
Flott mottagande i Papua Nya Guinea.  
Anledningen till att flotten är så pyntad är  

att man välkomnar gäster på det sättet.

N
är Britt-Marie Boudrie fyllde 60 
tog hon ett beslut. Under de 
kommande tio åren skulle hon 
resa till de 100 länder i världen 

hon ännu inte hunnit besöka och därmed 
bli den första svenska kvinna som varit  
i världens 193 FN-länder. Hon blev med-
lem i Club 100, som välkomnar globetrot-
ters som varit i minst 100 länder. Där räk-

nar man även med Taiwan och 
Vatikanstaten, därmed landar 
Britt-Marie på 195 länder.

– En viss tävlingsinstinkt 
vaknar till liv vid hundra besök-
ta länder. Då vill man se resten, 
även om de sista länderna har 
varit de mest krångliga och svå-
ra att ta sig till. UD avråder ju 
från resor till vissa länder och 

till många krävs visum och specialtillstånd, 
säger hon, men tillägger med viss skärpa 
att även om det känns roligt att ha ”betat 
av” samtliga länder så är det inte själva re-
kordet som är grejen, utan vägen dit.

Som ett världspussel
– För mig är resandet som att lägga ett 
världspussel, det gör att jag får en ökad 
förståelse för hur allt hänger ihop, hur re-
ligion, geopolitik och folkvandringar har 
påverkat och lett fram till hur det ser ut  
i dag. Det är väldigt spännande och jag läg-
ger alltid mycket tid på att läsa på om lan-
det jag ska till. Att pricka av ett land ge-
nom en mellanlandning är inte för mig, 
säger Britt-Marie och berättar att hon är 
särskilt intresserad av kvinnors situation  

Forts på sid 8

Jag har varit i  
195 LÄNDER
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Britt-Marie har alltid älskat att resa. Hennes  
drivkrafter stavas nyfikenhet och äventyrslystnad  
och nu har hon uppnått målet att som första  
svenska kvinna ha besökt världens alla länder. 

Britt-Marie  
– en rekord-
resenär

Det här är 
Britt-Marie
Namn: Britt-Marie Boudrie
Ålder: 70
Familj: make och tre  
vuxna barn, barnbarn
Bor: i Stockholm

6 Hemmets Veckotidning 49 2019



Jag får en  
ökad förståelse 

för hur allt  
hänger ihop

Hövdingen tar emot på Papua Nya  
Guinea. Intresset för andra kulturer, 

resor och möten med människor har  
genomsyrat hela Britt-Maries liv.

Jag har varit i  
195 LÄNDER

Möte med "silverrygg" i Virunga- 

bergen. – Att träffa bergsgorillor  

på nära håll var en sällsam  

upplevelse jag aldrig kommer  

att glömma, säger Britt-Marie.
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Taktshang betyder "tigerns  
näste" och är ett kloster  
i Bhutan, ett av de länder  
som gjort djupast  
intryck på  
Britt-Marie.

i världen. Bland annat har hon suttit i styrel-
sen för organisationen Fistula-sjukhuset 
som verkar i Etiopien för att stötta förloss-
ningsskadade kvinnor. 

Intresset för andra kulturer, resor och mö-
ten med människor har genomsyrat hela hen-
nes liv. Kanske var det den allra första resan 
med föräldrarna till ett efterkrigshärjat Tysk-
land som gav blodad tand. Då var hon bara 
fem år – men hon glömmer den aldrig. Sex-
ton år gammal liftade hon ner till Spanien och 
ytterligare några år senare valde hon att plug-
ga spanska och portugisiska på universitet. 
Hennes språkkunskaper kom väl till pass när 
hon efter avslutad civilekonomutbildning sta-
tionerades i Mexiko, Venezuela och Spanien 
för Exportrådet. Under sin yrkeskarriär har 
hon haft ledande befattningar inom bland  
annat hälso- och sjukvårdssektorn och har 
även arbetat som konsult.

Blev besviken
– Under mina år utomlands väcktes mitt  
intresse för biståndsarbete och när jag när- 
made mig sextio och barnen var utflugna  
beslutade jag mig för att söka jobb hos en  
biståndsorganisation. Det ledde till en sex- 
månaderstjänst som ekonom hos Läkare utan 
gränser i Angola, säger Britt-Marie, som även 
var med och startade ett Rotary-projekt med 
ett familjecenter i Nairobi i Kenya.

Hon skrattar till. Säger att hon åkte ner 
med en lite naiv Florence Nightingale-am-
bition. Hon utgick ifrån att alla som jobbar 
med bistånd gör det av altruistiska skäl.

– Det visade sig att många åker för att fly 
ifrån något och vissa utsända lever i en lyx 
som lokalbefolkningen bara kan drömma 
om. Jag blev besviken, säger Britt-Marie.

