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Öst 18 mars
Väst 18 mars
Inbjudan och program kommer 
att publiceras på SGS hemsida och 
Facebook och förövrigt skickas ut 
på det sätt respektive lokalavdel-
ning väljer.

Lokala träffar
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Vi är glada att kunna hälsa följande medlemmar välkomna i föreningen:

Markus Apelstam,  
Vellinge

Åsa Domeij Lisensdotter,  
Östersund

Gunnar Stein,  
Smedjebacken

Gunilla Falck,  
Tullinge

Nya medlemmar i SGS

Inget plusgiro längre! 
 Nu gäller endast bankgiro 223-7352
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Ordföranden
har ordet …

Anders 
Gezelius

Simrishamn!
Det var verkligen roligt och sorgligt att 
åka hem efter vår höstträff i Simris-
hamn. Sorgligt eftersom det innebar 
att skiljas från alla goda vänner och 
trivsamma samtal vi hade haft under 
helgen. Roligt att än en gång kunna 
konstatera att jag tyckte att det hade 
varit ett mycket inspirerande pro-
gram. Dessutom under väldigt trevliga 
omständigheter. Det är på sin plats att 
ge en stor eloge till Kristina Bergman 
som huvudansvarig för programmet 
och det visar också hur viktigt det är 
att få tips och förslag på föredrags-
hållare och hjälp med kontakter. 
Ann och Christoffer Lundén betydde 
mycket för att den här träffen blev så 
bra som den blev. Personalen på Hotel 
Svea gjorde vad de kunde och jag fick 
intrycket att alla var mycket nöjda och 
glada över maten vi fick och som verk-
ligen höll hög klass. Att vi dessutom 
hade gott väder och andra aktiviteter i 
Simrishamn som vi hade möjlighet att 
ta del av. Vår konferenslokal fungerade, 
men var kanske inte helt perfekt och 
om inte alla deltagare hade varit så 
utomordentligt disciplinerade hade 
det kunnat bli besvärligt – men det 
blev det inte.

Sigtuna!
För vårmötet 2018 kommer vi att 
flytta oss upp till Mälardalen och för 
andra gången besöker vi Sigtuna. 
Hösten 2006 höll vi till på Sigtunahöj-
den och många minns nog den goda 
maten, Sigtunahöjdens märkliga 

samarbete med Kina och en mycket 
kylig stadsvandring. Naturligtvis blir 
det stadsvandring igen och förhopp-
ningsvis under bättre yttre förhål-
landen. När jag tittar på programmet 
tycker jag att det är lite intressant att 
vi då tyckte att det var dags att ta upp 
den växande trenden med digital 
fotografi. Chefredaktören för tidskrif-
ten Kamera och Bild talade på temat 
Dags att bli digitala? Utan tvekan har 
det hänt en del sedan dess! Mer om 
Sigtuna kommer naturligtvis i nästa 
nummer som då innehåller inbjudan 
till träffen på konferensanläggningen 
Stora Brännbo. 

Jubileumskryssningen 2018!
Ett arrangemang av det här slaget är 
ett stort äventyr, inte minst ur eko-
nomiska synpunkter.  Ett första steg 
är som alltid att börja med intresse-
anmälningar för att se om det finns 
ett underlag som vi kan förvänta oss 
räcker till när det blir dags för defi-
nitiv anmälan. Liksom vid tidigare 
jubileumskryssningar har vi sett det 
som ett sätt att också locka med oss 
vänner och släktingar som ännu inte 
är medlemmar, men som kanske kan 
bli. När vi nu har fått in alla intresse-
anmälningar kan vi glädjande nog 
konstatera att många vill följa med 
och att vi i stället förmodligen får pro-
blemet att fler vill följa med än som 
kommer att få plats. På annat ställe i 
det här numret av Briefing kan ni läsa 
mer exakt om hur det kommer att gå 
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till när de definitiva anmälningarna 
ska tas om hand. Jag tycker dock att 
det här är viktigt att berätta om hur vi 
har diskuterat i styrelsen när det gäller 
hur det ska hanteras. Utgångspunkten 
har för oss alla varit att de som redan 
är medlemmar i SGS ska beredas 
plats i första hand, inte minst för att 
det är föreningen som jubilerar och 
att kryssningen också är ett ”vanligt” 
höstmöte samtidigt. Om det blir fler 
definitivt anmälda än tillgängliga plat-
ser, kommer vi att tillämpa vår vanliga 
lottdragning och där får tidigare 
medlemmar förtur så som beskrivs på 
annan plats i Briefing. (Se sid 18)

Planerade resor
Vare sig man är med på vår jubileums-
kryssning eller ej så finns det väldigt 
många spännande resor att göra under  
åren som kommer. Jag tror det var 
länge sedan vi hade ett så varierat och 
intressant utbud av medlemsresor. 
Det finns resor till Afrika, Asien, Syd-
amerika, Nordamerika och Karibien. 
Två av dem, resorna till Sudan och 
runt Altaibergen är repriser på resor 
där deltagarna var mycket nöjda och 
fler ville delta än som fick plats första 
gången. Anders Haglund är ju en av 
våra mest uppskattade färdledare och 
den här gången tar han oss med till 

Alaska, Margaretha Thyr, som hade 
två mycket uppskattade resor i Sven 
Hedins fotspår tidigare, tar oss nu 
med till Indien och reseföretaget Tag 
Along som har fyllt två resor till  
Bolivia 2018 erbjuder oss att följa med 
till Dominikanska republiken och  
Jamaica i januari 2019. Det är verk- 
ligen mycket som lockar och pro-
blemet är att varken tid eller pengar 
räcker till för allt man vill göra. 
Vissa resor kan gå i repris om det blir 
många anmälningar, medan det av 
olika skäl kan vara svårare med andra 
– tveka därför inte med att anmäla dig 
så snart som möjligt om du ar intres-
serad. Som vanligt kommer vi att 
tillämpa lottdragning om det blir fler 
anmälningar än platser på resorna.
 

