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Inledning

Gullan och jag, Gittan, har på äldre dagar – vi är båda 
födda på fyrtiotalet – blivit två erfarna och entusiastiska 
globetrotters. Vi är mycket ungdomliga och pigga på 
det mesta och inte ser vi särskilt pjåkiga ut heller. Våra 
intressen är lika vidlyftiga som vi. Några tråkmånsar är vi 
minsann inte, vi tar gärna en tår på tand, är dansanta och 
rörliga, har glimten i ögat och en räv bakom örat, säger 
hellre ja än nej och vi brukar, om vi får säga det själva, bli 
mer än populära var vi än visar oss. Egentligen heter vi 
Birgit och Gurli men redan under vår tid i scouterna blev 
det Gittan och Gullan. Den ende som envisades med att 
kalla Gullan för Gurli var hennes förste man, i synnerhet 
när han var arg och det var han visst för jämnan.

Vi bor numera tillsammans i en lägenhet i en av 
Stockholms södra förorter, har våra pensioner och det 
ska jag säga: inte saknar vi någon av våra tidigare äkta 
män särskilt mycket! Det har varit allt för mycket av vård 
av frisk man i hemmet. Att vara fria och oberoende, det 
är vår melodi!

De senaste åren har vi rest kors och tvärs genom vårt 
avlånga land och även kastat oss ut till semesterorter som 
Kanarieöarna, Mallorca, Norge, Tyskland, Göttingen 
och en mängd andra avlägsna platser. Vår förhoppning 
är att denna lilla guide- och resebok skall inspirera er, 
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kära läsare, att följa oss i våra äventyrslystna fotspår och 
helt enkelt släppa er loss från vardagens alla måsten och 
bestyr. Vi hoppas och tror att vår bok skall bli det första 
ni packar ner i bagaget när ni tänker ge er ut på vift. Vi 
delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter och anser 
oss fullt kapabla att ledsaga er ut i världen till fots, på 
skidor eller på stålklädd fot, på cykel eller moped, med 
tåg, bil eller buss men också med flyg eller båt. Ja i ett 
fall faktiskt även med häst och vagn. 

Frågor som: Vart ska vi resa? Vad ska vi packa? Hur får 
vi ut så mycket som möjligt av vår kanske snålt tilltagna 
reskassa? Vad ska vi våga äta och dricka? Hur håller man 
magen i trim där ute? Sådana frågor besvarar vi mer än 
gärna. Boken består av fristående reseäventyr där den röda 
tråden helt enkelt är Gullans och mina gemensamma 
upplevelser. Så egentligen kan man hoppa litet mellan 
kapitlen, välja efter lustprincipen och läsa ett eller två 
varje kväll som sänglektyr – jag garanterar att ni somnar!

Så kom med och upplev världen med oss! Här hoppar 
minsann inga halta harar och man har inte roligare än 
man gör sig. Det är vår enkla livsfilosofi.

Gökmassivets pensionat den 27 maj 2019
Vid pennan: Gittan 

… och Gullan är som alltid med på noterna.




