” hus, utan för att de ville bo så 
här. 

Temperaturen i rummet vi skulle sova 
i var 7 grader – det var ju vinter – men 
sängen var varm, inte alls traditionell, 
full med eluppvärmda filtar, men det 
rök ur munnen när man andades. I 
matsalen satt man på golvet till bords 
men det var ok eftersom både mattan 
man satt på och duken på bordet, var 
eluppvärmda. I badrummet satt man 
på huk och tvättade sig med hjälp av 
en liten skopa och tvättduk. Däremot 
var traditionell toalett inte att tänka på 
– när man öppnade toadörren, öpp-
nades locket på toastolen och ett blått 
sken lös upp. Sitsen var uppvärmd och 
när jag skulle hitta spolningen bland 
alla knappar med japanska symboler, 
blev jag spolad både här och där. Jag 
gav upp och reste mig upp, då spolade 
toastolen ren sig själv. Fantastiskt!

Vi besökte en vingård, terrasserade 
risodlingar och samurajstaden Kana-

Traditionellt te i Kanazawa.

Japans vingård.
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zawa, där vi var på museum. Vi drack 
traditionellt te, såg en lackeringsverk-
stad, inte för bilar, utan för prydnads-
saker, som de lackar med många lager 
av svart lack. Därefter åkte vi till en 
onsen, ett japanskt badhus som jag 
har läst om att man inte får besöka 
om man är tatuerad (japanska maffi-
ans medlemmar är tatuerade och de 
är inte välkomna). Jag varnade Kiyo-
mis pappa, men han sa att det inte är 
några problem när jag kommer med 
honom. Sushi måste man äta i Japan. 
Jag har aldrig varit förtjust i det, men 
när man går med en expert som kän-
ner kocken, blev även detta fantas-
tiskt. Pappan brukar sjunga och spela 
på olika tillställningar och behövde 
en mikrofon. Kiyomi hade berättat 
för honom att jag också sjöng, så han 
bestämde att vi skulle testa mikrofo-
ner tillsammans i en stor musikaffär. 
Enligt mig är Shure SM58 den enda 
som duger på scen. Men vi åkte ändå 
och vi sjöng. Normalt vill jag förbe-
reda mig innan jag skall sjunga, men 
det hanns det inte med här. Den enda 
låt jag sporadiskt kunde texten på att 
sjunga à capella var From Hell To Pa-
radise av Mavericks. Jag tänkte inte på 
att pappan var en djupt religiös kris-
ten person och han höll på att få and-
nöd när jag sjöng Hell men återfick 
ansiktsfärgen när Paradise kom. 

Åter till Tokyo till samma hotell som 
sist, men ett större rum, där vi kunde 
öppna väskan i rummet. Dock med 
samma takhöjd, cirka 2 meter. Det 
kändes klaustrofobiskt. Ut på sta’n. 
Sabine hade fått nys på ett torn, Tokyo 
Tower, byggt som Eiffeltornet, men 

Samuraj.

Kiyomis pappa spelar och sjunger.
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Universal Studios Waterworld.

Tokyo Tower.
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Slutet på Route 66.

Bubba Gump Shrimp Co med suveräna friterade räkor i olika varianter.

lite högre. Sabine upp och jag vakta-
de väskorna och tittade på en apa som 
apade sig nedanför.

Över Stilla Havet till Los Angeles 
i Kalifornien
16 timmars tidsskillnad och 11 tim-
mars flygtid. Det betyder att man 
kommer fram innan man åkte – en 
djävla lång dag. Hotellet i LA hade 
en iskall pool, som vi kunde hålla oss 
vakna i tills det var dags att gå och 
lägga sig. Dagen efter skulle vi till 
Universal Studios. Vi hade fått tipset 
att köpa VIP-biljetter. Annars skulle 
vi få tillbringa en vecka där för att se 
allt man vill se. Suveränt, går före i 
alla köer, mat serverades utan kö och 
så vidare. En fantastisk upplevelse. Vi 
tog vår hyrbil och körde mot Santa 
Monica. Eftersom vi var två personer 
i bilen, fick vi köra i filen längst till 
vänster – av 6 tror jag det var – alla 
amerikanarna satt ensamma i sina 
bilar – konstiga människor. Nere vid 
piren, där Route 66 slutar, ligger en 
restaurang som heter Bubba Gump 
Shrimp Co. Den är inspirerad av fil-
men Forrest Gump. Gillar ni räkor, 
kan den verkligen rekommenderas. 
Vill ni se piren, titta på filmen 1941 
med John Belushi.

Man måste ju se Beverly Hills, Rodeo 
Drive och Hollywood Boulevard, 
men när vi hade sett dem, undrade 
i alla fall jag vad det var för nödvän-
digt med att se dem.
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Iväg till New Orleans i Louisiana
Första natten på Bourbon Street, på 
Royal Sonesta Hotel, mitt i smeten, 
vi var lite tidiga för Mardi Gras. Men 
de startar tidigt, så det var party hela 
natten. Vaknade och kunde knappt 
andas, gick till receptionen och blev 
tillsagd att stå långt ifrån disken. Jag 
fick framfört mitt problem och recep-
tionisten sa: Jag skriver en lapp med 
en adress till en doktor. Gå dit så fixar 
allt sig. Hon lämnade disken, jag gick 
fram och tog lappen, hämtade Sabine 
och gick till adressen. Vi gick in, jag 
anmälde mig och mitt problem, blev 
visad till ett rum, där en kille förhörde 
mig om typ hela mitt liv och hälsotill-
stånd, kollade blodtrycket också. In 
kom en kvinnlig läkare, som frågade 
om jag fått en spruta av något som 
jag inte förstod det senaste halvåret. 
Jag svarade nej. Hon sa att eftersom 
mitt blodtryck var lite högt, skulle jag 
bara få en halv dos. Jag sa ok och hon 
lämnade rummet. In kom en sköter-
ska och sa drop your pants. So I did, 
hon stack sprutan i skinkan och gick. 
Jag gick ut, betalade och gick därifrån. 
Inte lång tid efter var förkylningen 
som bortblåst. MAGIC! eller steroi-
der, har jag fått lära mig efteråt.

New Orleans är en spännande stad. 
French Quarter, den äldsta stadsde-
len, är helt underbar med live music 
överallt. Över Mississippifloden till 
Algiers, där alla hus står på pålar på 
grund av översvämningsrisken – det 
är snarare regel än undantag.

Grundaren av New Orleans.

Hotellet på Bourbon Street – anrikt och coolt.
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... där husen står på styltor på grund  
av alla översvämningar.

Musik överallt...

Algiers på andra sidan Mississippi…

...som jag sa!
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To Miami F.L.A.
Flyg till Miami. Hyrbil, en Lincoln 
Towncar. Jag tänkte att en stadsbil 
måste vara liten och lättparkerad, 
men inte denna. Man kunde kastat 
ner en VW Golf i bagageutrymmet.

South Beach Miami, det är stället 
med sina underbara hus och milsvid 
strand. Underbara restauranger som 
Prime 112 på Ocean Drive. Ham-
burgerställe, som Johnny Rockets, 
där motorsågsscenen blev filmad till 
Scarface. Inte att förglömma Mango’s 
Tropical Cafe, en nattklubb med det 
mesta.

Är man i Miami måste man se alliga-
torerna och krokodilerna i Evergla-
des. Keep your hands to yourself. 
Fantastiska djur i det vilda!

Key West sa dom att man måste se. 
Hemingways stad. Vi tog vår Town-
car och styrde söderut. Till en bör-
jan jättevackert, fin natur, vatten på 
båda sidor av vägen. Men efter en 
timme har man sett allt man vill se, 
och då är det bara tre timmar kvar 
av samma om igen. Jag var tvungen 
att stanna och ta en lur. Väl framme 
och checkat in på vårt rum med egen 
pool, gick vi en runda på stan. Såg 
tupparna, som går runt på gatorna, 
kollade in några barer och tittade på 
hamnen. Vi blev hungriga och upp-
sökte en restaurang i hamnen för 
att käka deras berömda stone crabs. 
Man äter bara klorna och det gillar 
jag – resten är ju inget att ha. Det 
fanns inget bord ledigt, så vi satte 
oss i baren och tog varsin dry mar-

Lincoln Towncar – jag tänkte att en stadsbil måste vara enkel att parkera.

... South Beach.

Miami...

Prime 112 på 
Ocean Drive.
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Scarface.

Everglades, men alligatorerna då?

Mango’s Tropical Cafe.
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Här...

...och här.
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På väg till Key West.

Where the Chain 
Gang works.
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tini. Det var den största drink jag 
någonsin sett. Halvvägs genom den 
fick vi ett bord, stone crabs och en 
flaska vitt. Det var supergoda klor 
och vinet tog slut, men vi avslutade 
drinken och gick hem till hotellet för 
att vila en stund innan vi skulle kol-
la nattlivet. När jag vaknade var det 
ljust och jag kollade klockan. Det 
var nästa dag och jag frågade Sabine, 
vad vi hade gjort kvällen innan. Jag 
kom inte ihåg ett dugg. Hon svarade 
att vi inte hade gjort någonting och 
hade ”vilat” tills nu!

Samma tråkiga väg tillbaka till South 
Beach. Morgonen efter vaknade vi till 
en massa röster. Jag tittade ut och såg 
att Miami Marathon sprangs på ga-
tan utanför. Det hade vi ingen aning 
om. Vi gick till en diner för frukost. 
Sabine beställde en omelett och jag 
blåbärspannkakor. Sabine fick en stor 
stekpanna med omelett och en stor 
stekpanna med stekt potatis, jag fick 
pannkakor till en hel familj. Vad är 
det för fel på dem?

Vi gick ju också på stranden och ba-
dade, men vattentemperaturen är 
bättre i Medelhavet och i Thailand.

Dags att åka hem, Miami-Lon-
don-Köpenhamn.

Februari 2012 i Sverige
För att stå ut när det är grått och kallt 
och det regnar på tvären, om det inte 
snöar en timme, måste man roa sig 
med något. MUSIK! 

Hotellrum i Key West.

American Diner i Miami.

Hotell i Miami South Beach.
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Nathalie och jag på Queen Street Tattoo.

The Elephant!

• Homesick Mac på Restaurant MIDI 
i Helsingborg                                                                                                                             

• Backyard Babies på The Tivoli i  
Helsingborg                                                                                                                                     

• Matti på Restaurant MIDI i Helsing-
borg

Mars
• Scandal Circus på The Tivoli i  
Helsingborg                                                                                                                                          

• Tomas Andersson Wij på The Tivoli 
i Helsingborg                                                                                                                            

• Första liggningen på elefantta-
tueringen på Queen Street Tattoo,  
Natalie Dreilick, i Helsingborg (8 tim-
mar)                                                                                                                                                                                                     

• The Cremators på The Tivoli i  
Helsingborg
                                                                                                                                            
• Leon Russel på KB i Malmö, min 
idol sedan 1976. Äntligen!!! 

April
• Andra liggningen på elefanttatue-
ringen. Samma ställe och samma tjej 
(4 timmar)

• Speramuband på Tatanka i Arma di 
Taggia i Italien
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Maj 2012
Matresa till: Bayonne, Baskien i 
Frankrike, San Sebastian, Baskien i 
Spanien med flera.

Bayonne är en trevlig stad med god 
mat och en lagom dagstripp med bil 
från Costarainera. San Sebastian är 
en fantastisk stad med fantastisk mat. 
Har man inte varit där, har man verk-
ligen missat något. Tapas heter det på 
spanska, Pintxo heter det på baskis-
ka, och de har verkligen tagit det till 
toppnivå. Vi tog en guidad Pintxotur, 
vilket innebär att man går från bar till 
bar och när man kommer dit, står de-
ras bästa Pintxo´s och ett glas vin och 
väntar på dig. Inga köer, fantastiskt! 

Vi gick på olika restauranger, den ena 
bättre än den andra, men den bästa 
restaurang jag varit på i världen he-
ter Etxebarri! Jag har hört att man 
ska boka långt i förväg, men jag ring-
de dagen innan vi ville gå och de sa 
välkomna i morgon. Jag vet inte hur 
det gick till, kanske hade de fått en 
avbeställning för vi två fick ett stort 
runt bord i centrum av matsalen. Vi 
tog deras största meny och vinpaket 
till. Vi åt och drack tills jag trodde 
jag skulle spricka. Omöjligt att köra 
direkt efter maten. Det finns ett torg 
utanför restaurangen och vi intog var-
sin parkbänk för en middagslur. Jag 
vaknade av att barn stod och spelade 
boll över mig. Jag satte mig upp och 
såg serveringspersonalen gå ut från 
restaurangen och vinkade till mig.

Vi körde till Bilbao, men det såg inte 
så skoj ut så vi fortsatte till Castro 

Pintxo’s.

Bayonne.

San Sebastian där vi 
bokade vår Pintxotur.



25

Jesus svept igen! 
...han måste blivit svept en massa gånger...

Kalvkind Pintxo.

Middagslur efter lunch på Etxebarri.

Stranden i San Sebastian.
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Uridal vid kusten. Nästa anhalt var 
Valladolid, en stad min gamle kom-
pis Alexandersson känner väl till. 
Så jag satte Sabine på torget, ringde 
Alexandersson och fick en guidning 
ett par kvarter, där han talade om var 
vi skulle äta tapas, middag och dricka 
mer vin. Jag bokade ett bord för två 
klockan 20.00. Kyparen skrattade 
och sa att köket inte öppnar förrän 
klockan 21.00, så jag sa ok till det. 
Vi var de enda gästerna i matsalen 
klockan 21! Vilka viner de produce-
rar i Valladolids närområde!

Vi styrde mot Portugal. Porto var vårt 
mål, men när vi fick se Portos skyli-
ne med alla skorstenar så fortsatte vi 
till Costa Nova, en by i två delar – en 
gammal och en ny med hus i alla de 
färger ni kan tänka er. Portugisiska är 
inte det lättaste språket att förstå och 
kommer man off season finns det inte 
många i Costa Nova som pratar annat 
än portugisiska. Jag hittade en restau-
rang, där gubben snackade lite ita-
lienska, så det löste sig. Stranden var 
oerhört stor, bred och lång och utan 
människor. Vattnet i Atlanten var lika 
kallt som på den amerikanska sidan. 
Det var första gången jag fick doppa 
snabeln, alltså den på ryggen.

Tillbaka till Spanien och denna gång 
till Madrid. Vi utforskade staden på 
kvällen och dagen efter ville Sabi-
ne åka turistbuss, en sådan med två 
våningar och inget tak. Hon gick på 
och upp medan jag köpte biljetter 
och fick handen full av broschyrer. 
Min stora Canonkamera i högran 
och vänstran full med mög gick jag 

Utsikt i Zumarraga.

Andra hållet.

Restaurante Etxeberri.
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Castro Uridal.

En Valladolidare.

Castillo de Santa Ana.

En annan Valladolidare.

En “tam” ekorre 
som tiggde mat mitt 
i stan.
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Valladolids bästa vinbar.

Kyrka i Valladolid.

Färgglatt hus i Costa Nova, Portugal.
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Elefanten fick äntligen komma ut och få ett dopp.

Fler färgglada hus!
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uppför trappan. Väl uppe såg jag Sa-
bine skaka på huvudet och hon sa att 
det inte finns någon ledig sittplats till 
mig. Jag vände mig om för att gå ner 
igen, men bussen hade börjat rulla 
och, som jag fick veta efteråt, sprang 
en man ut i gatan framför bussen, 
som tvärnitade och jag behövde inte 
tänka på att gå utan flög nerför trap-
pan. Som tur var hann jag vända mig 
så det blev vänster axel som slog i 
väggen där nere. Kameran flög iväg 
vid nedslaget och slogs i tusen bitar. 
Snälla människor satte mig på ett säte 
och samlade ihop mina kameradelar 
i en plastpåse. Busschaufförskan fick 
totalpanik, utrymde bussen och ring-
de efter en ambulans.

Sabine fick sitta framme i ambulan-
sen, så hon fick sin sightseeing i en 
rasande fart. Jag låg där bak och såg 
inte ett skit. På lasarettet fick två lä-
karstuderande killar från Tyskland 
ta hand om mig. Jag satt på en stol, 
den ene killen satt framför mig och 
den andre stod bakom. De bad mig 
ta av skjortan, vilket jag gjorde och 
han som stod bakom gjorde ett ut-
rop, som fick den sittande att tro att 
benpiporna stack ut ur ryggen. Men 
det vara bara elefanten, som gjorde 
honom förvånad.

Dagen efter körde vi till Carcassonne 
i Frankrike. Vänstran i mitella, men 
det gick bra. Det var meningen att vi 
skulle stannat i Barcelona, men ax-
elskadan ville annat. Carcassonne är 
en intressant och vacker stad. Gamla 
stan är en stor fästning, som började 
byggas på romartiden.

Justerad efter bussolycka i Madrid.

El Toro Español.
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Efter lite vila hemma åkte vi med Er-
zsebet till Saint-Paul-de-Vence för att 
käka på Alain Llorcas restaurang. Su-
pergott, men den slog inte Etxeberri!

Juli 2012
När vi var i Santa Monica såg jag en 
buss som det stod Sequence 8 på. Ny-
fiken som jag är, googlade jag och fick 
se att de skulle uppträda på Grimal-
di Forum i Monaco i juli 2012. Så jag 
bokade biljetter och vi åkte dit den 21 
juli och fick se en fantastisk show.