God Jul och Gott Nytt År!
Om allt går som planerat kommer 
Briefing att komma i brevlådan i 
början av december och även om mitt 
ordförandeord skrivs redan i början 
av november så vill jag som avslut-
ning ta tillfället i akt att önska er alla 
en lång rad med fina helger och ett 
mycket Gott Nytt 2018, fyllt med  
minnesvärda upplevelser!  

Dags för medlemsavgift 2018
Ordinariemedlem 250 kronor

Familjemedlem 75 kronor

OBS OBS OBS
Endast bankgiro 223-7352 numera
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En hälsning på ett kort från 
Uzbekistan - med porto från 
Tadjikistan - på väg från Turk-
menistan mot Kazakstan -  
och hem från Kirgisistan. 
Mvh Bodil C

(En del vykort tar lite längre tid på 
sig än andra innan de når  
mottagaren. 
Det här är poststämplat någon-
STANs 26/4, nådde Briefing 27/6.)

Possa di Fassa 17 06 22
Under en vecka vandrar vi 
i Dolomiterna och njuter av 
fantastiska vyer och prunkande 
ängar i Fassadalen.
Hälsningar 
Ulla-Britt Ericsson,  
Birgitta Jönsson,
Kerstin Elwing

23/8 – 17
De sköna vyerna avlöser varandra. 
Hälsningar 
Ulla-Britt, Birgitta J, Birgitta L, 
Ingrid L, Nils-Åke E,  Doris H,  
Kerstin G, Sonja A, Anders K, Ulla Å, 
Snöfrid, Helena, Karin, Eva, Lars,  
Lasse, Lilian, Laila.
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Mount Rushmore
Käre alle
Det vigtigste formåle med 
denne tur var den totale eclipse 
– set fra Idaho – og det var 
fantastisk - desuden köretur 
ud i landet. Bland andet Mount 
Rushmore. Her er meget varmt 
og vejret viser sig fra sin bedste 
side. 
Mange hilsner Isabel

2017-06-30
Hej! 
Vi är på Malta tillsammans 
med två av våra barn och deras 
familjer. 
Varmt! +37-39 C. 
Barnen bor i poolen. 
Monica o Lasse Lindborg

Bergen 16/8 – 17
Hej alla! 
Hurtigrutten var en fin 
upplevelse – fantastisk natur-
upplevelse, både sol och regn, 
mycket blåst – och tyvärr 
ganska gungigt. Har nu turistat 
i Bergen, i morgon åker vi tåget 
till Oslo. 
Hälsningar Monika A
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12/9 – 17
Hej alla SGSare!
Äntligen har jag fått se Monet’s 
trädgårdar. Fantastiskt! Har längtat 
hit sedan jag läste ”Linnea i må-
larens trädgård” för sisådär 20 år 
sedan. Tror den fick Augustpriset? 
Härifrån går resan vidare till  
Jersey, en brittisk kanalö utanför 
EU. Skall ha fantastisk natur. 
Bodil C

30/8 – 17
Hälsningar från Gunilla B på 
resa i Kanada.

Qeparo, 2017-09-10
Vi reser runt i Albanien och 
Makedonien och besöker 
många världsarv. Det är en 
fantastisk natur med många 
branta berg och slingrande 
vägar. Trevliga människor  
och god mat. 
Monica o Lasse Lindborg, 
Aina Norman
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Vi hittade turgrodan på fasaden till univer-
sitetet i Salamanca, vingården Marquis de 
Riscal i Rioja, Guggenheim i Bilbao och 
Guernica i Madrid.  
I morgon fortsätter jakten i Valencia. 
Hälsningar 
Marianne Rebenius o Barbro Frykås

Hej Alla!
Kiev är vykortsvackert! 
Och Tjernobyl påminner 
om vilken förödelse ett 
litet misstag kan göra.  
Må vi lära oss. Sevärt! 
Hälsn. Bodil C

Sydney 17 11 07
Vi är på rundresa i Australien 
från Cairns i norr till Sydney i 
söder och ett mycket givande 
besök på Kangaroo Island där 
vi fick njuta av en annorlunda 
natur och ett rikt djurliv med 
kängurur och koalor.
Kristina Johnsson och  
Ulla-Britt Ericsson 
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Månsken över Medelhavet, Marbella. 
Hälsningar Irene F

Ett digitalt vykort från Para-
guaygruppen som reste dit 
i juli. Längst till höger är en 
lokalguide som nästlade sig 
med på bild.
Stefan K

Hej! 
Nu åker vi runt i norra och 
mellersta Algeriet. Sahara är 
mäktigt!
Vi besöker gamla fina oas- 
städer och de större städerna 
Oran och Alger. En blandning 
av romerskt, ottomanskt,  
arabiskt, spanskt och franskt.
De är rädda om oss, vi har 
ständigt poliseskort.
Många hälsningar!   
Gillan  Kristina  Eric
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En hälsning från Verona där vi varit på Operafestival och  
Edinburgh Military Tattoo 2017.   
Margareta och Dag
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Örnfestival och okända Altaibergen – 
en SGS-expedition med Jan Wigsten i Ryssland, 
Mongoliet, Kina och Kazakstan

Text: Eva Gezelius
Bild: Anders Gezelius

”Följ med på en pionjärresa runt 
Altaibergen”, var den lockande be-
skrivningen av SGS-resan till det inre 
av Asien, ”så långt från världshaven 
man kan komma”. Vem kan motstå 
något sådant?