Med stigande ålder och bättre ekonomi 
har hon numera själv resurserna att resa be-
kvämt. Men som ung tog hon sig fram med 
små medel, liftade ofta och bodde och åt en-
kelt. Rädd eller orolig har hon sällan känt 

sig, utan har rest ut i världen med nyfiken 
blick. Hon säger att hon nog har haft tur; ing-
et allvarligare har hänt.

– Farligast när man reser är trafikolyckor 
och sjukdomar som malaria och dengue- 
feber. Denguefeber har jag haft, men annars 
har jag klarat mig oskadd.

På frågan vad som driver henne tystnar 
hon några sekunder och funderar. De flesta 
tycker ju om att resa i bland, men hon har ta-
git det till en helt ny nivå. Det är hennes 
största intresse och all fritid ägnas åt att läsa 
på, drömma, planera rutter, söka visum el-
ler vad som nu krävs för att komma i väg.

– Kanske är det så att jag hör till de tjugo 
procent som har den så kallade wander-
lust-genen som gör att man måste utmana 
sig själv och utsätta sig för fara för att kän-
na att man lever? Jag har en enorm vilja att 
komma framåt och testar ofta gränser!

Hon besöker gärna sevärdheter och lokala 
marknader, men försöker även komma bakom 
kulisserna och möta lokalbefolkningen. Bland 
annat tog hon tillfället i akt att initiera ett sam-
tal om könsstympning med kvinnliga med- 
arbetare på en myndighet i Somaliland, med-
an hon väntade på ett tillstånd. Vid tillfället be-
fann sig alla män i moskén, vilket gjorde att 
kvinnorna kunde öppna upp och berätta. 

Hon har också besökt sjukhus genom att 
helt enkelt fråga om hon får komma in och 
titta. Hennes erfarenhet med Läkare utan 
gränser har då fungerat som en inträdesbil-
jett. Och i Kurdistan tog hon chansen att be-
söka ett flyktingläger som de av en slump 
åkte förbi.

– Jag och min man reste runt i bil med en 
egen chaufför. Jag bad honom stanna till och 
när jag berättade för chefen för flyktingan-
läggningen att jag hade arbetat med bistånd 
fick vi komma in. Det var ett omskakande, 
men mycket givande besök. Jag tror att det 
snarast är en fördel att resa som kvinna, det 
underlättar i mötet med framförallt kvinnor, 
säger Britt-Marie och tillägger att hon ald-
rig har känt sig utsatt på grund av sitt kön. 
Förvisso har maken ofta varit med. Men hon 
har också färdats på egen hand.

– I muslimska länder måste man se till att 
täcka sig, men så är det. Man får ta seden dit 
man kommer. Och i Latinamerika finns det 
faktiskt fler kvinnor på höga positioner än här!

I Centralafrikanska republiken på  
Internationella kvinnodagen. Britt-Marie 
är särskilt intresserad av kvinnors  
situation runt om i världen.

Forts från sid 6
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Det är lätt att tro att allt har gått som på 
räls under Britt-Maries resor. Men så är det 
förstås inte. För trots sin stora reserfarenhet 
har även hon gått på pumpen. Hon berättar 
att det inte alltid är enkelt att läsa av 
människor och deras intentioner. Ett leende 
kan dölja något annat än man vill tro och ett 
uttryckslöst ansikte skapa oro; har jag betett 
mig fel? Varför stirrar alla?

– Som vit kvinna och turist sticker jag ut, 
folk stirrar och det kan vara svårt att tolka 
deras ansiktsuttryck. Det är klart att det kan 
kännas obekvämt, konstaterar hon och be-
rättar om den där gången då hon mellanlan-
dade i Kamerun för vidare färd mot Tchad. 
Av administrativa skäl blev hon tvungen att 
stanna i Kamerun ett dygn och hänvisades 
till ett lokalt hotell.

– En vänlig kille från resebyrån hjälpte 
mig beredvilligt och gick efter mig ända till 
incheckningsdisken. Jag sa att jag klarade 
mig själv, men han insisterade. När det var 
dags att skiljas åt stod han kvar. Jag insåg då 
att han ville ha pengar, det handlade inte om 
vänlighet från hans sida. Så naivt av mig, 
som van resenär vet jag ju hur det fungerar…
men det är jättejobbigt att avvisa folk! 

Ett eget lyckoindex
En annan märklig upplevelse var Nordkorea, 
där vänliga, robotliknande guider följde paret 
hack i häl; de fick inte resa någonstans själva.

– Det pågick en svältkatastrof i landet, men 
när vi åkte ut på landsbygden och jag fråga-
de om det fanns några kor fick vi svaret att de 
inte fick vara ute på söndagar…guiderna vå-
gade inte öppna sig för oss och berätta att allt 
boskap redan dött på grund av svält.

På frågan vilka länder som gjort djupast 
intryck på henne svarar hon utan att tveka 
Bhutan. Och Spanien.