När vi kom hem till Helsingborg kun-
de vi inte bo i vår lägenhet. En ”hant-
verkare” hade på fjärde våningen i 
huset, där vi bodde på första våning-
en och vår dotter på tredje, borrat i 
golvet i duschutrymmet och gjort hål 
i en vattenledning och inte hittat av-
stängningen. Så i hela vår dotters kök 
såg det ut som ett störtregn när hon 
kom hem från jobbet och det gick 
hela vägen genom huset och slog ut 
vårt sovrum så vi fick hyra in oss i ett 
hus hundra meter hemifrån medan Li 
flyttade hem till sin mormor och mor-
far.

Augusti
Fylla år är ju inte så kul, men resa är 
roligt. Så vi stack till Spreewald i Tysk-
land, nära den polska gränsen. Där 
odlas de berömda Spreewälder Gur-
ken. De odlar alltså gurkor där, men vi 
fick lära oss att de flesta gurkorna od-
las i Polen för att det är billigare där. 

En kanal i Spreewald.

Fantastiska akrobater.
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Poolerna på Bleiche Resort & Spa.

Spreewalds 
vandringskarta.
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Vi bodde på Bleiche Resort & Spa, ett 
före detta blekeri som blekte linnetyg. 
Allt tyg på resorten var i linne och vi 
hade egen bastu på rummet. Ett fan-
tastiskt ställe. Vi vandrade, åkte båt 
på kanalerna och åt gurka och mycket 
annat.

September
Tillbaka till Sverige. Hunter Perrin 
spelade på The Tivoli i Helsingborg.

I oktober hände inget

November
Tredje och sista liggningen på elefant-
tatueringen. Matti spelade på restau-
rang MIDI igen. I Köpenhamn såg vi 
den afrikanska musikshowen Out Of 
Africa.

Helsingborgs Arena öppnade och vi 
var på premiären, en rätt tråkig till-
ställning.

December 2012
Musikalen Kal P. Dal på Slagthuset i 
Malmö. Biljetter bokade på internet 
och det stod en tidpunkt på biljetter-
na, som jag trodde var när dörrarna 
öppnades. Men, fel, det var när före-
ställningen började! När vi kom in i 
foajén mötte jag Nic Schröder, som 
jag känner och det var han, som spe-

lade Kal i musikalen. Vi snackade och 
väntade på Sabine, som gått på toa. 
När hon kom, sa Nic: nä nu går vi in, 
och vi gick in på översta raden i sa-
longen. Vi fick en följespot på oss när 
vi gick nerför trappan och på rad 7 sa 
vi hej då till Nic, som gick upp på scen 
och körde igång.

Lis födelsedag firade vi på Vann Spa 
Hotell i Lysekil. Om ni kommer ihåg, 
så är det den 24/12, så jag slipper att 
fira julafton.

Årets sista konsert blev tre i en – 
Thundermother, Bonafide och von 
Benzo på the one and only The Tivoli 
i Helsingborg.
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Nuestra Señora Santa María del Buen Aire .

Hon tog mitt ridspö, 
min pistol 

och min manton.

I Sydamerika hade vi bara varit en 
gång, så i januari var det dags för 

tripp 2. Denna gång bar det av till 
Argentina, Uruguay och Chile. Grun-
den var en vinresa med Sveriges bästa 
sommelier, Håkan Nilsson. Nej, vi är 
inte släkt, dock bott på samma gata i 
Laröd, men inte samtidigt. Vi, och en 
del människor vi kände och en del vi 
inte kände, tog oss till Buenos Aires 
för att åka vidare ut på Pampas för att 
bo på en hacienda och lära oss att göra 
empanadas, rida och dricka vin. Men 
det sista kunde vi ju.

Utflykter till vingårdar, besök i hu-
vudstaden, köttbitar i storlekar vi ald-
rig sett förr – de hemlösa blev glada 
av våra doggy-bags som vi tog med till 
dem. Vi fick lära oss hur man växla-
de halvsvart, fick se Evita Perons grav 
och sedan fick vi två dagars ledighet! 
Då tog vi ett plan till Uruguay. Punta 
del Este skulle ju vara så vackert och 
var skattefritt de första fem åren om 
man flyttade dit. Min personliga upp-
fattning är att jag hellre betalar skatt 
än flyttar till Uruguay.

Ny bostad i Nice

och Sydamerika



36

Xeneize som betyder genuabo på genuanska, fotbollsklubb 
grundad av utvandrare från Genova.

Melipal i Mandoza.

Hur gick det här till?

Si, gracias, señor, vamos a bailar este tango!

Som på räls...
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Landet av kött 
är Argentina.

Rothschild finns också 
i Chile.

En vingård till...

Strand var väl det 
dom hade i Uruguay...

Några vinfat.

Uppe i bergen mellan Argentina och 
Chile ligger Mendoza – ett underbart 
vackert ställe med mycket goda viner. 
När det var dags för kvällsmaten sa vi 
hej då till gruppen för vi hade en ”dejt” 
med Carla och hennes bror, som bor i 
Mendoza. Carla hade vi träffat i San 
Sebastian året innan och hon hade 
gett oss sitt telefonnummer och sagt 
att ”om ni kommer till Mendoza, så 
ring”. Det gjorde vi och hade en jät-
tetrevlig kväll med lokalbefolkningen.

Därefter var det dags att åka till Chile. 
Vi landade i Santiago de Chile, åkte 
till Viña del Mar via Pablo Nerudas 
hem i Isla Negra. En känd gubbe, jag 
vet inte för vad.

Vingårdsbesök, mer mat, underbar 
utflykt på egen hand till Valparaiso 
med hus i tusen färger.

Köpte lägenhet i Nice
Därefter tillbaka hem till Helsingborg. 
Vi åkte till Frankrike, Nice, för att prov-
bo en gång till.  Vi hittade en lägenhet vi 
ville ha och skrev kontrakt. Nu hade det 
blivit februari och trots att lägenheten 
stod tom, nyrenoverad av en firma som 
skulle sälja den, och att vi inte skulle ha 
några lån, tog det till april innan vi fick 
nycklarna i vår hand. I Sverige hade det 
gått på en vecka, max!!

Under väntetiden gick vi på konserter 
och lyssnade på vår nye kompis och 
hans band, Caligagan Band, bland 
annat på L´x i Villefranche och Black 
Box i Nice.
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På kaffebar i Santiago de Chile.

...och deras fält.

La Moneda Palace / Palacio de La Moneda.

Ett av husen i Valparaiso.
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Ingen färg är för skrikig.

Ekivok mosaikstolpe.

...och deras fält.

Vår lille Valparaisoguide.

Snygg Peugeot 404.

Motivmålat.
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Här pratas det tyska.

Han sökte sällskap.

Anthony Caligagan på Mala Beach 
i Cap d’Ail.

Köttaffär.

Färgrik stad.
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Både brädehandlaren 
och fru Pettersson 
fyller år 
på midsommar.

Joe Cocker på Palais 
Nikaia i Nice.

Herr Pettersson har 
stått för inköpet utav 

presenterna.

Anjuna Beach i Eze.

Vi åkte en sväng till Helsingborg och 
hörde Conny Bloom, Bai Bang och 
The Quireboys på The Tivoli, där jag 
passade på att säga upp mitt engage-
mang med Företagsrock.

I mars såg vi Nick Brandts utställning 
på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. 
En fantastisk fotograf.

Så kom då april med inflyttning i lä-
genheten i Nice och Joe Cocker häl-
sade oss välkomna med en konsert på 
Palais Nikaia.

I juni skall det ju firas midsommar. 
Hela familjen Pettersson hyrde en vil-
la med pool i Nice och brädehandla-
ren från Benarp med familj kom ock-
så med. Party blev det!

Big Daddy Wilson spelade på B-Spot 
i Nice, en nattklubb som ägdes av en 
kompis kompis. Cool ställe, nära hem, 
vilket inte är så svårt när man flyttat in 
i centrala Nice. Alltid bra artister men 
ett uruselt ventilationssystem.

I juli 2013 spelade Kitto på B-Spot, 
inte min favorit men…

Anjuna Beach i Eze skryter med att de 
är den dyraste stranden i världen. Jag 
tvivlar, men det är definitivt den mest 
ignoranta stranden i världen – känner 
de inte dig eller någon i ditt sällskap, 
är du inte skit värd. Anthony Caliga-
gan brukar spela där och jag har varit 
med några gånger. En gång hamnade 
jag i baren med Jamiroquai och han 
bjöd mig på vin, glas efter glas. Det 
skojiga var att jag hade ingen aning 
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Bo Wilson Band på Malmöfestivalen.

Leifr Eiricsson som hittade Vinland = Nordamerika. 
Statyn står framför Hallgrimskirkja.

Harpa, Islands konserthus.

Var hittar man ett avhugget renhuvud? 
Jo, på en uteservering i Reykjavik.
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Skall vi tura? Sundsbuss som säkert gått mellan Helsingborg och Helsingör.

Snuskbadet Den Blå Lagunen.

Var är valen?

om vem han var, men det visste per-
sonalen så vi hade toppenservice.

Vi har för det mesta tillbringat augus-
ti i Sverige, dels för att det är hyfsat 
varmt i Skåne då, men mest för att det 
är så jävla många människor på Rivie-
ran då. Man hittar inga parkerings-
platser, ingen plats på stranden om du 
inte bokat långt i förväg och lika på 
restaurangerna. Så det blev Malmöfes-
tivalen istället, med Bo Wilson Band 
och min födelsedag firad på Bakken i 
Danmark. Ett enkelt sätt att fira på – 
de som kan och vill, kommer dit.

Island och New York
I september skulle vi ta oss till New 
York för första gången och när nu Is-
land ligger på vägen dit, kan man ju 
lika bra stanna till där. Sagt och gjort, 
landning i Reykjavik och två nätter 
där. Vi kollade How to become Icelan-
dic in 60 minutes på Harpa, Islands 
konserthus. Showen startade 2011 
och spelas fortfarande (2022) och är 
ett måste om ni kommer dit. Under-
bar byggnad och rolig show.

Vi åkte till den blå lagunen som är 
världsberömd, men hoppa i varmt vat-
ten med en massa kondomer som fly-
ter runt, är inte riktigt min grej. Fy fan 
vad äckligt!!! Inne i Reykjavik finns 
det ett bad med 50-talskänsla – små-
pooler med olika temperaturer och 
inga turister. Massagen var också bra.

Whale whatching måste man ju åka 
på, men inte fan fick vi se någon val. 
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Jag vid vattenfall.

Här är valen! En geysir.

Gubbe i vattenfall.
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Min kompis Aldos vin, från Piemonte i Italien, 
i Chelsea Wine Cellar.

Imagine i Strawberry 
Fields i Central Park.

Vem är Madison och var är den fyrkantiga parken?

Endast i New York!

En gammal sundsbuss var det roligas-
te vi såg på den trippen. På kvällen 
gick vi på restaurang och jag åt val, så 
val fick jag se ändå. Inte särskilt gott, 
men just den här valsorten fanns det 
gott om och den var laglig att jaga. 
Kanske fanns det många just för att 
den inte var god.

Geysrar måste man ju också uppleva 
– titta på varmt vatten som sprutar 
upp medan regnet öser ner. Man tit-
tar och tittar och tittar – det påminner 
om valsafarin – så tittar man bort och 
då händer det. Då börjar man om att 
titta och titta. Intressant land, två nät-
ter är fullt tillräckligt.

Iväg till JFK International Airport, 
upphämtade av en Lincoln Town Car 
som vi nu visste storleken på. Bilfär-
den till Long Island tog längre tid än 
flyget. Första gången i äpplet. Vi bod-
de hemma hos Sharon och Bart, som 
vi lärt känna igenom Anthony i Nice. 
Varje morgon tog vi tåget från Long 
Island in till Manhattan för att utfors-
ka denna ö. Sabine ville hitta Pilates 
originalstudio och det gjorde vi. Vi 
hittade också vår kompis Aldo Cleri-
cos vin i en vinaffär i Soho – från Alba 
i Italien till Manhattan. Bäst tyckte 
jag om Central Park, Boathouse res-
taurant kan rekommenderas. John 
Lennons sista hem, Sunday brunch 
in Chinatown, Sabine upp med hiss 
i Empire State Building, jag hyrde en 
helikopter och såg den från utsidan, 
ja, Sabine också, och Sharon & Bart, 
och Anthony som också kommit över.
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The Dakota, John Lennons sista hem.

Kinesisk brunch med Sharon & Bart.

Frihetsgudinnan från luften.
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Manhattan.

Central Park.
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Oyster Bar på Central Station NY.

Jag, Sabine, Anthony, Bart & Sharon.
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Ian Hunter 
på City Winery.

Chelsea Market.
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Korttrixaren Carl Stanley, numera stand-up komiker.

En vältränad milanesare.

Musikern Homesick Mac 
och det är han fortfarande.

Cabaret Candy Club på The Tivoli i Helsingborg.
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Jag och Tommy Noresson.

Arco della Pace i Milano. Fredens båge.

Sabine och jag gick på konsert med 
Ian Hunter på City Winery New York. 
Förbeställda biljetter, sittande och 
ätande publik. Sabine och jag vid oli-
ka bord, varför det? Ja, det bara blev 
så, smarta americanos! Konserten var 
i alla fall toppen.

Sabines höst, mest i Italien
I september fyllde Sabine jämnt så vi 
satte ihop en liten grej på Restaurang 
MIDI i Helsingborg. Carl Stanley kör-
de lite close up korttricks och Home-
sick Mac spelade och sjöng.

När vi nu var i Helsingborg passade vi 
på att gå och se Candy Club på The 
Tivoli. Trevlig show.

För att inte köra närmaste vägen till 
allting, körde vi till Ulm för att säga 
hej till moster Bärbel när vi var på väg 
till Milano. Därefter körde vi till Out-
letcity Metzingen, som typ alla har 
pratat om. En gång räcker.

Därefter till Milano, gled runt i cen-
trum och gick på Restaurant Nobu, 
som är i världsklass.

Sabine körde mig dagen efter till Mal-
pensa flygplats, där jag mötte Marmi-
terna från Helsingborg, en klubb för 
matglada herrar som helst vill laga 
maten själv i olika kök runt om i värl-
den. Jag hade tagit uppdraget att guida 
dem i Piemonte, alltså i Barololand.

Bussen jag hyrt stod och väntade, Sa-
bine körde hem och jag tog emot 21 
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I köket på Marchesi di Barolo med Marmiterna. Dan Palmsten.

Jag, Micke och Giovanni.
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La Famiglia Clerico, Monforte d’Alba.

Hittat!

Skål Patrik som har tagit de flesta marmitbilder.

Vit tryffel från och i Alba.

”gubbar” varav en del som jag kände 
sedan tidigare. 

De ville gärna stanna på en mysig 
restaurang för lunch men det var det 
inte tid till, vi stannade istället på en 
bensinmack och protester utbröt tills 
de smakade på mackens underbara 
italienska panini med de bästa pålägg 
som finns, därtill vin, bra vin.

Vi bodde på min kompis Ninos hotell 
i Monforte d’Alba kallat Felicin. Vi 
besökte vingårdar, de lagade sin egen 
mat på Marchesi di Barolo. Ägarinnan 
ville inte att det skulle ske, men jag 
hade ett snack med chefskocken och 
han tyckte att det var en lysande idé.
En stjärnkrog hann vi också med och 
givetvis en långlunch hos min kom-
pis Aldo Clerico, vars mamma Silvia 
är en fantastisk kock och vars pappa, 
Giovanni, hade varit ute på morgonen 
med sin ena hund för att hitta vit tryf-
fel. Den förgyllde vår mat.

Morgonen efter, vid 06.00, fick vi följa 
med Giovanni ut och leta tryffel. Det var 
en mycket intressant upplevelse att se 
hunden bli helt vild av något man inte 
kan se förrän hunden och husse tillsam-
mans grävt upp tryffeln ur marken.
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Inbjudan till utställningen som Li var med på i Nice.

Motown Supremacy 
på B Spot i Nice.

November 2013 i Nice. En vintermå-
nad, men inte som i Sverige. De fles-
ta dagar med solsken och 16 grader i 
skuggan = uteservering om du sitter 
i solen. Musik måste vi ha, så vi gick 
på B-Spot och lyssnade på Motown 
Supremacy en kväll, The Swamp Cats 
en annan kväll och fantastiska Sheila 
E en tredje kväll.

December kom och det gjorde Li 
också. Hon hade ansökt om att få 
vara med på en svensk utställning av 
konst, som skulle visas på Nice flyg-
plats business center. En flygplats, där 
det under ett normalt år passerar över 
12 miljoner människor. Séduction 
Suédoises Exposition. Hon ställde ut 
smycken, som hon hade designat och 
tillverkat själv, och även tavlor.

Montrarna, som vi hade låtit Inredo 
i Helsingborg bygga, hade belysning. 
Personalen på businesscentret var 
noga med att släcka när de stängde, 
men glömde att tända dem dagen ef-
ter så jag tog en promenad fram och 
tillbaka varje förmiddag för att tända, 
1 timme och tio minuter enkel väg.

Min kompis Aldo och hans familj 
hade blivit så glada över vårt besök, 
att de ville ge mig en liten present. 
Det kom ett paket med 0,5 kg vit tryf-
fel från Alba hem till mig. Jag älskar 
tryffel, men har aldrig sett så mycket 
på en gång. Jag gick igång och bör-
jade äta tryffel på allt man kan ha 
tryffel på, lunch som middag. Sabine 
tröttnade efter ett par dagar, men jag 
fortsatte. En sak hade jag glömt; att 
kolla hur mycket man kan äta utan att 
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Ett av Li:s verk.

bli dålig av det. I slutet av veckan var 
mina ögonvitor gula, jag hade frossa 
och huden rodnade. Då vet man att 
man har passerat gränsen!