Vår resa gick 18/9 – 9/10 2017. En 
sann SGS-resa och en riktig expedi-
tionsresa, blev det! Tänk att få vara 
den första västerländska gruppen 
som reste landvägen runt Altai! Tänk 
att stundtals få färdas i praktiskt 
taget väglöst land under långa dagar 
och att sedan få sova i en örnjägares 
jurta!
Visst – det var ibland riktigt kallt, det 
var flera dagar då snön utplånade 
konturerna av tidigare hjulspår och 
det var långa sträckor att färdas. Men, 
upplevelsen av det vackra ödsliga 

landskapet blev kanske just därför 
ännu starkare. Att sedan sitta hemma 
i värmen och titta på bilderna av 
landskapet är nästan magiskt – så 
vackert, så oländigt, så oändligt.
Vår resa runt Altaibergen var en 
resa genom fyra länder – Kazakstan, 
Kina, Mongoliet och Ryssland (där 
resan började och slutade). Naturen 
skiftade, men storslagenheten var 
gemensam. 
Vi tyckte att höjdpunkterna på resan 
var Kazakstan och Mongoliet. Där 
var vägarna ibland obefintliga (men 
chaufförerna fantastiskt duktiga) och 
nätterna tillbringades oftast ”hemma 
hos” i stugor eller i jurtor. 

Några av alla fina minnen 
(okronologiskt) – 
Och här utan att ens nämna skyterna 
och de intressanta historiska kors-
vägskopplingarna!

Gränslösa resor var tillsammans med  Janne arrangör av SGS-resan.
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Örnfestivalen utanför Ölgii i västra 
Mongoliet var naturligtvis höjdpunk-
ten på resan. 
Vi var inte de enda turisterna där, 
men de flesta andra kom med flyg 
från Ulan Bator och tillbringade 
bara ett par dagar i Mongoliet. Vi 
hade kommit den långa landvägen! 
Och - till festivalen kom vi i följe med 
örnjägaren och hans örn i en av våra 
bilar.  

Lång dags färd 
 - och en fin kväll
”Genvägen” som vår guide i Kazak-
stan, Muratbek, föreslog var en 
intressant bergsväg som byggts av 
österrikiska krigsfångar. Snöfallet 
började redan på väg upp i första pas-
set och vägen var bara våra hjulspår i 

snön. Även om utsiktsplatsen i passet 
låg i snödimma tog vi våra obligato-
riska ”passfoton”. Så ner – och där 
började det riktiga äventyret. Kort 
sagt – vi fick stundtals gå och den bil 
vi (Anders och jag) åkte i och som 
kördes av Muratbek fick vid ett par 
tillfällen vinscha de andra bilarna. 
Det blev en sen ankomst i totalt mör-
ker till vårt planerade övernattnings-
ställe. En annan kväll, denna gång i 
Mongoliet, hann det också bli mörkt 
långt innan vi nådde vårt mål. En 
granne, boende 40 km bort, kom på 
sin motorcykel för att underhålla oss 
med sång och musik. I den sena den 
kvällen där vi kört de sista timmarna 
i mörkret hade grannen sett våra 
bakljus och, oss ovetande, följt i vårt 
spår. Så satt han tillsammans med 
oss i rummet där vi åt och utövade 
med slutna ögon den traditionella 
”strupsången” ackompanjerande sig 
själv på ett egenhändigt tillverkat 
instrument med endast två strängar. 

Musicerande granne.

Invigning av Örnfestivalen.

En av jägarna och hans örn.
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Vägar i allmänhet …

Det där med väg verkade inte så be- 
tydelsefullt. Man drog iväg över slätt-
ten och över flodarmarna. Märkte man  
sedan att man kom för långt åt fel håll,  
berättade Janne, ja, då styrde man 
bara 90 grader åt det man kände  var 
det rätta och hittade ett nytt hjulspår.   

Hemma hos …
Ofta var dagarna i bilarna långa, men 
då vi kom fram till vårt slutmål hem-
ma hos en, oftast, kazakisk familj väl-
komnades vi med ett bord framdukat 
med godsaker och smörte eller jakte 
att stilla vår hunger med medan vi 
bekantade oss med våra värdar och 
innan middag serverades. Barn och 
vuxna trängdes försynt men 

nyfiket och tittade på 
oss i dörren till rummet 
där vi satt.
Så installerade vi oss på 
golvets mattor och våra 
kinesiska liggunderlag  
och sov gott i våra 
sovsäckar. Den som 
behövde gå upp under 
natten fick orientera sig 
över gården med hjälp 
av ficklampa - eller 
månen de molnklara 
nätterna. 