– Jag tycker mycket om hela Latinameri-
ka och Spanien, vilket såklart hänger sam-
man med att jag talar spanska. Men Bhutan 
är också ett fantastiskt vackert land och in-

vånarna utstrålar en sådan harmoni och lugn. 
De har ett eget lyckoindex som inte handlar 
om BNP, utan om inre frid.

Vart åker hon helst inte igen?
– Afrika är en kontinent med otroliga na-

turtillgångar, men tyvärr präglas många län-
der där av korruption och elände. Råvaror-
na är deras lycka och förbannelse. Det 
uppstår konflikter kring naturtillgångarna 
och en ytterst liten del av vinsterna kommer 
länderna till godo, det är andra som exploa-
terar dem, säger Britt-Marie och nämner  
i nästa andetag Guinea.

– Hela landet är som en soptipp. Man kan 
känna en enorm hopplöshet i många afri-
kanska länder. Samtidigt som det finns un-
dantag. Som Botswana. Och Rwanda, som 
är en riktig pärla. Under en resa dit köpte jag 
ett tillstånd för att träffa bergsgorillor på nära 
håll, det var en sällsam upplevelse jag ald-
rig kommer att glömma.

Alla resor till trots är Britt-Maries hem 
helt i avsaknad av souvenirer – eller, nåja, 
nästan. Några utvalda föremål får ta plats, 
som ett enormt snäckskal från Seychellerna, 
som fungerar som skål.

Hon ler och rycker lite på axlarna.
– I början köpte jag med mig folkloristis-

ka bonader, föremål och plagg, ja till och 
med en sari från Indien. Jag tyckte den var 
fin, men jag använde den bara en gång, den 
passade ju inte riktigt här. Så en dag tröttna-
de jag och gjorde mig av med det mesta. Nu-
mera köper jag möjligen någon småsak som 
går att använda. Det är inte i föremål som 
minnena finns, utan i upplevelserna.

Med tanke på den pågående debatten om 
flygskam måste frågan ställas. 

– Alltså, det går ju inte att resa till många av 
de länder jag varit i utan att flyga. Och nej, jag 
känner ingen flygskam. Jag anser att våra po-
litiker måste föregå med gott exempel innan 
de lägger flygskammen på oss privatpersoner. 

Vill se Antarktis
Eftersom hon fyllde 70 i somras var det hög 
tid att hinna med de sista länderna under vår-
en, bland annat Afghanistan. Hon hade länge 
avvaktat i hopp om att läget skulle stabilise-
ras i landet.

– Vi beslutade oss för att det var nu eller 
aldrig, trots riskerna och mot UD:s avrådan. 
Vi stannade några dagar i Kabul och bodde 
hemma hos en läkare som vi lärt känna via 
goda vänner. På så vis fick vi en inblick i det-
ta oerhört vackra och gästfria land med sin 
vänliga befolkning, säger Britt-Marie, som 
är tacksam över att besöket gick så bra.

Det är inte första gången hon lyckats be-
söka ett land i sönderfall. Libyen hann hon 
till veckan innan Khadaffi föll. Syrien och 
Jemen besökte hon för tjugo år sedan, då si-
tuationen där såg helt annorlunda ut.

Det allra sista landet hon besökte var 
Marshallöarna i våras; vad ska hon göra nu 
när hon har sett världens alla länder?

Britt-Marie skrattar till.
– Åh, nu ska jag fördjupa mig i naturupp-

levelser och återvända till bland annat söd-
ra Chile och Eldslandet. Och så vill jag se 
Antarktis, för där har jag inte varit! ■

Jag testar  
ofta gränser

Britt-Maries  
bästa restips
Här är Britt-Marie Boudries fem  
bästa tips för en bra resupplevelse:
1. Var påläst på landet och dess  
kultur före avresan och ladda ner 
landinfo, turistinfo och kartor.
2. Res med så lite packning som  
möjligt, helst bara handbagage,  
så slipper du riskera att bli av med 
bagaget vid mellanlandningar.
3. Se till att uppdatera dina  
vaccinationer och glöm inte din  
gula vaccinationsbok. Ta med en  
fotokopia på pass och visum om  
du skulle förlora passet.
4. Skaffa en bra reseförsäkring om 
något skulle hända.
5. Ha alltid med ett litet reseapotek 
med febernedsättande, medicin  
mot orolig mage, plåster och vid  
behov malariaprofylax och mygg- 
medel. Glöm inte heller solhatt,  
bekväma skor, kompressionsstrumpor, 
ögonbindel och adapter. Se till att  
du har några bra böcker, filmer och 
poddar nedladdade och fördriva  
restiden med.

– Att pricka av ett land genom  
en mellanlandning är inte för mig,  
säger Britt-Marie, som trots större  
ambitioner än så har lyckats  
besöka världens alla länder.
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