Li fyller år på julafton, 24/12. Jag har 
alltid sagt att hon får bestämma vad 
och var hon vill fira sin födelsedag 
och så har vi fixat det. Detta år ville 
hon ha snö. Inte så långt ifrån oss lig-
ger en skidort på den italienska sidan, 
som heter Limone Piemonte, på cirka 
1000 meters höjd. Här har deltävling-
ar i den alpina världscupen körts, så 
det kändes snösäkert.

Snö fanns det också gott om. Den ena 
kvällen gick vi på en liten restaurang 
och in kom ett par. Tjejen kom fram 
till oss och sade ”jag hörde att ni pra-
tade svenska så jag ville bara säga hej”. 
Det var Loreen.

  

Julian Lennon och Lilla Lejonet 
I januari 2014 mötte vi Julian Lennon 
för första gången. Anthony Caliga-
gan spelade på L’x Café i Villefran-
che-sur-Mer och Julian kom dit för att 
de är gamla polare. Anthony pekade 
ut ”sitt” bord för honom och han kom 
fram och sade hej och satte sig vid si-
dan om Sabine. Hon presenterade sig 
och frågade om han pratar engelska 
– det var första gången i hans liv som 
han inte blev igenkänd!

Vi tog Emirates från Nice till Dubai 
vidare till Bangkok och till Krabi. 
Min bäste kompis från Sverige, Tomas 
Nilsson, skulle fira sin 50-årsdag i Ao När jag överaskade Tomas i Ao Nang.
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Railay Bay.

Hong Island.
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Koh Lanta.

Railay Bay.

Lilla Lejonet och hennes kompis i Venedig.

Nang och vi tänkte överraska honom. 
Förutom att vi alla fick vinterkräksju-
kan i olika omgångar, hade vi trevligt 
med båtturer med mera och över-
raskad blev han. Vi såg Hong Island, 
Phi-Phi Island, Railay Beach och Koh 
Lanta.

I februari var vi i Nice och såg en 
fantastisk kinesisk cirkus kallad 
l’Empéreur de Jade på Nikkaia. Cali-
gagan Band spelade också på B-Spot 
i Nice.

Jag åkte till Bassano del Grappa, dels 
för att jag gillar grappa, dels för att 
jag skulle vara i närheten av Vene-
digs flygplats när en av tjejerna från 
vinaffären i Taipei landade med sin 
kompis, en kille. Jag hade ju lovat att 
om någon av dem skulle komma till 
Italien, skulle jag guida dem runt och 
Lilla Lejonet, som den ena kallade sig, 
kom. Hon hade skrivit en lång lista på 
platser och byggnader som hon vil-
le se, så jag fick läsa på om Venedig 
som jag bara besökt två gånger. Nu 
var vi i Venedig i karnevalstider och 
dom var ungefär 1,5 meter långa. Så 
första uppdraget blev att köpa ett ita-
lienskt kontantkort till deras telefon, 
så vi skulle kunna hitta varandra när 
de kom bort. Andra uppdraget var att 
ta med dem till platserna på listan. 
Vid första stoppet insåg jag att det inte 
skulle ta lång tid. Sluta stressa, de vil-
le bara göra V-tecknet och ta ett kort 
utanför byggnaderna, inte gå in i dem!

Vi klarade av hela Venedig på två da-
gar inklusive Murano och Burano. 
Next stop Florens.
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Maria J, Little Lion, jag och Kristina på lunch i Rom.

Florens kunde jag. Där hade Li bott och 
studerat, så det tog bara några timmar 
innan det var avklarat och då hade jag 
också tvingat Lilla Lejonet att åka med 
karusellen på Piazza della Repubblica. 
Kvar var bara bullen med trippa (ko-
mage), som de fick på marknaden da-
gen efter. De ville åka till Pisa, men jag 
sa nej – åka till Pisa för att ta ett kort på 
det fallande tornet. Aldrig, sno ett foto 
på internet. Vi stack istället till San Gi-
mignano, som har många fler torn än 
Pisa och de står rakt allihop, och som 
har världens godaste glass. Vi sov över 
i Siena, där dom på kvällen bevisade att 
små människor kan äta mycket mer än 
stora.

Vi åkte till Rom och hade lunch med 
Maria J. och min halvsyster Kristina. 
Där fuskade jag lite och tog hjälp av 
Maria till guidningen eftersom hon 
bott många år i Rom och jobbat som 
guide. Jag släppte dem fria på ett tåg 
till Neapel, som de fick fixa själva. Jag 
hade då aldrig varit där. Jag körde is-
tället hem till Sabine i Nice.

I april spelade Kid Creole and The Co-
conuts på B-Spot i Nice och vi var gi-
vetvis där.

I maj 2014 åkte jag med Anthony till 
Barcelona och lyssnade på Jace Eve-
rett på Rocksound, som nu är rivet.

The Tivoli i Helsingborg med Torsson 
på scen och Mono på B-Spot i Nice.

I juni var det dags att se Lissabon i 
Portugal. En underbar stad med fan-
tastiska priser, men med alldeles för 

Jag och Lilla Lejonet i Rom.
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Bonamassa på Nikkaia i Nice.

Neil Young på Sporting i Monte Carlo, Monaco.

Dr John på jazzfestivalen i Nice.

många igenslagna hus med massor av 
människor som sov på gatan utanför.

Vi åkte till en strand och upptäckte att 
där kunde man inte hyra solstolar och 
handdukar, så jag gav ett bud på ett 
badlakan som en tjej hade som var på 
väg därifrån och hon sa ja. Förmod-
ligen var budet för högt, men annars 
hade vi fått åka tillbaka till stan. Sabi-
ne skulle bada, men behövde inte gå 
ut i vattnet för det slog över henne vid 
strandkanten. Det är service!

Tillbaka i Nice såg vi Joe Bonamassa 
på Nikkaia. Fantastico!

I juli hölls den årliga jazzfestivalen i 
Nice. Vår smak för jazz håller sig till 
Dr. John, som vi givetvis gick och lyss-
nade på. Suverän gubbe!

På sommaren spelar Anthony en gång 
i veckan på Pizzeria Italia i Alassio. 
En gång när jag var med, sa han mitt 
i ett set ”Hans, spela något, jag måste 
på toaletten”. Om det var sant, vet jag 
inte, men jag spelade inför en fullsatt 
restaurang.

Badang, tack Julian Lennon
Augusti kom och Neil Young & Crazy 
Horse spelade på Sporting i Monte 
Carlo. Vi hade biljetter och körde dit. 
En kille kom fram till bilen, gav mig 
en lapp och körde för att parkera den. 
Vi såg kön med hundratals människor 
och tänkte shit, det här kommer att ta 
tid. En limousine stannade bredvid 
oss, ur steg Julian Lennon som sade 
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Knölvalsmammans stjärtfena, se film på www.ilbiondo.se

Männens dans. Flickornas dans på Morea.

Fotot är taget från vår bungalows veranda på Huahine i Franska Polynesien.

”Hej Hans, ni kan gå med mig in så 
slipper ni kön”. Badang, snacka om 
timing! Konserten var kanonbra, för-
utom att någon nös mig i nacken och 
gjorde mig sängliggande i en vecka.

Som brukligt åkte vi till Sverige i au-
gusti och gick på Malmöfestivalen, 
där vi bland andra såg Glenn Parsley’s 
med Hasse Brink på sång.

Min femtiofjärde födelsedag firade vi 
på restaurangen Coco Beach i Nice, 
som inte finns längre på grund av en 
eldsvåda, och fortsatte på Lido Plage, 
som inte heller finns längre.

Jorden runt
Det sög i restarmen så i september 
2014 flög vi Nice-London-Los An-
geles-Tahiti. På stoppet i LA tog vi en 
taxi till Santa Monica för att återigen 
äta deras fantastiska friterade räkor. 
Väl i Tahiti kom min väska med, men 
inte Sabines. Hon blev förtvivlad, men 
den kom med nästa flyg.

Franska Polynesien består av en massa 
öar, där den mest kända är Bora-Bora 
och som heter Porapora på deras eget 
språk. Det är dit som nygifta med rika 
föräldrar åker på bröllopsresa. Att vi 
inte åkte förrän nu, var för att vi var 
tvungna att tjäna ihop pengarna själ-
va först. Det är inte billigt, men helt 
fantastiskt. Vi besökte öarna Moorea, 
Huahine, och Tahiti. De största upp-
levelserna var att simma med en knöl- 
valsmamma och hennes barn, som 
vägde ungefär två ton.  De lever mest 
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Vi tog en helikoptertur på Bora Bora, inga ord kan beskriva bilderna.

uppe i norr, men kommer ner hit för 
att låta sina barn växa till sig i ett vat-
ten utan fiender. Helikopterturen över 
Bora-Bora var också magnifik. Den 
sämsta upplevelsen var, efter att ha ta-
git sig upp på en bergstopp, möta en 
guide som pekade på mig och sade – 
Iggy Pop!

Vi flög från Tahiti, via Auckland, till 
Sydney. När man kommer till Austra-
lien får man inte ha smuts i skosulorna, 
så jag hade slängt mina gympadojor i 
Tahiti. Man får inte heller ha mat med 
sig och bara en ask cigaretter. Nu hade 
vi 20 askar, så jag frågade flygvärdin-
nan hur jag skulle göra. Hon sa att ni 
går på rött i tullen och betalar skatt för 
dem, det blir billigare är att köpa nya 
i Australien där priserna var horribla. 
”Den andra vinsten med att gå på rött, 
är att det är ingen kö där, så ni kom-
mer igenom i ett nafs.”

I Sydney var uppdrag nummer ett att 
köpa gympadojor. Därefter tog vi en 
guidad tur på Operahuset och köpte 
biljetter till The King and I, en före-
ställning första kvällen, som vi som-
nade så gott till. Att röka i Sydney 
är ingen lätt match, du måste gå 10 
meter från barens ytterdörr och det 
är inte lätt när barerna ligger vägg i 
vägg.

Vårt mål var att hälsa på Maria i Ex-
mouth. Maria är en barndomskom-
pis till Anthony, som vi hade träffat i 
Nice. Hon sa en gång att om ni kom-
mer till Exmouth, kan ni bo i mitt hus. 
Och vem kan tacka nej till ett sånt er-
bjudande?
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The King & I på Operhuset i Sydney, god att sova till.

Operahuset i Sydney ritat av Jørn Utzon.

The Swan Bells Tower i Perth.

I’m flying...
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Stränderna i Exmouth hade man för sig själv.

Mildura Wreck på Ningaloo Reef i Lighthouse Bay, nordvästra Australien.

Exmouth från ovan.

Nu ligger ju inte Exmouth där turister 
normalt åker, så för att komma dit får 
man först flyga till Perth och därefter 
till Learmonth, som är en gammal mi-
litärflygplats.

En italiensk tjej, Giulia, kom och 
hämtade oss på flygplatsen och körde 
oss till Marias hus, där det bodde en 
massa andra underbara människor 
som välkomnade oss med öl och gril-
lad fisk, som de hade varit ute och 
fångat själva. Maria var inte hemma, 
hon jobbade som kock på en oljeplatt-
form och hon var där. Vi fick ett rum 
och dagen efter kom Maria hem.

Vi åkte till världens mest underba-
ra stränder, som vi hade helt för oss 
själva tillsammans med Maria, Giulia, 
Mexico och Chiva – de två sistnämn-
da var Marias hundar.

Ningaloo Beach, Bundegi Beach, Tur-
quoise Bay och Coral Bay, var stränder 
som vi besökte. I vattnet i Turquoise 
Bay såg jag sköldpaddor som simma-
de cirka 200 meter från stranden. Jag 
kallade på Sabine, som kom ut. Men 
när hon var nästan där, kom det en li-
ten revhaj och simmade under henne. 
När hon såg den, sprang hon på vatt-
net i 200 kilometer i timmen till stran-
den och fick aldrig se sköldisarna.

En annan incident hände också där men 
det tänker jag inte skriva om i boken.

En skoj grej var att man kunde gå på 
restaurang, som inte sålde alkoholhal-
tiga drycker, men dit man kunde ta 
sin egen öl eller sitt eget vin.
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På väg hem, Learmonth-Perth-Hong-
kong, stannade vi i Hongkong en dag 
från morgon till kväll. Där gick vi på en 
restaurang, som var rekommenderad 
av en kompis – Hutong i centrala stan. 
Helt suveränt – www.aqua.com.hk 

Själva staden blev jag dock inte så im-
ponerad av – fuktigt och dimmigt.

Tillbaka, HK-London-Nice
I oktober 2014 gick vi på teatern, som 
låg utanför vår lägenhet, Theatre Na-
tional de Nice. Peer Gynt på engelska 
med specialskrivna låtar av Iggy Pop. 
Sådär bra.

I oktober beslöt jag mig för att gå med 
i Riveraklubbens Ukuleleorkester. Jag 
var ju världsmästare i ukulele från 
Helsingborg, men där spelade vi en 
låt med tre ackord, Gyllene Guldbru-
na Ögon. Här var det en jazzkille, som 
var kapellmästare och hade låtar med 
16 ackord och vi skulle sjunga samti-
digt. En ukulele har fyra strängar och 
ackorden överensstämmer inte finger-
mässigt med hur man tar dem på gi-
tarr, så hjärnan höll på att brinna upp. 
Det blev inte långvarigt.   

Little Mike & The Tornados spelade 
på B-Spot, vilket gung!

I november kom Lenny Kravitz och 
hans band för att spela på Palais Nik-
kaia. Ett jävla oväder gjorde att ström-
men gick, men det störde inte Lenny 
– han tog en akustisk gitarr och fort-
satte att spela. Underbart!

Hong Kong med 
för mycket folk och 
förorenad luft.

Vi fick i alla fall åka 
djonk i smogen.

Peer Gynt på Theatre 
National de Nice.

Peer Gynt Rock’n’Roll.
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Rafa, Sabine, Li och Mario med en av bilarna som vi åkte med, Chevy.

Havana, staden som Castro stal.

Lenny Kravitz på Nikkaia i Nice. Teaterkoncert Gasolin på Aveny T i Köpenhamn.

I december fyller Li år, så vi åkte till 
Helsingborg. Där gick vi på teater-
konsert med Thord. Den var baserad 
på Gasolinlåtar och spelades på Aveny 
T i Köpenhamn. Intressant!

Cigarrer – i Havanna, var annars? 
Vi tog med oss Li till Kuba, reste  
Köpenhamn-Paris-Havanna. Jag hade 
träffat en kuban på ett party på Ham-
margruppen i Helsingborg, där han 
satt och rullade cigarrer. Osmel he-
ter han. Jag ringde honom och fråga-
de om han kände någon som kunde 
agera chaufför åt oss med en gammal 
amerikanare och som kunde prata 
engelska. Visst, han hade en kompis, 
Mario, som hade gamla amerikanska 
bilar. En av hans killar, Rafa, var den 
bästa föraren på Kuba, snackade eng-
elska, visste allt, hittade allt vi ville se 
och hade en mamma som kände typ 
alla på Kuba som hade una casa par-
ticular, som betyder att de hyr ut rum 
i sin lägenhet/hus och fixar mat med 
mera. Helt fantastiskt!
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En annan av våra 
bilar, Dodge Custom 
Royal Lancer  
Cabriolet 1955  
med en V8 som 
väckte hela Viñales 
på morgnarna.

Uppvisning utav hur man handrullar en kubansk 
cigarr i Viñales.

Rullaren och jag rökandes den nyrullade cigarren.
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Tjuren i Cuevas del Indio.

Plogning med oxar i Viñales.

Vi startade i Havanna, fortsatte till 
Viñales, där vi besökte en tobaksplan-
tage. Vi såg på när de rullade cigar-
rer, vi köpte och rökte, i bilen, det är 
fördelen med att åka Dodge Custom 
Royal Lancer Cabriolet 1955 med en 
V8 och chaufför. I Viñales ville Li rida. 
Jag led av ett sprucket revben och stod 
över, men Sabine, som är rädd för 
hästar, ville med. Li, Sabine, Rafa och 
hästägaren red iväg och jag stannade 
med hästägarens pappa och fick lära 
mig att ploga en åker med hjälp av två 
oxar. Inget man gör varje dag!

Vi besökte också Cuevas del Indio, 
vars höjdpunkt var tjuren.

Jag hade bokat tre rum på en resort 
i Cayo Santa Maria, ett till mig och 
Sabine, ett till Li och ett till Rafa och 
hans surfboard. Rafa tyckte det var 
för riskabelt att köra den långa vägen 
med den gamla bilen, så vi hyrde en 
splitterny Geely CK 1,5 GL. Jag satt 
och tog bort skyddsplasten medan 
Rafa körde på motorvägen bland cyk-
lar och oxkärror.

När vi checkade in på hotellet fixade 
jag all inclusive-armband till oss alla. 
Det var första gången de hade haft en 
kuban i baren, som kunde beställa vad 
han ville.

Ett alldeles för stort ställe, proppfullt 
med kanadensare som gick runt och 
drack grogg ur stora pappmuggar.  

Rafa fick surfa och vi fick bada. Rafa 
tyckte det var toppen med TV med 
CNN på rummet. Den kanalen var 
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Stranden i Cayo Santa Maria, en liten ö norr om Cuba.

En kubansk delfin.

Underhållning på en privat restaurant i ett hem.

Jagad av lökmannen.

Fidel Kastrup och jag.

inte öppen för vanliga kubaner. En 
morgon kom han dansande till fru-
kosten. Han hade sett på nyheterna att 
Kuba skulle öppna upp för amerika-
nare, så äntligen skulle de kunna köpa 
reservdelar direkt från USA istället för 
som tidigare via Mexico.

Jag hade bokat två biljetter till att 
simma med delfiner, till mig och 
Li. Sabine tycker inte om att leka i 
vattnet. Jag led fortfarande av mitt 
spruckna revben, så lucky Rafa fick 
min biljett.