En av våra luncher
En av de första dagarna i Kazakstan 
körde vi med våra fyrhjulsdrivna  
bilar på dålig väg mot en national-
park och stannade utanför ett hus i 
en liten by. Det var som att förflytta 
sig hundra år tillbaka i tiden när vi 
såg på husen där vi satt kvar i bilarna 
på den leriga vägen. Vår chaufför 
gick fram och pratade med en kvinna 
som kom ut med en deg i händerna 
som hon knådade lite och sedan 
stoppade in i en jakspillningseldad 
ugn placerad utanför huset. Det 
visade sig att vi skulle ha lunchstopp 
hos den unga kvinnan som var park-
inspektör och där vi får hoppas att vi 
var väntade. Vi tog av oss skorna på 
hennes trappa och gick in. Vår egen 
mat hämtades in från bilarna och 
kompletterades med hennes ny- 
bakade bröd - och hemkärnade smör. 
Det var så fantastiskt gott, och det 
var varmt och gemytligt i trängseln i 
hennes kök. Samtidigt funderade vi 
nog alla över hur hon levde ensam i 
den avlägsna lilla byn med sina slitna 

Våra bilars spår över vidderna.



15

hus. Jag såg mig försiktigt om i  
hennes sovrum där vi fick lägga 
våra ytterkläder på hennes säng, och 
kunde inte låta bli att registrera att 
hon på ett litet bord i rummet hade 
samma deodorant och en likadan 
locktång som jag har. 

En av våra gränspassager  
Gränspassagen Kina – Mongoliet 
var ett äventyr i sig. Att ta sig in i 
Mongoliet skulle var en enkel sak 
enligt Janne. Enda problemet var att 
den ensamma, unga damen var helt 
ovan vid västerländska pass så det 
gick långsamt – och att hon skulle ha 
sin reglementsenliga lunchtimme när 
halva vår grupp var avklarade! 

Möte med Gobi
Plötsligt möttes vi av en fantastisk 
vy - höga sanddyner tornade upp sig. 
Nu kände vi verkligen att vi färdades 
genom västligaste delen av Gobi-
öknen!
Ja, bara en så´n sak för oss som 
är lite ökenfrälsta och tidigare på 
en SGS-resa färdats nära Gobi och 
korsat Taklamakan i Sven Hedins 
fotspår.

Somliga resor växer i efter-
hand – det här var en sådan!
Är du intresserad av nästa års resa? 
Se programmet för nästa resa i  
Briefing. Resan kommer att köras 
med några ändringar. 
Läs också Bodil Einarssons bloggande  
från vår resa på SGS hemsida.

Glada SGS:are som under Janne Wigstens ledning tog sig landvägen runt Altaibergen.
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SGS Höstmöte i Simrishamn 
3 - 5 november 2017
Text: Birgitta Björklund och Gunnel Svensson

På Hotel Svea på vackra Österlen i 
Skåne hade 105 SGS:are mött upp 
till höstmöte. Det var väl snudd på 
rekord för ett höstmöte. 
Som brukligt samlades vi på fredags-
kvällen för middag och Egna bilder.
Elly Mattsson berättade om en 
(natur)resa till Oman och Stellan 
Håkansson om en resa i Albanien.
På lördag efter frukost och styrelsens 
information fick vi höra Richard 
Wahlgrens upplevelser av ormar och 
andra reptiler från bland annat Nya 
Guinea och Afrika. För att fånga en 
orm ska man ha en kartong eller låda 
med ett litet hål. ”Lätt som en plätt 
slinker ormen in.” Vi fick också veta 

att i Sverige har vi tre sorters orm – 
snok, hasselsnok och huggorm.
Därefter tog Peter Danielsson, 
ordförande i Fritiof Nilsson Piraten 
sällskapet vid. Piraten sällskapet 
bildades 1982 av bland annat Sten 
Broman. Sällskapet har nu ca 3000 
medlemmar och delar varje år ut ett 
Piraten pris. Förra årets pris gick till 
Viveca Lärn.
Anders Haglund informerade om en 
kommande SGS-resa till Alaska 11 - 
21 maj 2018.
Efter lunch gick vi på stadsvandring 
i Simrishamn med museichef Lena 
Alebo. Vi fick en mycket levande 
bild av Simrishamn. Vidare var vi på 

Fyra herrar löser ett IT-problem.  Foto: Dag  Jonsson
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Gösta Werner-museet där Leif Hjärre 
föreläste om Gösta Werner och havet.
Om konsten på Österlen visade och 
berättade konstnären Hasse Karlsson.  
Han gjorde det på ett trevligt och 
lättvindigt sätt, så vi alla upplevde 
oss som blivande konstnärer.
Kvällen avslutades med en tradi-
tionell och superb Gåsamiddag – 
svartsoppa, gås och äppelkaka med 
vaniljsås.
På kvällen bjöd Simrishamn på ”ljus-
spel” som en del av oss tittade på.
På söndag efter frukost berättade 
Bodil Eckert om en SGS-resa – ”Ex-
pedition Sudan” i mars 2017 under 
ledning av Nils Billing. Ytterligare en 
expeditionsresa till Sudan kommer 
att gå 8 – 24 mars 2018.
Margareta Thyr presenterade en kom-
mande SGS-resa till Indien 2019.
Christoffer Lundén berättade levande 
om sitt arbete som narkosläkare i 
Nairobi på en öronklinik som stöttas 
av Lions.
Som avslutning på höstmötet berät-
tade Lars Sandström om en SGS-resa 

till ”Norges vackrast öar” under led-
ning av Anders Källgård.
Värt att nämna är att hela vistelsen 
på Hotel Svea genomgående var till 
vår stora belåtenhet.

