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På tredje klasse i toget mellem Lviv
og Kharkiv har vognen ingen separate kupéer, men et stort fællessoveareal med 54 brikse. 18 timer
tager turen gennem Ukraine, og for
hver jernbanesvelle, lokomotivet
æder, bliver Vest langsomt skiftet
ud med Øst, både geograﬁsk og
mentalt. Foto: Jens Malling

BURMA – STAMMEFOLK
Eventyrrejse til uberørte egne af Burma.
Vandreture til isolerede landsbyer med egne
sprog og skikke. Sejlads på Inle-søen, hvor
landsbyerne er bygget på pæle. Cykeltur
langs ris- og sukkerrørsmarker til små landsbyer. Den forgyldte Shwedagon-pagode. Max
16 deltagere. Helpension
EBHFtGSBLSt"GSFKTFGFCtNBSUT

CAMBODIA RUNDREJSE
Tæt jungle, hvide strande, fremragende
mad, verdens ottende vidunder Angkor
Wat og 1000 diamanter i en pagode af sølv.
Cambodia har meget at byde på. Vi kommer
rundt i landet i bil, i båd, på cykel – og med
noget så spektakulært som et bambus-tog.
Max 20 deltagere.
EBHFtGSBLSt"GSFKTFKBOtGFC

SRI LANKA
Det genfødte paradis. Idyllisk landsbyliv og
storslåede naturoplevelser. Kongebyer med
templer, paladser og høje buddha-statuer
samt kolonitidsbyer med charmerende huse.
Sri Lanka er samtidigt et skatkammer af natur
og dyreliv. Nationalparken i Yala med leoparder, aber og elefanter. Max 20 deltagere.
EBHFtLStBGSFKTFKBOtGFC

SUMATRA RUNDREJSE
Vulkaner, sultaner og overdådighed. Et højdepunkt er to dage på en perle af en ø i Sydøstasiens største sø. Et andet er en tidlig morgen
på toppen af Sibayak vulkanen. Udsigten er
ubeskrivelig. I den tætte jungle
besøger vi et ”hjem” for forældreløse
orangutanger. Max 20 deltagere.
EBHFtIFMQFOTJPOtLStNBSUTtKVMJ
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BRANDAKTUEL
entusiaster. Her kan man vandre, stå
på ski, rafte, køre mountainbike og
dyrke andre former for ekstremsport.
Det var i dette område, at UPA-partisaner i årene 1943-1956 kæmpede
en indædt kamp for ukrainsk uafhængighed – først mod nazisterne,
siden mod polakker og helt frem til
1956 mod den sovjetiske centralmagt.
35 år efter de måtte opgive kampen,
blev deres drøm alligevel til virkelighed: Ukraine blev selvstændigt i
1991 som konsekvens af Sovjetunionens tiltagende opløsning.
Dengang som nu er det vestlige
Ukraine centrum for nationalisme,
og man støder tit på lokale iklædt
»Vysjivanka«, som er den fornemt
dekorerede nationaldragt. Det er med
til at understrege kontrasten til den
østlige del af landet, hvor mange føler
sig som russere, og en del begræder
Sovjetunionens opløsning.

En miniudgave af Ukraine

rejsens monotoni. Søvnig af de rytmiske lyde fra togets bevægelse. Hun
nikker ufrivilligt med hovedet og døser hen med halvt lukkede øjenlåg.
Andre passagerer hiver medbragt
mad frem fra tynde plastikposer. Kød
og brød. Dertil små agurker med nubret overﬂade og store grove tomater.
De er dyrket lokalt, er friske og fulde
af smag. Til at skylle ned med serverer konduktøren te af kunstfærdigt
udformede glas.
En ældre dame med brede overarme og blomstret kjole tager et hvil
ind over et af de små borde. Sergej
– en fyr på vej hjem til Kharkiv efter at have været til musikfestival –
er faldet i snak med parret overfor.
Unge højrystede mænd spørger deres
medpassagerer om cigaretter, som
de ryger ude i mellemgangen, hvor
vognene er koblet sammen.
En ung mor ligger på maven og
sover ved siden af sin lille datter.
Pigen krammer sit sovedyr. Snart

En ung mørkhåret kvinde kigger apatisk frem for sig. Sløv af varmen og
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”Fremragende. Anbefales enhver underviser, der beskæftiger sig med
”Afghanistan-spørgsmålet”, men den almindelige informationssøgende
borger, vil også kunne få stor glæde – og ikke mindst viden – af at læse
denne relativt lille og informative bog.”
historie-online.dk

KLASSESÆT: 50 KR. PR. STK. I KLASSESÆT À MIN. 15 EKS.
BESTILLING: FORLAG@INFORMATION.DK