Vi åkte vidare till Matanzas, där vi 
skulle käka lunch på väg tillbaka till 
Havanna. Jag fick en idé – bad Rafa att 
ringa sin mamma och fixa ett rum till 
oss i Matanzas, så kunde han köra till-
baka och lämna in bilen. Tjoff, så hade 
vi ett rum och en kille som skulle köra 
oss till Havanna dagen efter.

Där tog vi in på Hotel Ambos Mundos, 
känt för att Hemingway brukade bo 
där. Ett jävla skithotell fullt med mögel 
och en restaurang, där vi fick en meny 
att titta i men när vi skulle beställa, 
fanns det bara en rätt att välja på.

Jag såg på Facebook att Charlotte Ga-
mus var på Kuba. Det är hon, som har 
tagit omslagsbilden på mig till denna 
och den förra boken. Jag kontaktade 
henne och vi träffades. Då blev det för 
mycket för pojkarna i Havanna. De 
hade sett mig med två snygga tjejer 
när jag var ute och promenerade med 
Sabine och Li, men nu hade jag tre. 
Pojkarna tyckte det var orättvist och 
protesterade.
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Dans...

En kokosnöt med rom i på stranden Playa del Este, öster om Havana.

Flickorna på Tropicana.

... och mer dans

Rafas chef Mario kom och hämtade 
oss för att köra till en strand utanför 
stan, Playa del Este. När vi låg där 
kom två män med gitarr och maracas. 
Jag bad att få låna gitarren och spe-
lade och sjöng Maverickslåten From 
Hell to Paradise, som handlar om att 
fly från Kuba till USA. Men jag hann 
inte många rader i texten innan det 
stod en fullt uniformerad polis fram-
för mig. Jag kastade gitarren till gitar-
risten, hälsade på polisen, varvid han 
gick! Svettigt!!

Vi gick på turistfällan Tropicana. Bra, 
ja, men för lång show, tog aldrig slut.

Tillbaka, Havanna-Paris-Köpenhamn.

Julafton/födelsedag i Helsingborg och 
jag åkte till Nice för att fira nyår med 
Anthony, som spelade i Monaco.

Januari 2015 i Arma di Taggia, Caba-
resque Show på Tre Alberi. Två tjejer 
från Turin, som hade mindre bröst än 
brösvårtskydden de hade satt på. Skoj 
var det, men inte så burleskt. Caliga-
gan Trio på Negresco i Nice, var be-
tydligt bättre.

I februari spelade jag med Caligagan 
Band på Ubrecche i Alassio.

Kristinor i Rom
Mars kom och då hade jag och min 
kusin Örjan från Sundsvall, som bor 
i Malmö, hittat på att vi skulle över-
raska Kristina i Rom, som är min 
halvsyster och Örjans kusin.
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Skuggan 
av John Mellencamp.

Ubrecche 22 februari 
i Alassio.

John Mellencamp 
på Carnegie Hall 

New York.

Örjan bestämde vilken tid som han 
och hans kvinna, som också heter 
Kristina, skulle möta min halvsys-
ter Kristina och hennes man på en 
restaurang i centrala Rom. De tala-
de dock inte om att jag och Sabine 
skulle dyka upp. Jag hade fått ett tele-
fonnummer av Örjan, som jag skulle 
ringa när vi hade checkat in på vårt 
hotell så vi kunde träffas innan. Lurig 
som han är, hade han gett sin kvin-
nas nummer till mig och han hade 
givetvis inte talat om för henne att 
min dialekt inte var som hans, utan 
väldigt helsingborgsk. Jag ringde och 
sade ”Hej det är Hans, vi är i Rom 
nu”. Varvid hon skrek: Örjan, Örjan, 
din kusin pratar helsingborgska! 

Vi träffades på restaurangen La Gat-
tabuia. Jag och Sabine kom sist och 
chockade min syster, som blev glad. 
Maria J. var också där med sin man 
– Maria och Kristina hade börjat um-
gås efter lunchen vi hade med viet-
nameserna i fjor. En kväll när vi var 
ute och svirade, fick Örjan mig till att 
anta en utmaning på Tomelilla golf-
bana. Jag hade gått en golfkurs 1979 
och tyckte att det inte var något för 
mig. Inte för att jag var dålig, men det 
var tråkigt. Nu fick man lägga upp en 
plan! Jag ringde Fredrik Bohman, 
som känner Johanna Pyk, Head Pro 
på Mölle Golfklubb, och en av Sve-
riges genom tiderna bästa kvinnliga 
golfproffs. Hon tog sig an utmaning-
en att lära mig så mycket golf på en 
vecka i augusti, att jag skulle kunna 
slå Örjan på Tomelilla.



71

Sushi på Matsuya, 
Great Neck, 
Long Island 
som var fantastisk.

I´m still standing.

Manhattan skyline. Helstekt gris på The Breslin Bar and Dining room Manhattan.

Till USA barasådär
April kom och John Mellencamp skul-
le spela på Carnegie Hall i New York 
– Plain Spoken Tour. Anthony häng-
de med. Vi bodde hos Bart & Sharon 
på Long Island och gick på konsert. 
Innan den stod vi utanför och kolla-
de på en skinande gammal husvagn i 
aluminium och jag sa att den säkert 
är Mellencamps. Så där stod vi, tre 
personer, och väntade på att Mellen-
camp skulle dyka upp. Och när det 
väl kom en man, undrade Anthony 
om det inte var han. Nej, sade Sabine, 
han har längre hår. Varvid ingen tog 
något foto eller sade hej. När vi kom 
in i konsertsalen, såg vi att det ändå 
var han. Konserten var helt underbar! 

Jag tror att Bart och Anthony åkte upp 
till New Hampton för att träffa Joe the 
Pilot. Jag och Sabine drog till Chicago 
för att träffa Mallory och Corey, som 
vi hade träffat i Nice tidigare.

Vi träffade även Barts bror Brandon 
och gick på Chicago Cut Steakhou-
se. Nu var vi uppe i samma storlek på 
köttbitarna som i Argentina.
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Chicago skyline.

Fantastiska Joanna 
Connor på Kingston 
Mines.

Legendariska 
bluesklubben 

Kingston Mines 
i Chicago.

Med Mallory och Corey gick vi till en 
hemlig krog och till Kingston Mines 
för att lyssna på den fantastiska Joan-
na Connor.

I Nice, men mer i Italien
Jag skulle nu kunna skriva att vi såg 
Caligagan på Negresco både i maj 
och juni, men det får jag sluta med 
för det kommer att hända i det oänd-
liga.

Magnus, han som numera är gift med 
vår dotter, skulle fylla 30. Då åkte vi 
till deras stuga för att ha fest, där 
Matti spelade och sjöng.

I juni är det midsommar och som ni 
kommer ihåg, fyller Liz och bräde-
handlaren år då. Party på La Palagina 
i Toscana, granne med Sting, var ett 
värdigt ställe.

Vi stack vidare till Granorolo dell 
Emiglia för att träffa Loana och Ang-
elo, som vi träffade på Morea i Fran-
ska Polynesien när de var på bröl-
lopsresa.

Italiens bästa lufttorkade skinka till-
verkas i San Daniele dei Friuli, så de-
ras skinkfestival måste man besöka.

Jag avslutade juni månad 2015 med 
att spela på Pizzeria Italia med – ja, 
ni vet vem…

Juli – musik i Nice. SLASH spelade på 
Theatre de Verdure. Givetvis gick vi 
dit och njöt.
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Tynkyrkan i Prag 
med sina 
osymetriska torn.

Cloud Gate, mer känd som The Bean i Milleniumparken i Chicago.

SLASH på Theatre de Verdure i Nice.

I slutet av juli styrde vi kosan mot 
Sverige, via Monforte d’Alba, så vi 
fick med oss vin från Aldo. Vi stan-
nade också i den underbara romerska 
staden Trier i Moseldalen i Tyskland.

Augusti. Min näst sista släkting i min 
uppväxtfamilj, farbror Rune, lämna-
de in. I ceremonin i kapellet deltog 
jag, Sabine och prästen. Så går det 
med släkter som inte producerar 
några barn. Om mina föräldrar inte 
hade adopterat mig, hade där inte va-
rit någon.

Golfkursen startade. Johanna är un-
derbar och jag är fantastisk – behöver 
jag nämna att jag slog Örjan?

Jag hade aldrig ätit surströmming, så 
Örjan tyckte att nu var det på tiden. 
Örjans och Kristinas stuga i Skånes 
Tranås, togs i besittning. Kristina be-
ordrade oss att inte öppna NÅGON 
burk närmare än 300 meter från hu-
set. Sabine åt en strömming utan till-
behör. Li och Magnus tyckte inte om 
det, men jag tyckte det var helt okej 
med de rätta tillbehören till. Längtar 
till nästa gång.

”La Famiglia”, alltså jag, Sabine, Li 
och Magnus, tog Alfan till Prag för 
att hälsa på Simon och Milada, som 
vi hade träffat i Nice när de var där 
på semester. Vi hade varit i Prag för-
ut, men det går inte att jämföra med 
att vara där med lokala kompisar. En 
kväll ville vi gå på nattklubb. Det var 
fullt, men Simon gick till vakten och 
sa ”Ser du inte att vi är här med Iggy 
Pop” – och så blev vi insläppta.

Öl i Prag 
måste 

man dricka.
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Popa Chubby 
och The Balkun 
Brothers på Theatro 
Lino Ventura i Nice.

Vår nyupfunna drink, 
The White Elephant.

Ungdomarna 
i vattenfallet 
på Koh Kood.

The Beach Club på Koh Chang, Elefantön.

I november spelade Popa Chubby och 
The Balkun Brothers på Theatro Lino 
Ventura i Nice. Inte den bästa omgiv-
ningen och inte den mest kvalitativa 
musiken, men varför inte?

Thailand än en gång – och Vietnam
Året 2016 började med en resa till 
Thailand. Jag, Sabine, Li, Magnus och 
hans kompis Falken, skulle göra en 
liten tripp ihop. Sabine och jag åkte 
från Nice, de andra från Köpenhamn. 
Vi träffades i Bangkok och tog en för-
beställd minibuss till Chaipura Resort 
på Koh Chang (Elefantön). Den ligger 
väldigt nära Kambodja och är Thai-
lands tredje största ö. Där hängde vi, 
badade och åt, innan vi tog speedboat 
till Peter Pan Resort på Koh Kood, 
söder om Koh Chang. Lite mer akti-
va där med pilates på stranden, lett 
av Sabine, kajakfärd uppför floden till 
Klong Chao Waterfall, moppetur runt 
ön och snorkling. Jag uppfann även 
en ny drink för alla laktosintoleranta, 
White Elephant. Den är som en White 
Russian, men med kokosmjölk istället 
för komjölk. Numera har den fått en 
dimension till när ingen vill ha med 
Ryssland att göra. 

Tillbaka till Bangkok och till den obli-
gatoriska hamburgaren på Hard Rock 
Café efter 14 dagars thaimat. Ungdo-
marna åkte hem, men jag och Sabine 
fortsatte till Vietnam. Denna gång 
var det norra Vietnam som lockade. 
Vi flög till Hanoi och blev hämtade 
på flygplatsen av Miss Blue och en 
chaufför, allt förbokat av en vietna-
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Här kommer tåget 
i centrala Hanoi.

Vietnamesisk 
krigselefant.

Så här löser man järn-
vägsbomsproblemet 

när man har fler 
människor än pengar.

Gränsövergång 
till Kina från norra 

Vietnam.

mesisk kompis i Helsingborg. Mid-
dag på kvällen med Miss Blue och en 
god natts sömn. Sedan på väg till det 
riktiga målet för resan – bergen vid 
Sapa, som ligger på gränsen till Kina. 
Där skulle vi gå på trekking med lo-
kal guide och sova i homestays, som 
casa particular på Kuba men en aning 
mer spartanskt. Vi började med att 
gå till kontoret för guidning och blev 
mottagna av en tjej i fjortonårsåldern 
trodde jag. Hon var långt ifrån 14 och 
chef för stället. Vi blev tilldelade gui-
den May, som var jättetrevlig. Efter 
en liten stund hängde två tanter från 
Black H’Mong-folket på och gick med 
oss. Syftet var att sälja sina hantverk 
till oss. Efter några byar sa dom hej-
då och ett par minuter senare dök det 
upp två tanter från Red Dao-folket i 
samma syfte. När kvällen kom var vi 
framme vid vår första homestay med 
badtunna och kvällsmat på schemat. 
Jag kom knappt ner i tunnan; vattnet 
var varmt och luften var kall. De la-
gade mat över öppen eld mitt i huset 
– ingen skorsten, så röken gick uppåt 
och ut genom alla springor som var 
i väggar och tak. Det enda ljus som 
fanns, var från elden. Mamman stod 
i ett hörn och hackade grönsaker i to-
talt mörker. Maten var suveränt god 
och innan vi skulle gå och lägga oss 
ringde May efter en guidekompis, som 
var i närheten så de kunde sova ihop 
och dela värme med varandra. Upp 
med tuppen och följde med mamman 
för att hämta dagens ägg och kolla 
om det fötts någon kyckling. Inte min 
grej egentligen, men jag gick med på 
allt. Det var meningen att det skulle 
ta slut där, men vi övertalade May att 
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Helt fantastiska vyer.

Sabine och chefen för Sapa Chau som har vandringar i bergen med guide.

Vi och två tanter från Black Hmong folket.

Terassodlingar i bergen vid Sapa i Vietnam.

få vandra hem till henne och få träf-
fa hennes familj. Hon hade också en 
homestay, så vi stannade en natt där. 
När vi kom hem till henne satte vi oss 
på verandan och tog varsin öl. Plöts-
ligt kom två vattenbufflar mot oss 
men gick förbi och in i sin spilta helt 
utan guidning. Vi fick senare reda på 
att de går ut på fältet själva på morgo-
nen och går själva hem på kvällen när 
det inte är arbetsdag på risfältet. Mays 
pappa och hennes pojkvän (hennes 
man hade dött i en olycka), hennes 
två döttrar och någon till, åt med oss 
på kvällen. Återigen underbar mat. 
De försökte fylla mig med risbränn-
vin, men de visste inte vem de tävlade 
mot. Till sist fick pojkvännen ta mop-
pen hem innan vägen blev för smal. 
Dagen efter fick jag ett samtal från 
Miss Blue om att vi måste skynda oss 
därifrån innan snöfallet tilltar och de 
stänger vägarna. Vi blev hämtade och 
hörde på bilradion att de stängde väg-
arna precis bakom oss på väg ner för 
berget.
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Utan blixt hade ni inte sett vad detta är, kött som 
röks över eldstaden.

Vi mötte en kille som ville öva sina engelskakunskaper.

The Duckwalk.

Matlaging inomhus över öppen eld, enda ljuskällan var elden.

Genialiska bevattningssytem.

En vattenbuffel på bete, det var inte arbetssäsong.
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Dagens kyckling.

De gjorde ett gott försök att fylla svensken med risbrännvin, gick sådär…

Huset vi bodde i.

Dottern steker vegetariska vårrullar, supergoda!

Mays homestay, med riktig eldstad och skorsten. Cat Ba Nationalpark med Miss Blue längst till höger.
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Cat Ba’s arkipelag.

En 67 meters staty av Bodhisattva of Mercy 
på Son Tra Peninsula vid Da Nang.

Da Nang strand med strandvakter som inte gillade 
att jag simmade när det var röd flagg.

Bandet som spelade 
på resorten i Da Nang.
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Jag köpte den minsta av dessa statyer, de fanns i upp till naturlig storlek, 
förstår inte riktigt vad det går ut på men är ju trevligare än en trädgårdstomte.

Finns det regler för hur mycket man får lasta? I Hanoi centrum.

En natt i Hai Pong, där de flesta viet-
nameser vi känner kommer ifrån. 
Dagen därpå båt till Cat Ba, en ö ut-
anför Hai Pong, där en familj bor vars 
dotter vi lärt känna i Helsingborg. Vi 
blev välkomnade av familjen och tog 
en tur till Cat Ba National Park. Bätt-
re nationalparker har vi sett. Familjen 
hade en musikpub med restaurang, 
där vi hängde mest. Det var ju inte sä-
song, så det var bara vi.

Tillbaka till Hai Pong en natt sedan 
flyg till Da Nang, där vi hämtades 
av en Mercedeslimo med frukt och 
Champagne för färd till Furama Re-
sort. Nu hade vi kommit så långt sö-
derut, att det var varmt nog för kort-
byxor och bad. Det blåste dock rejält 
och röd flagg var hissad på stranden. 
Men jag sprang fortare än vakterna 
och de sköt inte på mig. Så jag fick 
mitt dopp och en utskällning när jag 
kom upp.

Tillbaka till Hanoi och Miss Blue med 
sightseeing i stan och en utflykt till 
keramikstaden Bat Trang. Där gör de 
allt i keramik, från mini- till bautafi-
gurer. Jag köpte en liten figur, som vi 
fortfarande inte förstår oss på. Den 
fanns också i naturlig storlek för att ha 
i trädgården. Tur att jag inte har nå-
gon trädgård. (Se bilden!)

Hanoi måste leda världsligan i över-
lastade mopeder. Dags att åka hem till 
Nice och gå för att se om Cabine 13 
är ett band vi skulle kunna tänka oss 
på den fest vi tänkte ha i december. I 
februari spelade de på Pompei i gamla 
stan i Nice. Stället är väl 75 kvm och 
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John Cleese på Konserthuset i Helsingborg, inte så skoj.

Gianna Nannini 
på Ariston i San Remo.

Cirque Du Soleil på Nikkaia i Nice, fantastisk show.

vi lyckades tappa bort varandra, men 
bandet var toppen så vi bokade dem.