Systrarna av Carl Milles.
 Foto: Birgitta Lindblad

Akvarellmålarkurs 
med Hasse Karlsson.
Foto: Gunnel Svensson
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Styrelseinformation om Jubileumskryssning 2018
Få föreningar har glädjen att ha så 
stort intresse för sina aktiviteter. På 
våra träffar kommer ca var fjärde 
medlem och till vår jubileumskryss 
är intresset över all förväntan. När vi 
firade på Donau hade vi en båt för 
80 personer och den blev som vi alla 
minns full och flera blev besvikna 
när de inte fick plats. Förra jubileet, 
som vi firade på Volga, chartrade vi 
en större båt för att inte samma situa-
tion skulle uppstå. Då fanns å andra 
sidan oron att inte få ihop tillräckligt 
många för att kunna genomföra resan 
och vi bjöd därför in vänner, varav 
flera fortfarande är kvar i föreningen.  
Den gången fick alla plats och vi  
kunde även erbjuda enkelhytter. 
Båten var inte full. Till vårt 30-års-
firande har vi stuckit ut hakan och 
chartrat en båt som tar ännu fler 
gäster. Mot bakgrund av de tidigare 
kryssningarna och att vi idag är färre 
medlemmar än vi var för 5 år sedan, 
har vi återigen välkomnat vänner. 
Dels för att försäkra oss om att vi 
blir tillräckligt många för att kunna 
genomföra kryssningen, men också 
för att få in fler medlemmar i vår 
gemenskap.

Intresset är större för resan än vad 
det finns kojer ombord, varför styrel-
sen sammanträtt och diskuterat hur 
vi ska hantera anmälningsförfarandet 
om en situation uppstår där fler vill 
åka än vad det finns platser. I nuläget 
är det bara en intresselista och vi vet 
att många faller bort när det kommer 
till definitiv anmälan. Hur många är 
däremot omöjligt att veta. För att vara 

helt transparant har beslut därför 
tagits av en enhällig styrelse om hur 
anmälningsförfarandet ska gå till. 

Anmälningsförfarande 
SGS styrelse har diskuterat lämpligt 
förfarande vid definitiv anmälan 
till jubileumskryssningen. Utgångs-
punkten är att antalet intresseanmäl-
ningar är större än antalet tillgängliga 
platser. Styrelsen är också enig om att 
alla som var medlemmar i före- 
ningen innan intresseanmälan gjordes  
har förtur framför icke-medlemmar. 
På grund av att intresset är större än 
antalet tillgängliga hytter och kojplat-
ser har styrelsen också beslutat att 
”stänga” intresseanmälan per den 15 
november 2017, vilket annonserats på 
SGS hemsida och i mejl till dem som 
uppgett att de vill ha information 
den vägen. Resan har publicerats i 
förra numret av Briefing och samtliga 
medlemmar har därmed haft gott 
om tid att anmäla intresse. Styrelsen 
har vidare beslutat att inte erbjuda 
singelhytter om det innebär att någon 
annan inte får plats ombord.

Reseprogrammet beräknas vara klart 
under vintern och skickas då ut till 
samtliga på intresselistan. I och med 
det öppnar resan för bokning och 
samtliga som bokar sig kommer att 
på sedvanligt SGS-manér få en lott-
sedel. Definitiv anmälan kan bara 
göras av tidigare intresseanmälda. 
Lottning av platser kommer bara ske 
om det blir nödvändigt.
För att minimera risken att medlemmar 
inte skulle få plats på kryssningen, 
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kommer anmälda att delas upp i två 
grupper. 

Grupp 1: SGS-medlemmar

Grupp 2: vänner till SGS-are och 
medlemmar som prioriterar att resa 
med sina vänner

Därutöver kommer det att finnas 
olika hyttkategorier och vid anmälan 
ska uppges vilken hytt som önskas 
respektive om en viss hyttkategori är 
ett krav för att delta på resan. 
Plats ombord kommer i första hand 
tilldelas grupp 1 och i andra hand 
grupp 2. 

Om lottdragning blir aktuellt kom-
mer föreningens tidigare principer 
för lottdragning att tillämpas. Dessa 
finns publicerade på SGS hemsida 
under rubriken Resor. 

OBS!
SGS:are som har planerat att resa till-
sammans med vänner eller partners 
som inte är medlemmar och som 
prioriterar att göra resan tillsammans 
med dem har möjlighet att frivilligt 
byta till grupp 2. Chansen att få plats 
är då mindre. Meddela då vilka ni vill 
resa tillsammans med, så får ni en  
gemensam lottsedel. Antingen kom-
mer alla med eller ingen. 

Foto: Yvonne Tegelberg.
Bildtittarträff i SGS östra 18 november 2017. 
Våra träffar är oftast välbesökta, alltid trevliga 
och aldrig utan Stefan, vår stöttepelare med både bilder och teknik. 
Nästa träff 18 mars 2018.
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Resemästarens sidor
Till SGS höstmöte i Simrishamn hade 
jag med mig en ny resa till Domini-
kanska Republiken och Jamaica med 
Tag Along. Dessutom fick vi rese- 
berättelser från både resan ”Örnfesti-
val och okända Altaibergen” och 
”Expedition Sudan”. 

Vill du få mer utförlig information om 
SGS-resorna rekommenderar jag dig 

att gå in på www.sgsresa.se, vår nya 
hemsida. Där läggs reseprogrammen 
ut så fort de är klara. Du kan också 
kontakta respektive researrangör och 
det är dem du pratar med om du vill 
anmäla intresse eller boka en resa.

