Hon upplever
världen på
sitt eget sätt
Margareta skrev en bok om olika sätt att resa
Hela livet har hon varit
intresserad av resor och
ju mer hon har rest, desto mer har hon insett
att det finns olika sätt att
resa på. Nu har Margareta Ivarsson skrivit boken
Reseglasögon, med fokus
på just resor.

”Komma bort”-resorna är
bra när de behövs. Men enligt Margareta Ivarsson, 54
år, finns det många fler sätt
att resa på, som också kan ge
insyn i andra länders kultur och natur. Och tack vare
mängder av resor har hon
samlat nog med information
för att skriva en bok i ämnet.
Vad fick dig att skriva en bok
om det?

– Efter att ha svarat på
många frågor som ”du gör
spännande saker när du är
och vandrar i Norge, har du

några tips?” blev det så. Jag
jobbar vanligtvis med utbildning och föreläsningar,
säger Margareta Ivarsson.
Motiverad av nyhetsbrev

I sitt företag skriver hon också nyhetsbrev, och då och då
har händelser från resorna
nämnts, vilket hon har fått
många positiva kommenta-

under resorna, och tack vare
den har hon haft möjlighet
att till största delen illustrera
boken med egentagna bilder.
– Jag har fått förmånen att
vara på spektakulära platser och kunnat ta bilder på
spektakulära saker som inte
många andra har kunnat,
säger hon.

Flera av Margareta Ivarssons resor kan närmast beskrivas som äventyr. Här tar hon en bild på en kamtjatFOTO: Privat
kabjörn, som är sugen på fisk.

Möten med björnar

”Jag tänkte att
jag kunde samla
en del av allt jag
upplevt i en bok.”
MARgAREtA IVARSSoN

rer om.
– Jag tänkte att jag kunde
samla en del av allt jag upplevt i en bok, säger Margareta
Ivarsson.
Kameran har följt med

Bland annat har Margareta
Ivarsson besökt Kamtjatka
där hon träffade på kamtjatkabjörnarna på nära håll.
Hon har också tältat på Svalbard, mitt bland isbjörnarna.
– Då krävs det att man vet
hur man tältar bland björnar
utan att dö av skräck, ler hon.
Vid ett annat tillfälle har
Margareta Ivarsson besökt
Nya Zeeland, där hon besökt
maorierna.
– Vi var en grupp människor som reste under ledning
av Erena, en maorisk prinses-

sa, och vi blev adopterade av
maorierna, säger hon.
Under vistelsen fick hon
lära sig hur Nya Zeelands
ursprungsbefolkning behandlas av landets andra
invånare. Hon är även intresserad av att se hur Sveriges
ursprungsbefolkning lever,
och hon har rest runt mycket
i Sápmi för att lära sig om
den samiska kulturen.

Linda LC Berntsson
linda.berntsson@varbergsposten.se

Margareta Ivarsson har besökt närmare 60 olika länder, men är bosatt
FOTO: Linda LC Berntsson
i Varberg.