Vimsig herre med koppartråd 
Vi ville ha fast internet i Costaraine-
ra. I Italien utanför storstäder betyder 
det koppartråd, samma gamla tråd 
som tre generationer har ringt med på 
sina fasta telefoner. Man beställer och 
bestämmer en dag när teknikern skall 
komma. Man sitter hemma hela den 
dagen och väntar, men ingen kommer 
och ingen ringer dig fast du blev på-
tvingad ett italienskt simkort för att 
de skulle kunna nå dig. Dagen efter 
väntade jag fram till 11.00 sedan kör-
de jag till TIM, försäljningsstället, för 
att fråga vad dom håller på med och 
fick till svar att dom inte vet något – 
ett väldigt vanligt svar när något går 
fel i Italien. Jag körde hem igen och 
på torget irrade det omkring en gub-
be i overall. Jag frågade om jag kunde 
hjälpa honom och han svarade att han 
ville veta var Nilsson bor. Hur hittade 
han sina kalsonger på morgonen? Alla 
i byn vet var jag bor efter 20 år. Jag frå-
gade inte varför han inte kommit igår 
för jag hade ändå inte tyckt om svaret.

I mars hade Cirque du Soleil show på 
Nikkaia i Nice. Det är en av världens 
främsta grupper inom nycirkus – de 
har ingen manege och inga djur. Det 
är ett företag från Kanada med 3500 
anställda, som startades 1984 av två 
gatuartister. Helt fantastiskt!

Till Ariston i San Remo, stället där 
melodifestivalen uppfanns, kommer 

alla bra italienska artister och även ut-
ländska. Denna gång var det dags för 
Gianna Nannini och henne får man 
inte missa. Hon har blivit lite gammal, 
men inte för gammal än.

April = Helsingborg. John Cleese på 
Konserthuset. Jag älskar honom, men 
när han bara står och visar videos på 
sånt som jag har sett i hela mitt liv, blir 
det lite tråkigt.
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Till Nathalie Dreilick på Queen 
Street Tattoo för att göra The Gun- 
shot Tattoo, som jag och Natalie 
tyckte var cool, men det tyckte inte 
min familj.

Min gamle skolkompis Dan Jensen 
spelade med sitt band på Oxhallarna 
i Helsingborg, stället som en gång 
i tiden var en del av Helsingborgs 
Slakteri. En kille som varit världen 
runt och spelat med en massa av 
mina gamla idoler. Alltid bra.

Jag blev inbjuden till en föreställ-
ning i Cannes på Espace Miramar, 
där Sven-Bertil Taube och Göran 
Fristorp spelade. Henrik Moberger 
körde, som var toppen, men före-
ställningen passade nog en annan 
generation bättre än min.

Erzsebet anordnade en vin- och 
matresa till Puglia, som vi hängde 
på och flög till via Rom. Ett under-
bart område i Italien, som även det 
har god mat och gott vin. Vi besök-
te bland annat Bari, Santa Maria 
di Leuca, Alberobello och Matera. 
Matera ligger i Basilicata, väldigt 
nära Puglia. I en kyrka i Bari finns 
kvarlevorna av Sankt Nikolaus, han 
som var förebild till jultomten. Ut-
anför Lecce ligger Santa Maria de 
Finibus Terrae, slutet på landet där 
Adriatiska och Joniska haven möts. 
I staden Alberobello finns de söta 
husen Trullo bevarade. Matera är en 
speciell stad, som har varit bebodd 
sedan stenåldern. Då, som nu, bor 
folk i grottor uthuggna i berget men 
numera inredda som riktiga hem.

Tatueringen som 
jag och Nathalie 
tyckte var cool men 
inte min familj.

Castel del Monte i Puglia eller Apulien som svenskar säger.

I Puglia så hittar 
man de verkligt 

gamla olivträden.
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Alberobello, 
världens 
sötaste stad.

Slottet i Bari.

En Trullo är sval invändigt på sommaren och lätt att värma upp på vintern. Sabine och jultomten.

Santuario de Santa Maria de Finibus Terrae, 
sluet på landet.
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Den nya delen av Matera med riktiga hus.

Den gamla delen av Matera med föredetta. bebodda grottor.

Berliner Camerata  
på Theatre National 

i Nice, det är inte ofta 
jag gillar 

klassisk musik, 
men detta var bra.

En annorlunda konsert med Berliner 
Camerata, som bildades 2008 i Ber-
lin. Det är klassisk musik spelad av 
fantastiska musiker på ett spännande 
sätt. Vi såg dem på Theatre National i 
Nice, rakt över gatan där vi bodde då.
Henrik och Sassa anordnade vand-
ringar i Frankrike och vi var med 
på en, från Madone de Fenestre vid 
gränsen till Italien. Där fick vi se de 
söta murmeldjuren, som gör konsti-
ga ljud.

Terror i Nice
Den 14 juli, som är Frankrikes na-
tionaldag, blev vi tillfrågade på Lido 
Beach där vi låg på dagen, om vi ville 
vara med och fira nationaldagen på 
kvällen med middag och Champagne. 
Jag tyckte inte att det kändes rätt, så vi 
tackade nej och stannade hemma på 
balkongen för att se fyrverkeriet. När 
det var över gick jag in och då ringde 
min mobiltelefon. Joel, som då jobba-
de som servitör på Lido, frågade var vi 
var. Jag svarade att vi var hemma och 
han bad oss stanna där. Då hörde jag 
flera knallar i telefonen och samtalet 
bröts. Knallarna jag hört var när de 
sköt attentatsmannen utanför restau-
rangen. Jag undrade givetvis vad som 
har hänt, men det fanns ingen infor-
mation vare sig på tv eller internet 
och Joel svarade inte när jag ringde 
honom. Henrik och Sassa var på Pro-
menaden med sin son och sonhustru 
när det hände och de lyckades hop-
pa ur vägen för lastbilen. Henrik har 
skrivit en bok om terrordådet, som ni 
kan köpa direkt av honom per mail 
henrik@moberger.se
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Wilko Johnson 
på The Civic Hall 
i Cottingham 
vid Hull.

Egmond aan Zee i västra Holland.

The Royal Border Bridge över floden Tweed som är 
gränsen mellan England och Skottland.

Hedarna 
i Skottland 

är underbart 
vackra.

Dagen efter skulle vi se Buddy Guy & 
Vintage Trouble, men det blev inställt 
av förklarliga skäl.

Vi skickade bilen på tåget till Paris. 
Dagen efter tog vi ett snabbtåg för att 
hämta den för vidare färd till Sverige.

Återfärden gjorde vi lite annorlunda. 
Vi körde till Papenburg i Tyskland för 
första övernattningen sedan till Eg-
mond aan Zee i Holland. Vi tog fär-
jan från Ijmuiden till Newcastle och 
körde upp för att sova i Berwick upon 
Tweed på gränsen till Skottland. Ett 
av målen med detta var Edinburgh, 
dit Li och Magnus kom med flyg, 
för att sedan fortsätta resan till Ber-
wick igen för de hade så god fish & 
chips på det hotellet. I Hull, där Mick 
Ronson är född, han som spelat med 
David Bowie, Ian Hunter med flera, 
stannade vi ett par nätter för att åka 
till förstaden Cottingham på min fö-
delsedag och lyssna på Wilko Johnson 
och förbandet Big Boy Bloater and the 
Limits. Människorna i Cottingham 
känner alla varandra så när det kom 
in fyra nya, undrade dom vilka vi var 
och varför vi kommit till Cottingham 
för det gör typ ingen. Jag berättade 
som det var och fick en t-shirt i födel-
sedagspresent. Suverän konsert!!!
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Sheep Heid Inn, Skottlands äldsta Pub, ett måste!

Obelisken The Martyrs’ Monument vid Edinburgh.

Ben Harper på Nikaïa ... en jag känner fick bäras ut.

Våra rostatueringar, min tog tre minuter 
och Sabines en halvtimme.

Tillbaka i Nice gick vi och lyssnade på 
Cabine 13 igen för att ladda inför den 
stora festen och i oktober såg vi Ben 
Harper på Nikaïa i Nice.

December kom och festen, där vi fi-
rade att vi varit gifta i 30 år, gick av 
stapeln. 100 personer från hela värl-
den var där. Musik, trolleri, mat och 
vin – en fantastisk dag och kväll med 
idel lyckliga gäster! 

Åkte till Helsingborg för att fira Li:s 
29-årsdag samt tatuera vars en röd ros 
på underarmen. Det är Sabines första 
och definitivt sista tatuering. Vi såg 
också Cheeta uppträda på The Tivo-
li – en gammal kompis från Helsing-
borg, som nu bor i USA.

Edinburgh Castle, 
utsikten från vår 
lägenhet.

Glad Hans 
i Taxi 
i Edinburgh.
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Cabine 13 & jag. Jag startade partyt.

I svart och vitt. Magnus W, Sabine & Li.

Alain Marchese. Örjan & Magnus J.
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Hana & Mariana. Anthony & Giles.

Sabine. Thierry Saïthsoothane.

Roni, Sabine & Mats. Red Is The Rose.
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Micke & Fredde. Ben.

Jip & ? & Jam. Jag & vår DJ David.

Maria & Günther. Cristophe, Mandy, Eshti  Mark.
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Enrico. Patrik Brädehandlaren & Liz.

Mats & jag. LilleCamilla & Li.

Stephanie, Santiago & Violeta. Violeta, Jean-Remi & Ana.
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Urban & Lena. Joe The Pilot.

Jag & Richard. Mariana & Anthony med Cabine.

Enrico med Cabine 13. Ludo & Flo.
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Sabine & jag. Örjan, någon, Henrik & Sassa.

Li, Örjan & Sanna. Jag & Li.

Li & jag. The Magic Man Simeón.
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Djamel med den eldsprutande gitarren. Linda, Simeón, jag och Djamel.

Magnus W, Thomas F, Sabine, Simeón & jag. Jag & Tomas N.

Jag, Tomas N, Örjan & Kristina F. Joel & Aisha.
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Jag. Jag & Sabine.

Charlotte & Gilles. Sussie & Sören.

Sassa & Henrik. Ellen & Göran.
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Joe The Pilot. AnnaCarin & Mats.

Kerstin & Anton. Liz & Micke.

Annika A. & Magnus J.. Petra & Patrik.
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Fredde & Marie. Lasse & Eva.

Tomas N. & Annika N. Lily & Richard.

Claudio & kvinna. Hana.
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Diverse tjejer. Ben & Caroline.

Bettina & Patrice. Mariana.

Kristina B. , Örjan, Kristina F. & LilleCamilla. Magnus W. & Li.
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Celine & Fabien. Jag & Anthony.

He fucking shot me… Mariana & Anthony.

Kim. Cabine 13 .
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Günther, Maria, Lena & Urban. Audrey & Enrico.

Min familj. Sabine & jag.

Maria & Li. Claudio , jag & Enrico.
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Ett evigt 
byggande i
 Dubai.

En halv havsutsikt, 
nästa år noll.

Vi körde starkt ut i januari – Du-
bai-Sydafr ika-Zambia-Zim-

babwe-Botswana-Namibia-Sydafri-
ka-hem.

Nice – Dubai. Förbokad bil hämtade 
inte, vi tog taxi till Jumeirah Hotel, 
också detta en gång längst fram och 
nu bygger de framför. Äntligen fick 
Sabine komma upp i Burj Kalifa – 
jag hade bara bokat en biljett, så jag 
slapp.

Dubai – Kapstaden, där vi startade på 
Atlantic House i Camps Bay. Under-
bart ställe och perfekt för en vandring 
upp till Table Mountains topp. Vi hade 
bokat guide och talat om för henne att 
jag ville gå ner också och hon sa ”ja, 
om du orkar går du och jag ner”. Upp 
var inga problem, men det är dubbelt 
så jobbigt att gå ner och jag kände att 
det kanske inte var något bra alterna-
tiv. Jag hatar linbanor och denna ro-
terade dessutom. Jag drack en flaska 
vin och åkte ner, sittande tillsammans 
med en fransyska i mittpunkten på 
vagnen. Den stod still medan Sabine 

Del 7

2017
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Nationalpark.

Omtänksamma 
människor i 
Cape Town.

Table Mountain, platt som ett bord.

Camps Bay, 
en bra början 
på afrikatrippen.

Långt 
borta.

Uppe på bordet.
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Rovos Rail har ett 
gammalt ånglok 
men det är inte det 
som drar tåget hela 
sträckan utan bara 
in till deras egen 
station.

En av få fågelsorter som jag gillar.

Nu vet jag exakt var jag är.

Allt blir godare 
med Bacon!.

och kvinnans man roterade och skrat-
tade åt oss en gång i minuten. Sex tim-
mar tog det, inklusive lunch.

Vi flyttade till Cape Town Long Street 
Hotel och dit kom Erszebet och hen-
nes vän Ingrid. Erszebet hade frågat 
om det var okej att kopiera vår resa 
och vi hade inga problem med det. 

En dag hyrde vi en taxi och fick se 
pingviner och Godahoppsudden med 
mera.

En annan dag spenderade vi tillsam-
mans med Martina från Tyskland, 
som var kompis med vår kompis 
Mariana i Nice. Skoj att träffa någon 
man aldrig träffat och det bara klickar. 
Rundtur och lunch.

Den 23 januari hoppade vi på tåget, 
Rovos Rail på Cape Town Station. 
Rovos Rail är ett privat järnvägsbolag 
med bas på Capital Park Station i Syd-
afrikas huvudstad, Pretoria. Bolaget 
startades 1989 av bilhandlaren Rohan 
Vos och ägs fortfarande av familjen. 
Bolaget har inget eget järnvägsnät, 
utan kör tåg på befintliga spår. De kö-
per upp gamla vagnar och renoverar 
dem till max. Vi bokade en tredje-
dels vagn med dubbelsäng, panora-
mafönster och eget badrum. Minibar 
fanns och tog något slut, eller om 
man ville ha något annat, ringde man 
på klockan, 24/7. Då kom tjejen som 
hade hand om vår vagn och fixade vad 
som behövdes. Det fanns restaurang-
vagn för frukost, lunch och kvällsmat, 
barvagn längst bak med rökbalkong 
och ett cigarrum med fria kubaner. 
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Underbara vyer från vår kupé, 
men djurlivet var någon annanstans.

Barvagn med rökbalkong.

Djurliv i Sydafrika, Flamingos.

Afrikanska solnedgångar är fantastiska!

Vår dubbelsäng i vår kupé som var en tredjedels 
tågvagn med eget badrum.

En Elefant med hem, eller två.
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Därför visar jag 2 stycken.

Matthew, jag och Lawrence, bodyguard och förare.

Efter tre dagar kom vi till Rovos egen 
station i Pretoria, där vi skulle sova på 
hotell en natt medan tåget skulle gås 
igenom grundligt och personalen by-
tas ut.

När jag frågade taxichauffören vad 
man kunde göra på kvällen svarade 
han ”gå inte ut, stanna på hotellet, det 
är säkrast”. Så vi gjorde så – poolen, 
massage, kvällsmat och TV.

När vi gick på tåget igen, såg jag tjejen 
som hade haft hand om vår vagn på 
vägen till Pretoria. Jag frågade henne 
varför; hon hade sagt att hon skulle ha 
ett par dagar off; men hon svarade att 
det hade varit så trevligt att hon tog 
ett pass direkt igen. Berodde kanske 
på dricksen?

Vi fortsatte vår resa med Rovos Rail 
mot Livingstone i Zambia. Tyvärr ver-
kade det i reklamen som om det skulle 
finnas mer att titta på genom fönstren 
i tåget, men vi såg inte många djur. De 
flesta var nog uppätna… En gång när 
tåget stod still – det hände emellanåt 
på grund av att de hyrde in sig på det 
nationella järnvägsnätet och statens 
tåg hade förkörsrätt – såg Sabine en 
sköldpadda och en kanin. Om man 
inte gillar att röra på sig själv, är tu-
ren från Kapstaden till Livingstone 
perfekt. Man får mat hela dagen, fria 
drinkar och vid stoppen är det max 
tio minuters promenad. På tåget kan 
man inte gå för att motionera, gång-
arna är så smala att du mest står stilla 
för att vänta på att mötande får passe-
ra. Jag gick nog upp tre kilogram på 
den trippen. 

Framme i Livingstone åkte vi direkt 
till flygplatsen för att ta ett plan till 
Mfuwe i Zambia med planbyte i hu-
vudstaden Lusaka.

Vi hämtades på flygplatsen av Norr-
man Carr Safaris Land Rover med 
guide och chaufför/livvakt.

Vi skulle bo i South Lua Luangwa Na-
tional Park och sova i ”tält” på Norr-
man Carr:s lodge.
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Giraffer poserar
alltid när man tar 
foto.

Mammorna och ungarna går i flock, papporna vandrar ensamma.

Inte läge för bad.

Flodhästar 
i sjögräs.

Vår toalettgecko, inga flygfän där inne.

Bambi…
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Här behövs ingen optiker.

Ett möte som gick bra.

Hemmagjorda kanoter.

En Sadelnäbbsstork.

Matthew med gevär, 
inte för att skjuta 

djuren utan för att 
skrämma dom om det 
skulle uppstå en farlig 

situation.

Tält betydde här en stålkonstruk-
tion med tältduk till tak och väggar 
med riktig toalett, dusch och badkar, 
trädäck med egen pool och utsikt över 
floden. Elefanterna strövade utanför 
och så gjorde även flodhästarna, men 
på grund av just flodhästarna, fick vi 
inte gå själva till receptionen/restau-
rangen. Vi fick ringa först, så kom be-
väpnade vakter och eskorterade oss. 
En kväll såg vår eskort en liten ka-
meleont och tog upp den; den minsta 
jag sett, ungefär två centimeter lång. 
Vi hade även en flugfångare på toa-
letten; en 20 centimeters gecko, som 
höll det insektfritt därinne. Vi var på 
underbara safaris med Matthew och 
Lawrence, vår livvakt och vår guide, 
både med och utan Erszebet och Ing-
rid. Så nära naturen på riktigt och så 
nära de vilda djuren, inte alls som i 
Krugerparken. Här var det på riktigt, 
och vi var nästan helt själva – vi såg 
inte många bleknosar.