 
Kalendarium

Örnfestival och  
okända Altaibergen  

Prel. 6–27 september 2018
Väntelista!

Expediton Sudan 

8–24 mars 2018 Boka!

Alaskas vildmark 
med Anders Haglund 

11–21 maj 2018 
September 2019. Intresseanmälan
1 koj i herrhytt är ledig  Boka!

Jubileumskryssning

13–20 oktober 2018

Bolivia

20 mars–9 april Väntelista!
10–30 april 2018 Väntelista!
10–30 april 2019 Boka!

Indien med Margareta Thyr

Mars 2019  Intresselista!

Dominikanska Republiken 
& Jamaica

Januari 2019 Intresseanmälan!
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SGS:arna som var med på pionjärresorna till Nubien har kommit hem och 
berättar om fantastiska upplevelser. Framför allt kan de inte nog prisa hur 
givande och roligt det var att resa med Nils Billing som färdledare. 

Världsarv, okända pyramider och oaser
I Sudan härskade de svarta faraonerna från 1000 f Kr till 300 f Kr. Dagens  
nubier som vi möter i Sudan är ättlingar till de svarta nubiska faraoner som 
för 2 700 år sedan regerade över det forna Egypten. Längs Nilen i Sudan finns 
en enorm kulturskatt! På vår resa kommer vi att besöka flera världsarv.  
Napata var de nubiska kungarnas kröningsstad 800–400 f Kr. Det ligger nära 
det heliga berget Jebel Barkal som reser sig som ett landmärke i den nubiska 
öknen.  
Här finns fina grottmålningar bevarade. Vi kommer också utforska Meroë  
som var den kungliga huvudstaden 500 f Kr. Meroë anses vara ett av de vikti-
gaste monumenten över de första civilisationerna som utvecklades i Afrika. 

Under resan kommer vi också ut i byar, möter byborna och dricker en kopp 
te tillsammans. Vi besöker de viktigaste historiska platserna och med våra 
4-hjulsdrivna jeepar når vi långt ut i öknen, till oaser och byar. Med oss har  
vi tält, stolar och bord där vår kock dukar upp middagarna. 

EXPEDITION SUDAN  
med Nils Billing i Nubien, de svarta faraonernas land

Antal deltagare: 11-15 personer
Pris: 44 500 kr 
Datum: 8–24 mars 2018 Boka!

Bokning görs till arrangören Gränslösa Resor tel 0151-209 00, 070-686 88 55,  
e-post lotta@granslosaresor.se, www.granslosaresor.se
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Pionjärgruppen är hemma efter många 
stora upplevelser. Det var en pionjärresa 
i ordets sanna betydelse. Ingen väster-
ländsk grupp har någonsin tidigare 
rest runt Altaibergen. SGS-arna bodde 
ofta hemma hos lokalbefolkningen som 
alltid var gästfri, så som det oftast är på 
landsbygden dit inga turister kommer.  
Örnfestivalen blev en av flera fantastiska 
upplevelser. Till en pionjärtur hör också 
att allt inte blir perfekt, så till resan 2018 
slipar vi programmet och gör resan ännu 

ÖRNFESTIVAL OCH OKÄNDA ALTAIBERGEN
En SGS-expedition med Jan Wigsten i Ryssland, Mongoliet och 
Kazakstan

bättre. I skrivande stund är inte detal-
jerna klara, men programmet skickas 
ut till alla som har en plats på resan och 
läggs ut på föreningens hemsida så fort 
det är klart. 

Om resan: Med bussar och jeepar fär-
das vi runt Altaibergen genom Ryssland, 
Mongoliet och Kazakstan. Regionen 
Altai ingår i WWF Världsnaturfondens Global 200 ekoregioner med hög bio-
logisk mångfald. Vår resa går till dessa länders periferi där de strålar samman 
i det inre av Asien så långt från världshaven man kan komma. Både naturen, 
kulturen och historien är mycket varierande då Altai är en korsväg av kulturer 
och historia. På den ryska och kazakiska sidan möter vi ett grönt och frodigt, 
skogsklätt landskap, medan den mongoliska sidan bjuder på ett kargt stäpp-
landskap och bergsöknar. Vi besöker skyternas gravfält från 500-talet f. Kr, 
men resans höjdpunkt blir kanske örnfestivalen i västra Mongoliet.

Färdledare
Jan Wigsten var medgrundare till SGS och Briefings första redaktör. Han star-
tade Nomadic Journeys, ett mongoliskt reseföretag för 23 år sedan och har lett 
otaliga resor i hela världen.

Antal deltagare: 10–15 personer
Pris föregående resa: 63 700 kr inklusive det mesta
Preliminära datum: 6–27 september 2018 Väntelista!
Arrangör: Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, 070-686 88 55,  
e-post lotta@granslosaresor.se, www.granslosaresor.se
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DET OKÄNDA BOLIVIA

Resan till Bolivia togs emot väl och arrangören Tag Along har därför dubblerat 
resorna 2018 och satt in en extra avgång 2019, på vilken det fortfarande finns 
plats. 

På denna storslagna resa får du chans att lära känna Sydamerikas fattiga och 
lite okända pärla Bolivia. I denna del av världen har ännu inte turistnäringen 
satt sina spår. När vi anländer till Bolivia åker vi direkt vidare till Coroico som 
förmodligen är den mest natursköna staden i Bolivia. Här kan vi njuta av sol 
och värme, men även fantastiska vandringsleder och naturliga källor vid  
vattenfallen som man kan bada i. 

