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Reseskildringar av Lennart Nordqvist

Den 12 september samlades 28 medlemmar i Trögdsgården för att
lyssna till reseskildringar av Lennart Nordqvist.
Vice  ordföranden,  Sture Pettersson,  hälsade alla  välkomna och
hälsade  så  gott  från  vår  ordförande  Monica  Johansson,  som
tyvärr inte kunde delta idag. Hälsade sedan särskilt välkommen till
Lennart Nordqvist och berättade om dagens upplägg.
Lennart berättade inledningsvis om ett tio kvadratmil stort område
i Turkiet, som tidigare varit drabbat av jordbävningar och därmed
blivit  ett  väldigt  speciellt  naturområde.  Första  besöket  gjordes
1992. Han bodde vid det tillfället 6 dygn i ett pensionat som inte
var världens lyxigaste, men människorna där var tillmötesgående
och det gick bra att förstå varandra utan att  kunna språket.  En
notabel detalj var att frun i huset var tvungen att prata via maken.

Detta verkade vara ett bortglömt område, då det inte fanns många andra människor
där. 2006 åkte Lennart tillbaka dit tillsammans med sin hustru. Nu hade barnen där lärt
sig  engelska  i  skolan  och  fick  agera  tolkar.  SPF:arna  fick  se  bilder  från  bägge
besöken.  Landskapet  var  egendomligt  format  som  sockertoppar  eller  raukar.  Ett
område kallades  för  kärleksdalen  och med lite  fantasi  var  det  kanske  någon  som
rodnade i smyg. Det fanns också 7-8 våningar under marken där folk bott.  Det var
gångar, och även blindgångar, åt alla möjliga håll. Dessa utrymmen användes nu som
potatisförråd, då de höll en konstant temperatur på +13 grader.
Här blev det välkommet med en kaffepaus med smörgåsar och kaka.
Därefter berättade Lennart om staden Petra i Jordanien, som besöktes 2007 och 2009.
Via en jättlik bergsskreva nådde man en imponerande 40 meter hög kuliss huggen
direkt i sten. Den fungerar idag som gravkammare. Längre fram kom de till en öppen
plats med byggnader. Där fanns stora klippor med grottor man kunde gå in i. En dag
gjordes också en utflykt i öknen. 
Därifrån tog de flyget till Kerala i Indien. Där åkte man med olika båtar på kanalerna
som går härs och tvärs. 11-fikat intogs efter en bilfärd uppe i ett träd. Livet i staden var
rörigt och trångt. En tjur befann sig mitt i folkvimlet. En annan dag gjordes en utflykt
på elefantrygg för att få syn på pansarnoshörning. De hade tur och fick se en hona
med unge. Även en tiger som passerade fångades på bild.
Färden  gick  vidare  via  Vietnam  till
Kambodja,  där  man  besökte  Ankor
Rabat, som man länge hållit på att gräva
fram. Även här färdades man på floden.
På marknaden fanns exempelvis flådda
grodor, ägg och potatis.
Lennart avtackades med en blomma för
hans  intressanta  berättelser.  Slutligen
blev  det  dragning  i  lotteriet  i  höstens
tecken  med  äpplen,  potatis,  cyklamen
m.m. 
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