En dag när jag och Sabine var ute 
med pojkarna till fots, fick Matthew 
en idé. Eftersom elefanter inte ser så 
bra, mycket beroende på deras långa 
ögonfransar, som skall hålla insekter 
ute, kan man faktiskt gå rätt nära utan 
större fara. Vi beslutade att vi skulle 
gå fram till det buskiga trädet, som en 
stor elefant stod bakom. Vi gjorde så, 
men Sabine och Lawrence höll sig en 
bit därifrån. Elefanterna ser alltså inte 
så bra, men har desto bättre luktsin-
ne och hörsel. Så han kände att vi var 
där, bara två meter ifrån honom, men 
visste inte var någonstans, så han lät 
det bero. Viktigare att äta, tänkte han, 
mellan 100-200 kg om dagen.
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Danny 6 ton märkte 
nog knappt att vi satt 
på, Sabine fick rida 
på mamma Liwa och 
busungen tiggde jord-
nötter hela tiden.

Pappa, mamma, barn.

Dr. Livingstone I presume.

Dom ville inte bli klappade men höll gärna 
koll på gräsmattorna.

Dags att åka vidare – Mfuwes flyg-
plats till Livingstone via Lusaka. Sä-
kerhetskontrollen är inte som hemma 
– när planet skulle lyfta från Lusaka 
och flygvärdinnan sade i högtalaren 
vart vi var på väg, reste sig mannen 
framför mig och sade att det är inte 
var dit han skulle och fick gå av.

Vi checkade in på The Royal Living- 
stone Hotel, där zebror och giraf-
fer strövar fritt omkring på områ-
det, varken rädda eller imponerade 
av människor. Går det två zebror i 
bredd på gången, är det bara att följa 
efter bakom i deras takt.

Eftersom jag älskar elefanter, åkte vi 
till ett ställe där de tar hand om ele-
fanter som behöver hjälp. På natten 
sover elefanterna i ett bevakat om-
råde och på dagarna strövar de fritt. 
En hona hade försvunnit en dag men 
återkom fem år senare. Det fanns 
möjlighet att få rida en tur på dessa 
stora djur. Danny, som jag red på, 
vägde sex ton!

Sabine fick sitta på Dannys fru Liwa, 
som var lite mindre. Deras vilde son 
sprang med och hittade på hyss. 

Efter turen matade vi dem med jord-
nötter och när nötterna var slut, kol-
lade Danny mina fickor med snabeln 
så jag inte hade gömt några där.

Victoriafallen, vid Livingstone, måste 
man ju se. Det finns två möjligheter – 
gå över bron och bli dyblöt eller åka 
helikopter. Åka helikopter valde vi. 
Och vilken upplevelse – svårslagbar.
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Viktoriafallen dundrar.

Den bästa upplevelsen får man från en helikopter, här Zambezifloden.

En översikt över fallen.

Även dom vuxna fick nötter.

Återigen, byte av position. Denna 
gång till en husbåt på floden Chobe 
i Namibia. Vi åkte från Livingstone 
via Botswana till Namibia med bilar 
och båtar. Det handlade om gränsö-
vergångar, passkontroller och om att 
köpa visum. Det var inte långt, men 
det tog hela dagen.

Väl på båten upptäckte vi att det bara 
var vi där. Fyra personer på en båt 
gjord för tolv. Större elefanthjordar 
än i Namibia har jag aldrig sett, helt 
otroligt!

Hemfärd.

I mars var det dags att åka till Lon-
don för att se The Mavericks, de 
som har skrivit låten jag sjöng på en 
strand i Kuba. Vi checkade in på Ho-
tel Café. Jag fick deras penthouse till 
ett superpris. Annars bor vi normalt 
inte så. Pernille kom från Tetbury 
och hängde med på konserten. Su-
perkonsert!

Umberto Tozzi spelade på Ariston i 
San Remo och vi var där.

Våra dåvarande grannar i Nice är 
från Dublin och de sa ”om ni kom-
mer till Dublin någon gång kan ni 
bo hos oss i vårt hus”. Jag bokade 
biljetter och vi åkte – via Moulins, 
Saint-Malou och Mont Saint-Michel 
och tog färjan från Cherbourg till 
Rosslare. Vi gjorde ett stopp i Kilken-
ny, där vi varit förr, en trevlig stad. 
Den 16 juni kom vi hem till Rose och 
Aidan i Dublin. Vi har varit i Dublin 
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En söt tjej 
i en Namibiaby.

En del av de stora Elefanthjordarna nere vid floden 
för att dricka och svalka sig med lera.

Vår husbåt på floden Chobe i Namibia, plats för 12 personer, vi var 4.

The Mavericks in London.Snablar med vatten.

Inget bad här heller.



111

The Gin Palace i Dublin, heaven on earth.
Pottstol för barn 
på slottet i Kilkenny.

Saint Michel.

Umberto Tozzi på Ariston i San Remo.

Saint Malou.

En förkortning i Cherbourg, undrar vad den betyder.
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Llandudnos skyline, påminner om Nice.

En av våra under-
bara promenader i 
Tetburys omgivningar.

Dublin beach.

Jackson Browne 
i Dublin.

Underbara Tempel Bar i Dublin.
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Gammalt badhus i Bath.

Jackson Browne 
i Dublin.

Gamla stenar 
i Stonehenge.

Nytt badhus
 i Bath.

tidigare, men vilken skillnad det är 
att vara där med infödingar. Vi gick 
givetvis på konsert, Jackson Brow-
ne, han med Oh, won’t you stay just 
a little bit longer. Suverän konsert. Vi 
gick även på Evita, som var skit och 
vi lämnade i pausen. 

Efter några dagar med fantastiska 
vandringar, god mat och suverän 
gin, tog vi färjan till Llandudno i Wa-
les. Staden ser ut som Nice, men är 
mindre och kallare. Iväg till Tetbury 
och till Pernille och Peter, som har 
den lilla restaurangen med fantastisk 
mat, The Blue Zucchini. Vandringar i 
närområdet och besök på puben, där 
Prins Harry blev påkommen med att 
röka sånt man inte får röka. Vidare 
till Bath, en gammal romersk bad-
husort. Trevlig stad. Iväg till Stone-
henge. Sabine hade aldrig varit där, 
men jag hade det 1977 när jag var 
på språkresa i Bournemouth. Sten, 
sten, sten och sten. Färja från Dover 
till Calais och vi körde upp genom 
Belgien, Holland, Tyskland och Dan-
mark till Sverige.

Sofiero i juli, konsert med Per Gessle, 
åkte båt med Tomas, en gammal tra-
dition. Vi tog en tur i Sverige, hälsa-
de på Annika Andersson i Göteborg 
och Norbergs i Siljansnäs i Dalarna. 
I augusti åkte vi, jag, Sabine, Li och 
Magnus, till Brantevik för att käka på 
Branterögen. Ägare och kock var Sö-
ren Henriksson, som vi mött i Nice. 
Det var live music på kvällen – min 
polare Pontus Snibb med band spe-
lade. Kusinen Örjan hängde också på 
den kvällen.
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Antananarivos centrum.

Iggy Pop på Haven Festivalen i Köpenhamn.

Vår lägenhet på andra våningen i Antananarivo 
och utsikten från vår lägenhet.

Iggy, ubåtsmord och utvandring
Iggy Pop skulle spela i Köpenhamn. 
Jag hade köpt biljetter och bokat rum 
på Copenhagen Downtown Hostel. Vi 
hade beslutat att lämna Sverige för gott, 
sälja lägenheten i Helsingborg, gå ur 
styrelser och sånt man måste göra för 
att skriva ut sig. Försäljningsuppdra-
get gick givetvis till Fredrik Bohman, 
som både är en god vän och en suve-
rän fastighetsförsäljare. Foton togs på 
torsdagsmorgonen innan vi stack till 
Köpenhamn och lades ut på fredag 
förmiddag, samma dag som konser-
ten. Vi promenerade från centrala 
Köpenhamn till Haven Festival och 
gick då förbi Peter Madsens verkstad. 
Det var han, som tog ut den svenska 
journalisten i sin ubåt och styckade 
henne medan vi såg Iggy Pop. Innan 
konserten började ringde Fredrik och 
sa att han fått ett samtal på lägenhets-
annonsen som han just lagt ut. Killen 
hade sagt att om det ser ut som på bil-
derna så betalar han begärt pris. Snab-
baste försäljningen någonsin! Konser-
ten började. Jag vill alltid gå fram till 
scenen och denna gång fick jag hjälp 
av kameramannen, och av den riktige 
Iggy på scen och mig själv på storbild-
skärmarna på båda sidor om scenen – 
folkmassan delade sig och det var bara 
att promenera fram.

Jag firade min födelsedag på Bakken, 
detta år en dag för tidigt.

Nu var det bara att sälja/ge bort möb-
ler och inredning och fylla bilen inför 
utflyttningen. Den första september 
2017 tog vi biltåget från Altona i Ham-
burg till Lörrach i södra Tyskland.
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Regnskogen i Andasibe.

Bananer någon? Frukt och grösaksstånd överallt.

Cool lemur.

Liten lemur.

Vi tar kossorna till 
skolan idag.

Madagaskar som spindelnät
I oktober var det dags för en ny resa, 
denna gång till Madagaskar och till-
sammans med Silvie, en tjej vi träffat 
i Nice och som är född i Madagaskar.

Nice-Paris-Antananarivo, huvudsta-
den i Madagaskar, hädanefter kallad 
Tana som de själva gör. Silvie hade fix-
at en fin lägenhet till Sabine och mig. 
Själv bodde hon hemma hos familjen. 
Vi hade Tana som utgångspunkt för 
vår resa ”runt” ön. Det går ingen väg 
runt ön utan det blir att åka till och 
från Tana. 

Vi åkte till regnskogen i Andasibe för 
att se vilda lemurer. Och det fick vi, 
stora och små – det finns cirka 20 oli-
ka arter. 

Tillbaka till Tana, iväg till Toamasina 
och bodde på ett Jehovas Vittnes-ho-
tell. Det trodde jag aldrig skulle kunna 
hända mig. Till Mahambo, ett para-
dis. Liva hängde också med, han var 
Silvies systerson, och detta var första 
gången han såg havet.

Iväg upp till Soanierana Ivongo i 
nordöst, båt till ön Sainte Marie och 
vår bokade villa på stranden – ännu 
ett paradis. Madagaskar är världens 
största producent av vanilj. Mellan 
70-80 % kommer härifrån, så det är ju 
en bra souvenir att ta med hem. Fem 
dagar på stranden och sedan tillbaka 
till Tana.

Vid kusten är det fint i Madagaskar, 
men i inlandet är det jättefattigt. Vi 
stannade för en lunch en gång och jag 
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Kryddnejlikor på tork 
i Soaniera Ivongo.

Har man varit dum 
så blir man fastlåst 
i en träbit.

Här skall man registrera sig med pass 
för att få åka ut till ön Sainte Marie, den skjortan 

hade inte blivit tvättad på länge.

Mahambo, ett paradis!

Här gjuts det aluminium barfota! 
Smälttemperatur 660 grader.

Daggig blomma en tidig morgon i Mahambo.
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Vi tog en kanot ut och gick på “havsbotten” 
i torrt skick.

Har aldig sett något 
liknande.

Hur fan gick detta 
till ???

Paradiset Sainte Marie.

Ansiktsmask på vår balkong i Mahajanga.

tyckte inte att det såg säkert ut hygien-
mässigt, så jag beslöt mig för en öl-
lunch. Öl är ju också mat. Servitrisen 
gick till kylen och hämtade en varm öl 
till mig – kylen var inte igång! 

Nästa utflykt var till Mahajanga, där 
Silvies bästa kompis, Francha, bor. 
Vi hade hyrt en stor lägenhet, där vi 
alla kunde bo, även vår chaufför Joe. 
Staden ligger vid kusten på västsidan, 
men stränderna var fulla med skräp 
och vi beslutade att åka på en baddag 
till Antsanita Resort istället. jag tyck-
te att det var så fint, att jag beslutade 
att vi skulle stanna en natt. Fantastisk 
mat.

Tillbaka till Mahajanga där vi träffade 
ett gäng barn, som jag bjöd på glass. 
Sen ville de ha kläder och skor ock-
så. Ge dem ett lillfinger och de tar din 
underarm.

Tillbaka till Tana med vila i två dagar. 
Sedan iväg på en nio dagars utflykt 
med bil och båt till Antsirabe, Mi-
andrivazo och båtturen på floden Tsi-
ribihina, där vi åkte båt på dagen, åt, 
spelade gitarr och sjöng med besätt-
ningen och gjorde lite strandhugg här 
och där, samt betalade någon gubbe 
för beskydd under färden. Sov gjor-
de vi i tält på en strand, men innan vi 
lade oss kom ett gäng människor och 
satte igång grillning, sång, dans och 
uppträdande. Fantastico!!

In i bilen igen och tog in på hotell i 
Belo. Dagen efter på pråm med bilen, 
korsade floden till Tsingy, där vi skul-
le besöka de svarta kalkstensformatio-
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Dans...

Vårt tält, Silvies tält och kaptenens tält, besättningen sov på båten.

Vår båt på floden Tsiribihina.

Finns det en gitarr så spelar man!

Musik och grillkväll.

...och solnedgång.
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Baobab solnedgång.Baobab allé.

Fyrkantiga blommor, varför inte? Indiana Hans.

Baobab, apbrödsträd, en sådan här tog jag med 
hem som sovenir, lite mindre faktiskt.

Svarta kalkstensformationer vassa som knivar och 200 miljoner år gamla.

nerna, som är vassa som knivar och 
låter ihåliga när man slår försiktigt på 
dem. De låg under vatten till för 200 
miljoner år sedan.

I Morondava var det fullt av Baobab-
träd, även kallat apbrödsträd – fantas-
tiska växter.

Antisirabe-Tana-Paris-Nice – hemma 
efter en månads resa.

I december var det dags att åka till 
Sverige – Nice-Köpenhamn-Helsing-
borg. Vi hade hyrt en lägenhet bara 
300 meter från där vi bodde tidigare. 
Det var dags för Li:s födelsedag, som 
denna gång skulle firas i Finland. Flyg 
Köpenhamn-Helsingfors, jag och Sa-
bine, Magnus och Li. Vi bodde på Glo 
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Denna åkte jag INTE med.

Så här bodde vi i Ivalo.

Och detta gjorde jag inte. Li & Magnus..

Husigloo med 
glasat tak.

Art Hotel, ett slott som byggdes 1903 i 
centrala Helsingfors.

Vi besökte givetvis Löyly bastu och 
restaurang. Bastu är inte min grej, men 
den här var fin och maten var god.

Målet var Ivalo, som ligger i norra 
Finland med Ryssland i öst, Norge i 
norr och Sverige i väst. Om man går 
norrut en liten bit och genom en liten 
bit av Norge, så tar världen slut!

Minus 27 känns som minus 35 sa min 
app. Jag satt/låg i vår glasigloo och 
läste en bok och försökte få en glimt 
av norrskenet. De andra var ute och 
åkte hundsläde och sånt man inte gör 
om man är som jag, frusen. De hade 
en isrestaurang, där byggnaden och 
all möblering var gjorda av is. Men vi 
var väl påpälsade med overaller, som 
skulle tåla allt och satt på renfällar. Så 
det gick.

Tillbaka till Helsingborg.

2018
Nytt år, tillbaka till Nice, HBG-CPH-
NCE.

Där hade mannen i vår grannlägenhet 
dött. Eftersom änkan visste att jag var 
intresserad av lägenheten, kontaktade 
hon mig. Jag var även intresserad av 
ett garage och kollade på de som var 
till salu i hyfsad närhet. Jag köpte ett 
dubbelgarage som ligger 100 meter 
från strandpromenaden. Där gick det 
undan – redan den 17 januari stod 
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Det övertatuerade skotthålet.

T-shirts från Teddy och Anthony. Snö i Costarainera.

min bil, nu med franska skyltar, i 
garaget. Annat var det med grannlä-
genheten. Först den 26 januari fick vi 
komma in och titta och sedan skulle 
det bli obduktion och bouppteckning. 
Det är inget man snyter ur rockärmen 
i Frankrike, så den 28 juni genomför-
des försäljningen!

Det finns en tatueringsstudio i samma 
hus. Killen, med det fantastiska nam-
net Loic Malnati, fick besök av mig 
och frågan om han kunde täcka skott-
hålstatueringen på mitt bröst med ett 
tempel från Kambodja för att göra Sa-
bine glad. Och visst kunde han det.

Den 28 februari monterades ett jätte-
parasoll på terrassen i Costarainera. 
Solen sken hela förmiddagen och till 
lunch var den färdigmonterad. På ef-
termiddagen snöade det... Det är inte 
ofta det snöar här nere, men det hän-
der. Dagen efter såg jag att ingen hade 
kört till sina jobb, jag var den ende 
med vinterdäck!
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Sottoterranea, tunnlar under Neapel som grävdes 
ut av grekerna för 2400 år sedan.

Hans, Maria , Sabine 
och Kristina i Rom.

Pizzeria da Michele, alltid kö om du inte kommer 
tidigt som vi gjorde, så här såg det ut när vi gick.

En Margherita 
och en Marinara 

och vars en öl.

Fiaschetteria Beltame i Rom, 
kända för sin Carbonara.