Sucre är staden som är byggd i kolonialstil och är av bolivianerna själva ut-
nämnd till den vackraste staden i Bolivia. Men är även Bolivias andra huvud-
stad och kallas ”den vita staden”. I Tarabuco möter vi den bolivianska indian-
kulturen. Nästa stad att besöka är mysiga Potosí som är upptagen på Unescos 
världsarvslista och är världens högst belägna stad, på 4090 m ö h. 
Nu följer några dagars jeeptur ut i vildmarken! Här finns det få boende,  
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restauranger och människor. Här får vi uppleva Salar de Uyuni, världens 
största saltöken och Laguna Colorada med tusentals flamingos, vulkanisk 
aktivitet och vackra stenformationer som liknar raukar. I kontrasternas stad, 
La Paz, möter du en härlig mix av gammalt och nytt, där traditionellt klädda 
indianer samsas med kostymklädda affärsmän. Nu är det dags att lämna detta 
området för att flyga vidare till Amazonas. Den första dagen tillbringar vi med 
båt genom flodernas labyrintnätverk. Vi kommer säkert få se kajmaner, alliga-
torer, apor, oräkneliga fåglar och allas favorit: rosa delfiner. 

Om man vill så finns det möjlighet att förlänga resan med några dagar i 
regnskogen Madidi eller med Peru där man kan besöka det mysiga Cusco och 
världskända Machu Picchu.

Preliminärt pris: 41 900 kr/person    
Datum: 20 mars–9 april 2018   Väntelista!
10–30 april 2018  Väntelista!
10–30 april 2019   Boka!
Antal deltagare: 8–16 SGS:are
Arrangör: Tag Along, info@tagalong.se eller telefon 0415-138 66
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ALASKAS VILDMARK  
– EN NATURKRYSSNING MED ANDERS HAGLUND

Alaska är sinnebilden för vildmark. Vi kryssar i sydöstra Alaskas storslagna, 
vilda skärgård bland valar, björnar och havsörnar. Glaciärerna rinner hela  
vägen ner till havet och tempererad regnskog (jo, det finns faktiskt regnskog 
här) växer i dalgångarna. Båten vi bor på en vecka tar 60 gäster och tack vare 
att den är liten kommer vi in i vikar och fjordar dit de stora fartygen aldrig når. 
Vi har med oss gummijollar som tar oss i land och från vilka vi kan komma 
närmare valar och sjölejon. Med oss har vi vår svenska guide, Anders Haglund,  
och ombord finns lokala naturguider som visar oss det bästa av Alaskas natur 
från sjösidan och till fots.
Under hela kryss-
ningen får vi njuta 
av god mat och 
dryck. Dessutom 
har du fri tillgång 
till baren, kaffe och 
te. Vi har reserverat 
hytterna på Main 
Deck för SGS. Vi 
flyger in via Seattle 
till Alaskas huvud-
stad Juneau där en 
8-dagars kryssning 
väntar oss. 

Säsong: I maj är vädret som bäst med störst solchanser. Bergstopparna täcks 
av glittrande snö och i dalgångarna har vårblommorna slagit ut. Fåglarna är 
på plats, liksom björnar valar och andra av havet och skogens invånare.

Antal deltagare: 14–18 personer
Budgeterat pris: 55 000 kr inklusive det mesta
Datum: 11–21 maj 2018 en plats i herrhytt kvar 
September 2019. Intresseanmälan
Arrangör: Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, 070-686 88 55,  
e-post lotta@granslosaresor.se, www.granslosaresor.se
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Scandinavian Geographic Society fyller 30 
år och det vill vi fira traditionsenligt med 
en kryssning! De tidigare så uppskattade 
jubileumskryssningarna har gått till Ka-
ribien, Donau och Volga. Denna gång har 
vi valt en kryssning där vi slipper långa 
flygresor och som är tillgänglig för de 
flesta utifrån både reslängd och kostnad. 

Huvudsaken är ju att få fira tillsammans 
och umgås under trevliga former samtidigt som vi får förstklassiga upplevelser, 
nya kunskaper och spännande inblickar!  

Kryssningen på Rhen och Mosel bjuder 
på vidunderliga vyer, medan vi glider 
fram på floderna genom ett sagoland-
skap fyllt av riddarborgar, pittoreska 
korsvirkesstäder och vingårdar. Både 
Rhen- och Moseldalen är berömda för 
sina goda viner och naturligtvis tar vi 
tillfället i akt att få djupare kunskaper om den ädla drycken, genom att besöka 
vingårdar och vinkällare på plats.  Det bördiga och romantiska kulturlandska-
pet i mellersta Rhendalen är omsorgsfullt bevarat, vilket lett till att hela detta 
område, tillsammans med nio byggnadsverk i den gamla romarstaden Trier 
återfinns på UNESCOS världsarvslista. Vår ciceron, den uppskattade och folk-
kära historieprofessorn Dick Harrison, kommer på ett levande och lättsamt 
sätt introducera oss till områdets spännande historia.

Ciceron är historikern och författaren Dick Harrison.

Båt: M/S Leonora är chartrad exklusivt för SGS.