Carbonaravecka
Den började på Restaurant Geppetto i 
Nice, ägd av en tokig gubbe, som gör 
den bästa italienska maten utanför 
Italien. Han är därifrån och jag tror 
detta är hans 16:e restaurang. Fantas-
tisk mat och mycket humor. Fortsat-
te till Rom den 20 mars. Vi tittade på 
Castel Sant Angelo, där vi inte varit 
tidigare, och åt Carbonara på Vec-
chia Osteria Del Gelsomino. Mycket 
gott, men Geppettos är bättre. Dagen 
efter träffade vi min halvsyster Kristi-
na och kompisen Maria J och gick på 
Fiaschetteria Beltrame, där jag käkade 
Carbonara med samma resultat som 
dagen innan. Och det är ändå i Rom 
de uppfunnit Carbonaran!

Tåget till Neapel. Taxistrejk, så vi tog 
tunnelbanan till i närheten av Hotel 
Romeo, där vi skulle bo. Vi bokade 
skjuts till flygplatsen med receptio-
nistens kompis ifall strejken skulle bli 
långvarig. Gick ner i Napoli Sottoter-
ranea, som är tunnlar under Neapel, 
grävda av grekerna för 2 400 år sedan 
för att få material till att bygga staden 
Neapolis. Romarna använde sedan 
tunnlarna för att transportera vatten 
till staden. De är cirka 450 km långa 
och är en fantastisk upplevelse. Så 
till stället där pizzan föddes, L’Anti-
ca Pizzeria da Michele. Dit måste du 
komma i tid och köa utanför, få dela 
bord med någon/några du aldrig träf-
fat förr. Välj mellan Pizza Margherita 
eller Pizza Marinara, drick öl eller vat-
ten, vin finns inte här. Fantastiskt!!!

Jag gillar ovanliga grejor, så givetvis 
hittade vi Cimitero della Fontanella, 
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Jesus var ute på sin årliga vandring i Palermo.

Underbart god fisk 
i Palermo.

Li på smällen i Nice.

Cimitero della Fontanella med över 3000 kranier.

Castel dell’Ovo i Neapel, Äggslottet, 
poeten Virgilio Marone lär ha lagt ett magiskt ägg 

i fundamentet för att skydda slottet mot faror.

en grotta på mer än 3 000 kvadrat-
meter full med kranier. Där väljer 
människor ut ett kranium, som de 
skänker blommor och annat till. Det 
behöver inte vara någon de är släkt 
med.

Catacombe della San Gennaro. Det är 
underjordiska kristna begravnings-
platser och dyrkningsplatser, där Ja-
nuarius, biskop i Neapel, född år 272 
och död år 305, är begravd. På den ti-
den blev man inte gammal och sjuk, 
man dog ung och sjuk.

Många hade sagt att man inte ska gå 
till de spanska kvarteren när det blivit 
mörkt, så det gjorde vi. De hade sagt 
att det var farligt och att rånrisken var 
hög. Vi märkte inget av detta, betyd-
ligt farligare i Nice.

Kompisen körde oss till flygplatsen 
och vi flög till Palermo, där vi checka-
de in på Palazzo Brunaccini Boutique 
Hotel. 

I Palermo såg vi Palazzo Reale, ock-
så kallat Palazzo dei Normanni, det 
kungliga palatset på Sicilien. Vi såg 
också Palermo Cattedrale, som är 
snyggare utanpå än inuti, och besökte 
Catacombe Cappuccini med balsame-
rade före detta rika gubbar och gum-
mor. Vi såg även San Giovanni degli 
Eremiti, som är en katolsk kyrka, men 
ser arabisk ut.

26 mars Palermo-Rom-Nice.

Den 30 mars fick vi besök av Li och 
Magnus i Nice och vi åkte givetvis till 
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Cap-Ferrat.

Menton med övernattning.

Bordighera.

Vin i Monaco.

Cap d’Ail.

Costarainera också. Li hade en bebis 
i magen!

Jobbar man gratis åt Rivieraklubben 
i Frankrike får man gå på gratis kon-
sert. 2018 var det Hasse Andersson i 
Cannes och jag åkte dit med Henrik 
och Sassa.

Tokvandring Nice-Costarainera
Jag hade tanken att vandra från Nice 
till Costarainera tillsammans med 
Sabine – 68 km. Innan skarpt läge 
provgick jag sträckan åt andra hållet 
och tog hjälp av lite bussar då och då. 
Det fungerade alldeles utmärkt, så vi 
bestämde oss för att göra det till en 
tvådagarsvandring med övernattning 
i Menton, vid gränsen till Italien. Vi 
startade på morgonen den 3 maj och 
jag hade en liten ryggsäck med två ba-
naner och två små flaskor vatten för 
det hade vår irländska granne över-
talat mig att ha med. Vi gick trottoar 
längs kustvägen, stannade i Eze, där 
vi tog ett glas vin och snackade med 
barägaren, som var medhjälpare till 
trollerikonstnären på vår fest 2016. 
Vidare till Cap d’Ail och käkade lunch 
en timme, gick ner till havet och gick 
på klippstigen till Monaco, tog ett glas 
vin i Monaco och gick vidare till Men-
ton.

Vi kom lite tidigt till Menton, så vi tog 
en promenad på stan innan kvällsmat 
och sömn.

Upp på morgonen och över gränsen 
till Italien, men då började det strula 
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Mexikansk restaurant med graffiti.

Ospedaletti. San Remo.

Olhão, staden av fantastisk graffiti, Algarve, Portugal.

till sig. Vi hittade inte rätt bland alla 
stigar och Sabine bestämde oss för 
att gå ner på stranden – som var en 
återvändsgränd. Då bestämdes att vi 
skulle gå uppåt. Vägen mellan Men-
ton och Ventimiglia går i två nivåer, 
där jag tycker att den lägre är bäst. 
Men den skulle vi tydligen inte gå 
idag. Vi gick förbi människor som 
jobbade med grönsaksodling och jag 
frågade om man kunde komma till 
Ventimiglia den vägen. De svarade 
ja och skakade på huvudet, det var så 
brant att näsan nuddade stigen. Väl 
uppe vid vägen kom vi in i klungan av 
afrikaner, som först kommer med båt 
till södra Italien, som sedan går eller 
tjuvåker tåg till franska gränsen för att 
försöka ta sig in i Frankrike och sedan 
till Lill-Britannien. Går man bakom 
dem får man verkligen en doftsensa-
tion och går man framför dem, är rån-
risken betydligt större än i de spanska 
kvarteren i Neapel. Latte, Ventimiglia, 
Camporosso, Bordighera, Ospedalet-
ti, San Remo, Arma di Taggia och näs-
tan hemma, 83 903 steg.

25 maj åkte vi till Portugal. På den ti-
den accepterade jag nästan alla vänför-
frågningar på Facebook – en var från 
en kille i Portugal, som var facebook-
vän med två musiker som jag känner i 
Sverige. Jag frågade en av kompisarna 
i Sverige om han kunde berätta något 
om den här snubben men han sa att 
han inte kände honom och trodde att 
han var ett fan. Jag skrev till killen och 
frågade var han bodde och han svara-
de i närheten av Olhão i södra Portu-
gal på Algarvekusten, så jag skrev att 
jag och min fru kommer över så kan 
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En underbar superstor strand på Armona, 
en jättestor sandbank utanför Olhão.

Pumphuset, konstigt med öppna trappor 
och glasvägg både till sovrum och badrum.

En lördag förmiddag i Pumphuset så skulle vi som 
vanligt lösa Melodikrysset, då säger han mitt namn 
som vinnare och sedan dess har jag inte löst något 

igen, man skall sluta när man är på topp!

Fiskaren i Fuzeta.

Matti i Nice.

Fiskmarknad i Olhão.

vi käka en lunch ihop. Närmaste flyg-
plats är Faro och det går direktflyg Ni-
ce-Faro. Vi träffade honom och hans 
fru på en kaffe en dag, käkade lunch 
tillsammans en annan dag, träffade 
hela familjen en kväll med de tre sö-
nerna, så nu känner vi dem alla. Sånt 
här tycker jag är kul. Vi tog långa pro-
menader, tog en färja till Armona och 
badade hela dagen. Fantastiskt.

1 juni flög vi hem till Nice.

Stina Tingdal fyllde 70 år och an-
ordnade en fest med tema Togaparty 
hemma hos konstnären Lena Detter-
vik i Auberge de Tourrettes. Av en 
händelse köpte jag en tjur, som Lena 
hade gjort.

Matti Johansson, han som var den för-
ste som spelade in i min studio, PON, 
kom ner till Nice för att repa med 
Anthony inför vår nästa fest i augusti. 
De repade och spelade lite ute tillsam-
mans också.

1 augusti, NCE-CPH-HBG. Vi hade, 
som boende, hyrt Pumphuset i Maria- 
staden till mig och Sabine. Pumphu-
set var den anläggning som pumpa-
de runt vatten till hela Sankta Maria 
Mentalsjukhus en gång i tiden. Nu är 
det lyxigt att bo där. 

6 augusti flög vi till Visby från Ängel-
holm via Bromma. Med propellerplan, 
inte mitt favoritfärdsätt. Medeltids-
veckan var målet, plus att vi aldrig hade 
varit på Gotland. Människor hade var-
nat oss för att åka dit just den veckan, 
där skulle vara massor med folk. De 
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En Mölla på Fårö.Ett av tornen i Visbys ringmur.

En Rauk på Fårö 
vid Gotland.

Ett stencoolt Gutefår som vaktar Visby ringmur 
på Gotland.

Villa på Vikingstrand i Helsingborg 
som vi hyrde. Cool med flygel i sovrummet 

och utsikt över sundet.

har aldrig varit i Nice under högsä-
song eller i Bangkok när som helst. Jag 
tyckte att det kändes lite tomt. Vi tog 
bussen till Fårö, hyrde cyklar för vi vil-
le se raukarna, käkade lunch och läm-
nade tillbaka cyklarna. Vi hade slagit 
rekordet på att hyra cyklar kortast tid. 
Sista dagen gick vi ringmuren runt, 3,5 
km, lite kort tycker jag.

Flyg tillbaka, flytta från Pumphu-
set till en Villa på Vikingstrand med 
strandtomt och pool. Jag var varken i 
sundet eller poolen. 

Den 21 augusti skulle bebisen titta ut 
men den ville inte det.

Party och sedan kom Lou
Derailers, huvudnumret på partyt, 
ankom från Texas. David & Diane 
kom från Nice, Anthony och Maria P. 
kom, Teddy kom, Henriks och Sassas 
son Rasmus kom, liksom en massa 
andra. Vi körde grejen på The Tivoli. 
Jag hade bjudit in alla vi känner med-
an andra som ville komma, kunde be-
tala inträde.

Den 31 augusti åkte vi hem till Nice 
trots att bebisen fortfarande inte tittat 
ut. Den 6 september kom hon, under-
bara Lou.

Så den 14 september åkte vi upp igen, 
bodde på Hotel V och fick se Lou den 
15:e.

17 september tillbaka hem – ett jävla 
flängande!
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Annika A, Magnus J, Eva S, Marie B.

Årets Party, vi tog The Derailers från Texas 
till Helsingborg och bjöd 200 kompisar.

The Derailers på The Tivoli i Helsingborg.

Äntligen 
så kom hon 

fram.

Basil McJagger, keyboard.

Kvällens förband, Mattigagan = Matti Johansson & Anthony Caligagan.
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Gamla fort fanns det gott om.

Härlig färg på vattnet. The King of Corsica.

Korsika har en underbar natur men det kändes som i Ligurien.

Korsikansk åsna.

Korsika, underbart men livsfarligt 
Jag hade bokat en resa den 25 septem-
ber till Korsika från Nice, men nu är 
det så här, att vill man inte bli uttråkad 
på en färja i fem timmar, kan man fly-
ga. Vill man flyga jetplan får man åka 
via Paris. Vill man åka direkt, blir det 
propellerplan. Det känns som man 
åker Flintstonebil trots att de uppfun-
nit motorn.

Nice-Ajaccio, hyrbil till Bonifacio, där 
vi övernattade. Vidare till Bastia och 
vidare till Saint-Florent och Hotel La 
Roya. Sabine fyllde år, så vi gick till en 
fantastisk restaurang som heter Gaffe. 
Där blev vi kompis med kocken, som 
körde oss tillbaka till hotellet. Vi be-
sökte Isola Rossa och åt på La Table 
de Sabine – 1 kg sjötunga – och bodde 
på Hotel HA.

Vi åkte till Corte, huvudstad i den fria 
staten Korsika 1756-69, checkade in 
på Hotel Duc de Paduoue och gick 
för att äta lunch. Vi bestämde oss för 
grillad oxfilé båda två – jag tog karl-
johansvampsås och Sabine murkelsås. 
Efter lunchen gick vi tillbaka till ho-
tellet och Sabine bestämde oss för att 
lufta alla kläderna som vi hade i väs-
korna. Hon gick på toaletten en gång, 
fortsatte tömma väskorna, gick på toa 
igen, kom ut i rummet och segnade 
ner i en liten hög och var omöjlig att 
få upp. Jag sprang till receptionen som 
ringde efter en ambulans. Vi var tre 
personer för att få upp henne i rull-
stolen. Hon var vid medvetande, men 
hade ingen fysisk styrka alls. På akuten 
var det ingen kö, det var bara vi där. 
Corte har cirka 7 500 invånare, så det 
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Tre samlade klot.

Tre samlade 
boulespelare, Sabine, 

David & Diane.

Calvi, där vi åt på Sabines födelsedag.

Camp Raffalli.

Cap Corse Mattei, en väderkvarn.

var förvånande att de hade ett relativt 
stort sjukhus. Ambulansen fick jag be-
tala cash – ett mycket bra välkomnan-
de – och medan de tog hand om Sabi-
ne blev jag förhörd om vad jag trodde 
hade orsakat problemet. Det enda vi 
inte hade konsumerat lika var såserna 
på lunchen och murklor ska man koka 
flera gånger för att man inte ska bli för-
giftad, så där var den troliga orsaken. 
De fick namnet på restaurangen och 
jag hoppas att det inte händer igen. De 
ville ha kvar Sabine över natten och jag 
fick erbjudandet att få en säng vid si-
dan om hennes, men jag avböjde och 
gick hem till hotellet för att packa ner 
alla kläderna igen. 

Jag hämtade Sabine dagen efter. Hon var 
trött men mådde bra. Vi åkte till Ajaccio 
och checkade in på Hotel Napoléon för 
den sista natten på Korsika.

Den 21 december åkte vi till Sverige 
för att träffa Lou, Li & Magnus.

2019
Nytt år och tillbaka hem till Nice. 
Mycket boule, eller petanque som det 
heter på franska, och vandringar hela 
våren.

I mars kom Tomas Nilsson på besök 
från Sverige – alltid skoj att träffa sin 
bästa polare.

I april var det dags för dop i Sverige, 
så på flyget igen. Dopet gick bra för 
Lou Belle. Sen stack vi till kusin Ör-
jan i Malmö och bodde på Park Inn 
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Dop av Lou Belle i Ringstorps kyrka.

Mott The Hoople ‘74 på O2 Shepherd’s Bush 
Empire, London, England.

Wilko med Norman 
och Dylan.

Cambridge University.

Ian Hunter, på sitt åttionde år och fortfarande 
en fantastisk sångare.

Street Food Car i Cambridge.

by Radisson ett par nätter, därefter till 
Köpenhamn och en lunch med Thord 
på Det Lille Apotek, förstås, och sedan 
flyg hem.

Wilko skulle spela i Cambridge. Där 
hade vi aldrig varit, så vi tog Easyjet 
Nice-Stansted, sen tåg till Cambrid-
ge. Vi bodde på en moderniserad 
gammal husbåt på floden, utforskade 
stan och såg Wilko för sista gången på 
Cambridge Junction. Han hade över-
levt sin cancer, men nu hade han fått 
diabetes och var tvungen att ta pauser 
stup i kvarten. Det bygger inte upp 
stämningen riktigt – sluta i tid!!

Vi tog tåget till London och checkade 
in på Victory House på Leicester Squ-
are. Dagen efter hade Pernille bokat 
en tatueringstid till mig på Diamond 
Jack’s. Vi gick dit, väntade 20 minuter 
efter utsatt tid, vilket är mycket för 
mig, så vi gick på bio istället och såg 
Missing Link.

På kvällen skulle Ian Hunter spela 
med sitt MOTT ’74. Ariel Bender och 
Morgan Fisher var med – de spelade 
ihop i Mott the Hoople 1974. Suverän 
konsert, fantastiskt hur Ians röst fort-
farande håller – han är född 1939.

Dagen efter konserten tog vi en taxi 
till Tetbury för att hälsa på Pernille 
och Peter och gå långa promenader 
och äta på The Blue Zucchini.

Taxi till Heathrow och flyg hem.

6 maj fick jag en influensa med fe-
ber. Sånt händer även den bäste och 
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Tetburys häst.

Tetburys 
kyrktorn.

Freehouse The Hunt on CAT & CUSTARD 
POT Day, där den engelska prins Harry blev 
påkommen med att röka weed.

Trouble House utanför Tetbury som har bra lunch.Engelsk nationalrätt.
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Tetburys häst.

Mölle by the sea.

Li’s tal till Magnus.

Tomas Dreilick med Band sjungades på hotellet han driver i Mölle, Hotell Kullaberg.

Utanför kapellet 
i Arild.

den gick över efter ett par dagar, som 
vanligt.

Den 16 maj höll Lasse Åberg ett fö-
redrag på Hotel Splendid i Nice och 
efteråt käkade vi lunch tillsammans 
på Le Koudou på Promenade des 
Anglais.

Till Helsingborg. Vi bodde hos Boh-
mans, Magnus (svärson) fyllde år, 
vi flyttade till Hotell Kullaberg, som 
drivs av min tatuererskas pappa, To-
mas Dreilick, vi käkade luncher på 
Mölle Krukmakeri, hos Tobias och 
på Systrarna på Piren, som drivs av 
Tomas fru Gunilla och hennes syster 
Helena, (det pågår ett krig om vem 
som har störst räkmacka). Hotel Kul-
laberg eller Systrarna på Piren – för 
min del är båda mackorna för stora, 
men jättegoda.

Magnus af Ekenstam, en gammal 
kompis och före detta granne från 
Hallgatan i Helsingborg som nu bor i 
Mölle, erbjöd sig att köra oss till bröl-
lopet i Arild, som alla trodde skulle 
vara Magnus födelsedagsfest, utom 
jag, Sabine och Magnus syster Maria. 
Vi träffades på hamnplan i Arild och 
jag guidade gänget till Arilds Kapell. 
Då förstod alla vad som var på gång. 
Sabines mamma blev förtvivlad för 
hon var klädd i svart och det får man 
absolut inte vara på bröllop, enligt 
henne. Skitkul tyckte jag.

Bröllopet gick bra och gänget på 15 
personer åkte till Tunneberga Gäst-
gifvaregård i Jonstorp för intag av 
middag. Många höll tal. Dock inte 
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Bröllopsparet Magnus och Li på stranden i Arild.
                                                       Fotograf: Simon P.

jag, som istället hade kommit överens 
med Matti om att komma efter maten 
och spela Wonderful Tonight för bröl-
lopsparet – en låt av Eric Clapton. Det 
blev fler låtar än så för att ingen ville 
låta honom gå.

Lunch på Det Lille Apotek med Eric, 
en tokig amerikan som jag träffat på 
tåget i Köpenhamn, Thord, Charlotte 
(Li:s klasskamrat i Florens) som bor 
i Köpenhamn och hennes mamma 
Dorte. Och sedan flyg till Nice.

Augusti är ju den månad som vi gil-
lar att vara i Sverige, så till Helsing-
borg igen. Vi bodde i Annikas lägen-
het, Tomas Nilssons fru, som hon har 
i gamla Magnus Stenbockskolan, där 
jag gick i 8:an och 9:an.

Li skulle sälja sin lägenhet på Drott-
ninggatan så städning och fixning 
skulle ske. Jag tog hand om Lou is-
tället – vi åt och lekte och bytte blöja, 
hej hopp.

Som vanligt går det undan när Nils-
sons skall sälja, klart på en vecka.

Jag och Sabine åkte till Köpenhamn 
och checkade in på Tivoli Hotel. Rakt 
därifrån, över Sydhamnen, ligger Is-
lands Brygge. Där har vår boulekap-
ten Lars-Inge från Nice sin skandi-
naviska lägenhet. Jag var tvungen att 
kolla om ryktet stämde att han har 
sina vinflaskor i diskmaskinen – det 
stämmer! Det blev en helkväll i hans 
lägenhet med vin och smörrebröd.
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Matdags.

Fantastiskt foto 
på Lou.

En gammal tradition, jag och Li i Nyckelpigan.

27 augusti. Till Bakken och Bakkens 
Perle för att äta flaeskesteg, 59 år, 
otroligt! 

Tillbaka till Helsingborg, där vi gick 
på Dunkers Kulturhus och tittade 
på The Thin Line, en fotoutställning 
av den fantastiske fotografen Björn 
Persson. Han älskar elefanter precis 
som jag.

Den 6 september 2019. Lou fyllde 1 
år. Vi hade kalas hemma hos hennes 
farmor och farfar, Lena och Urban. 

Hem igen till Nice. Vi fick det under-
bara beskedet att Li, Lou och Magnus 
hade köpt en avstyckad gård utanför 
Helsingborg.

Den 7 oktober tog Charlotte Ga-
mus foton på mig, som ni kan se på 
omslaget på den förra boken och på 
denna.

Den 13 oktober ringde jag Inga- 
Viola klockan 11:42. Hon är min mor 
Gunnels kusin och min sista levan-
de släkting. Hemtjänstkillen svarade 
och sa att hon åt korv. Jag ringde igen 
15:56 och ingen svarade. Den 14 okto-
ber ringde jag igen, 08:38. Inget svar.

Jag flög NCE-CPH, åkte vidare till 
HBG och bodde hos Bohmans. Jag 
träffade Inga-Viola den 25 oktober 
och hon dog den tjugosjätte. Hon 
hade fyllt 95 den 8 september.

Hem till Nice.
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I Gamlastan i Nice, Vieux Ville Nice.
Foto: Charlotte Gamus

En solig dag i Mexico, 
NEJ!  en solig dag 
i Jardin Exotique i Eze 
Village.
Foto: Charlotte Gamus

Bland katusar och flugor i Eze.
Foto: Charlotte Gamus
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En solig dag i Mexico, 
NEJ!  en solig dag 
i Jardin Exotique i Eze 
Village.
Foto: Charlotte Gamus

Micke Japp på Folk & Rock i Malmö.

Kusinen Örjan.

I november började jag träna Pilates 
på maskiner på Studio BE-Pilates i 
Nice med PT Dina.

Den 14 november NCE-CPH-HBG. 
Bodde hos Bohmans. 15 november 
gick jag och Li på Inga-Violas begrav-
ning i Höganäs Kapell.

På vägen hem stannade jag i Malmö 
och gick på Folk & Rock med kusinen 
Örjan.

Monterade nytt kök i Nice den 21 no-
vember.

Ännu en sväng till Sverige, bodde på 
den nyinköpta gården 11-16 decem-
ber.

Halva mitt PA-system blev stulet i 
trapphuset i Nice – fina grannar man 
har!

Tomas & Annika kom till Nice för att 
fira nyår med oss.
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The Face Hotel 
i centrala 
Kuala Lumpur.

Hard Rock 
Restoran 
i KL City.

Vi började året med en vaccine-
ring, TYPHIM Vi, mot tyfoidfe-

ber. Det finns risk att få det när man 
åker till Malaysia, som var nästa mål 
i vår utforskning av världen. Vi tog 
omvägen om Helsingborg och bod-
de på gården ett par dagar innan vi 
tog Thai Airways Köpenhamn-Bang-
kok-Kuala Lumpur. Vi checkade in 
på The Face Hotel och gick på Hard 
Rock Café. Dagen efter gick vi till 
Petronas Twin Towers, som ni kan-
ske har sett i filmen The Entrap- 
ment med Sean Connery. Det är höga 
byggnader och då vill Sabine åka 
upp, men inte jag. Hon åkte upp och 
jag tog en lång promenad runt i KL. 
Jag lyckades som vanligt hitta kvarter 
utan turister men mötte en polis på 
moped. Han stannade och frågade 
vad jag sökte och jag svarade ”inget 
speciellt, vill bara se något annorlun-
da än shopping centers”. Han tyckte 
att jag skulle gå till vänster istället 
för till höger, som jag hade tänkt, 
och jag tog hans råd. Malaysia är ett 
muslimskt land, men inte hårdare än 
att de tillåter andra religioner också. 

Vaccinernas år!

...men Malaysia hann vi med först
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Utsikten från tornen.

Utsikten 
från
 tornen.

Utsikten från tornen. Mövenpick Hotel vid KL’s flygplats, alkoholfritt.

Petronas Twin Towers, Sabine upp med min 
kamera och jag tar en promenad.
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Allt är inte guld i Brunei.

Det kungliga museet 
i Brunei.

Det saknas nog kunniga elektriker...

Får lite 
östtysklands-

feeling 
på denna.

Sultanen Hassanal’s 
kungavagn som dras 
av 50 man.

På muslimska restauranger finns det 
inte alkohol, men på andra finns det. 

Vi hade tre mål på den här resan – 
Twin Towers, Brunei och malaysiska 
delen av Borneo. Vi skulle flyga till 
Brunei en tidig morgon, så vi ville 
vakna i närheten av flygplatsen. Jag 
bokade ett rum på Mövenpick Hotel 
vid flygplatsen. Det var alkoholfritt 
– en schweizisk hotellkedja utan al-
kohol! Men jag hade en flaska vodka 
och några Underberg med mig, så vi 
överlevde.

Vi flög till Brunei den 14 februari. 
Landet är muslimskt på riktigt, näs-
tan. Om man anländer som icke mus-
lim, får man ha med sig två liter al-
koholhaltig dryck per person. De ska 
deklareras och får bara konsumeras 
på hotellrummet. Vi skulle inte stan-
na mer än två nätter, så vi tog med oss 
fyra flaskor vin. Vi checkade in på Ra-
disson Hotel i Bandar Seri Begawan, 
huvudstaden. Vi besökte Royal Rega-
lia, ett museum som består av kung-
liga historiska artefakter. Åt lunch på 
Horizons Seafood Restaurant – un-
derbar mat med vatten som dryck.

Dag 2 gick vi till Tasek Waterfall och 
på vägen dit såg vi att allt inte var lika 
fint som i centrum. Förfallna hus och 
sopor lite här och var. Sultan Hassa-
nal Bolkiah är en av världens rikaste 
män, men sköter kanske inte landets 
infrastruktur på bästa sätt. Hans släkt 
har styrt landet sedan 1400-talet och 
han lär ha cirka 7 000 bilar och man 
ser och hör när familjen är ute och 
kör med poliseskort. Vi gick till mark-
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... och det saknas nog även byggnadsarbetare.

Omar Ali 
Saifuddien Mosque 
är väldigt vacker.

Fina grönsaker 
på marknaden...

Chili, 
en given 
souvenir.

... och kryddor.

Fula fiskar.

Vattenfallet Tasek Waterfall var fint.

Istana Nurul Iman, 
det kungliga palatset 
med över 1700 rum.
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Vi fick se det utifrån. The Empire Hotel, 
ett lyxhotell på riktigt.

2 skyltdockor i landet där homosexualitet är förbjudet, någon har missat något!

Inte en chans att vi kom in där.

naden Kianggeh Market för att köpa 
chili, en grej vi brukar göra i alla län-
der vi besöker. Vi träffade på en kines, 
James, som sa att han kunde köra oss 
runt och visa vad vi ville se. Han hade 
kalla öl i bagaget, som ingick i priset 
för guidningen, 60 US dollar. Han var 
andra generationen kines i landet och 
hade inte rätt till pension från staten, 
så detta var hans sätt att överleva. 
Han berättade också att om en person 
med medborgarskap i Brunei behöver 
pengar för att kunna överleva, går de 
till moskén och ber imamen så får de 
bidrag. Han visade oss Omar Ali Sai-
fuddien Mosque, som är en kunglig 
moské och en fantastisk byggnad. Vi 
fick se Istana Nurul Iman från utsi-
dan, som är världens största kungliga 
palats med över 1 700 rum. Vi besök-
ta The Empire Hotel, som också är en 
fantastisk byggnad. James förklarade 
för oss att vi kunde gå till fots från vårt 
hotell för att se Istana Darussalam, 
som är det gamla palatset där den nu-
varande sultanen är född. Ett enkelt 
hus, byggt i trä.

Sedan 1957 har homosexualitet varit 
förbjudet i landet och varit förenat 
med dödsstraff, men ännu har ingen 
blivit straffad med döden för det. Lan-
det har fri sjukvård och fri utbildning 
samt ingen skatt eller moms.

16 februari. Flyg från Brunei till San-
dokan, som är en stad i den malaysis-
ka delen av Borneo. Vi tog en taxi till 
flygplatsen, checkade in och gick till 
loungen. Efter en stund kom en tjej 
och frågade om vi var Nilssons. Ingen 
annan i loungen, och knappt någon 
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Lite nyfiken om vilka som skall komma idag.

Nu kommer maten.

Tanten på bilden, Sabine och jag var de enda passagerarna på planet.

Sepilok Orangutan Rehabilation Centre.

Hungrig.

En liten söt en, men 
ingen ögonkontakt.

på flygplatsen, och en timme kvar till 
avgång. Vi svarade ja och hon frågade 
om vi var klara för att flyga. Vi följde 
henne till gaten och gick på planet, 
som var tomt, Nej det fanns en dam 
där som var passagerare, resten var 
personal. Jag fick sitta bakom damen 
och Sabine på andra sidan gången, en 
flygtekniker kom på, satte sig bakom 
Sabine och vi flög iväg. 

Borneo är världens tredje största ö 
och består av tre länder; Brunei, en 
del av Malaysia och en del av Indone-
sien. Det är den enda platsen på Jor-
den med vilda orangutanger, och dem 
ville vi träffa.

Vi ckeckade in på Four Points by She-
raton, och beställde en taxi till dagen 
efter för att åka till Sepilok Orangutan 
Rehab Centre. Där tar de hand om 
orangutanger, som har svårt att hitta 
mat på grund av all skövling av skog 
för odling av palmolja. Sådan olja finns 
bland annat i Nutella, som ni skall sluta 
äta eftersom det tar död på orangutang-
erna. Orangutang betyder skogsmän-
niska och den är en av våra närmaste 
släktingar. Väl där fick vi information 
om hur vi skulle bete oss när vi kom 
till utmatningsstället. Orangutangerna 
är nyfikna och vill gärna kramas, men 
du vill inte bli kramad av en eftersom 
de inte förstår hur starka de är. Så ingen 
ögonkontakt. När de utmattade skogs-
människorna har återhämtat sig på 
rehaben, släpps de fria, men skulle de 
sedan ändå ha svårt att hitta tillräckligt 
med mat, kan de komma tillbaka och 
käka två gånger om dagen. En del gör 
det, andra inte. 
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Naturens egen utsmyckning.

Ögonkontakt genom kameran går bra.

Tre apor.

Man kan hänga i ett rep när man äter...  eller apa sig.
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...och chauffören 
vet var man kan hitta 
god mat.

Tempelinteriör.

Puu Jih Shih Temple, 
ett buddistiskt tempel 

utanför Sandokan.

En kinesisk begravningsplats.

Varhelst man letar 
efter en chaufför så 
finns det en kines...

The Great Buddha.

Utsikt från templet en disig dag.
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Åter till ett paradis på Langkawi.

En lite öl kanske.

På Borneo finns också världens mins-
ta elefanter. Vi kunde höra dem, men 
tyvärr fick vi inte se någon. Efter besö-
ket där gick vi över vägen till rehabet 
för Sun Bears, men sovande björnar är 
inte så skoj att titta på.

Vi var hungriga, så vår chaufför tog oss 
till Beer Street för lunch. Stekt ris med 
grönsaker och ett par öl. Han skulle 
hämta sina barn från skolan, men lo-
vade att komma tillbaka och hämta 
oss. Efter maten ville jag gå en sväng 
medan Sabine satt kvar på restaurang-
en och väntade på att chauffören skulle 
komma tillbaka. Alla barn jag mötte 
vinkade glatt, men plötsligt hörde jag 
ungarna babbla på för fullt. Chauffören 
hade kommit och frågade barnen var 
jag var och de hade full koll.

Nästa dag besökte vi Puu Jih Shih 
Temple, som är ett jättefint buddhis-
tiskt tempel med en underbar utsikt, 
och sedan Agnes Keith House. Ag-
nes var en amerikansk författare, vars 
hem har blivit ett museum. Gäsp!

Den 19:e flög vi Sandakan-KUL-Lang-
kawi. Det är en ö, som tillhör Malaysia 
och ligger vid Thailands södra gräns. 
Vi checkade in på Meritus Pelangi 
Beach Resort, ett ställe med Spa, flera 
restauranger och en jättelång strand. 
Pool med bar hade de också, precis 
nedanför vårt rum. Vi gick på Spa 
varje dag – Urut Melayu Massage, 
Foot Reflex Massage och Fresh Co-
conut Scrub.
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The Majestic Hotel i Kuala Lumpur.

Bilden säger allt.

The National Monument, 
ser ut som ett gäng cowboys med USAflagga 
men det är den malaysiska flaggan. Underbar mat hos Hawker Chan.

Det känns tryggt att man låst nödutgångarna 
på köpcentrat med hänglås.
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The National Mosque, 
inget speciellt bygge.

Min kompis 
Joakim i Nice.

The National 
Museum 

i Kuala Lampur.

Gamla malaysiska gevär.

Tillbaka till Kuala Lumpur och in-
checkning på The Majestic Hotel. Jag 
snubblade på trottoarkanten utanför 
hotellet och fick lite blödningar på ett 
knä och en armbåge. Direkt kom en 
hotellvakt och hjälpte mig upp och en 
tjej i receptionen plåstrade om mig. 
Fantastisk service.

Vi såg The National Monument, som 
ser amerikanskt ut i och med att Ma-
laysias flagga liknar USA:s, och gub-
barna ser ut som cowboys. Vi käkade 
lunch på Hawker Chan två gånger, hos 
gubben Chan Hong Meng, som haft 
en Michelinstjärna på sitt gatukök i 
Singapore. Ofattbart gott!

Vi besökte The National Mosque, som 
inte är något speciellt efter den i Bru-
nei, och sedan The National Museum.

26 februari hem, KUL-Dubai-Nice.

Den 10 mars 2020 var jag barnvakt åt 
våra kompisars barn. Joel jobbade i 
Monaco och Aisha skulle gå till tand-
läkaren, så jag och Joakim roade oss 
en eftermiddag i solen i Nice.

Den 15 mars röstade vi för första – 
och sista – gången i Nice.

Den 17 mars tog livet slut som vi 
känt det. Fucking corona!!! Lock-
down………

Det blir ingen mer bok efter den här. 
Resten och extramaterial kommer att 
läggas ut på www.ilbiondo.se

Ni kan också se Sabines version på 
www.sabine.se

Hej då, vi ses i verkligheten!

Hans