Datum: 13–20 oktober 2018
Budgeterat pris: 19 900 kr med flyg  
Antal deltagare: 110–136 personer. 
Arrangör: Gränslösa Resor, lotta@granslosaresor.se, 0151-209 00.
www.granslosaresor.se

JUBILEUMSKRYSSNING PÅ RHEN OCH MOSEL
Med historikern och författaren Dick Harrison 
13 – 20 oktober 2018 (8 dagar)
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Dominikanska Republiken med bergslandskap, kalt ökenlandskap,  
kolonial arkitektur och stränder i överflöd. Gör ett besök till den vackra  
huvudstaden Santo Domingo och ta del av kulturen i den gamla stadsdelen, 
Zona Colonial, med flera vackra byggnader i spansk kolonialstil. 

Jamaica har kanske mest blivit känt tack vare musikstilen Reggae och Bob 
Marley. Jamaica har dock mycket mer än så att erbjuda. Ön bebodde ursprung-
ligen av Tainoindianer långt innan Christoffer Columbus klev i land.

DRÖMMER DU OM ATT UPPLEVA VÄSTINDIEN?
Följ med oss till dominikanska republiken och jamaica! 
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Pris: 35–40000 kr
Avresa: Januari 2019. Intresselista!
Programmet är preliminärt. Efter intresseanmälan kommer vi att spika  
programmet och återkomma med prisuppgift.
Anmäl intresse till: Tagalong AB, Ernst Ahlgrensg. 6, 242 31 Hörby,
0415-138 66, 0705-79 58 23, info@tagalong.se, www.tagalong.se

På vår 18-dagars resa hinner vi bland annat besöka storstäder som Santo  
Domingo i Dominikanska republiken, med dess katedral och kulturkvarter. 
Bergsbyn Cahote med kaffe- och kakaoodlingar. Tropiska regnskogar, solned-
gångar och vattenfall. Landets äldst bevarade fort San Filibe från 1577, som 
byggdes för att försvara sig från attacker från havet är också värt ett besök. 
Vandringar och bad i floder lockar den som vill uppleva mer än sandstränder. 
Naturligtvis blir det tid över även för det!

I Kingston, Jamaica, besöker vi bland den första huvudstaden, Spanish Town 
med torget och S:t James katedralen. Naturligtvis ingår ett besök i legenden 
Bob Marleys gamla hem. Vi promenerar i Port Antoinos hamn och utforskar 
stadens historia. Vandring på slingrande bergsvägar som tar dig genom Blue 
Mountains National Park. I Accompong träffar vi urbefolkningen på Jamaica, 
en viktig del av landets historia.
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Resan går genom byar 
och samhällen i Gujarat 
och Himachal Pradesh i 
nordvästra Indien, två av 
Indiens 28 delstater. Resan 
innehåller mycket och av 
skiftande slag men ”hänger 
ihop” på ett magiskt sätt: 
unikt hantverk av olika 
slag, livet i storstad och 
byar, möte med olika et-
niska folkgrupper, miljö-
projekt och miljöaktivister, 
arkitektur, konstnärskap, 

stadsplanering, sällsynta djurarter och rikt fågelliv, öken och bergstrakter, 
hinduism och buddism, jainism, kolonialhistoria, tempel, världsarv, kunga-
palats, hyddor, trädgårdar slättland och höjder - och inte minst vår egen plats 
i allt detta.

Vi reser med flyg, tåg, buss safarijeepar och 
bilar. Resan är den första i sitt slag med 
kombinationen av Gujarat och Himachal 
Pradesh. Margaretha Thyr  var i Himachal 
Pradesh våren 2017 och nu våren 2018 
kommer hon att besöka Gujarat. Utifrån 
sina erfarenheter där kommer hon att bear-
beta programmet. 

Gujarat
I Ahmedabad finns unika samlingar av 
hantverk, ett av världens främsta textilmuseum, intressanta moskéer och inte 
minst Mahatma Gandhis ashram, där han bodde i ca 12 år.  

Djur och natur
Vi gör 5 olika safariutflykter i hopp om att möta det asiatiska lejonet som 
finns endast i Gir på hela vår jord, den indiska vildåsnan är också unik för 
Kutchöknen i Gujarat. Utöver detta finns bl.a. schakal, hyena, hjort, langur, 
krokodil och ett rikt fågelliv.

INDIEN  MED MARGARETHA THYR     

Vi åker med den smalspåriga 
järnvägen som engelsmännen lät 
bygga.
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Bylivet och olika etniska folkgrupper
Det är i de indiska byarna som historien speglar sig i nutid. Om hantverket vi 
möter i Gujarat kan sägas att det inte enbart är en produkt gjord av t.ex. tyg 
eller lera utan snarare en dokumentation av byns historia, tradition, livsvärde-
ringar och levnadsvillkor. Vi kommer i kontakt med olika etniska folkgrupper 
som livnär sig på enklare jordbruk eller djurhållning samt hantverk av olika 
slag som komplicerad vävning, smide, träarbeten och broderi.

Himachal Pradesh
I Himalaya besöker vi Dharamsala som har den största gruppen av exiltibetaner. 
Här bor Hans Höghet Dalai Lama. Platsen har gått från att vara en sovande by 
till att bli känd över hela världen. I Shimla ser vi spåren efter kolonialtiden, 
inte bara den smalspåriga järnvägen utan här har också viktiga politiska  
beslut tagits eftersom Shimla var den brittiska regerings sommartillhåll.  
Chandigar är en stolt stad som gör anspråk på att vara den bäst planerade  
staden i värden. Indiens förste premiärminister Jawaharlal Nehru hade en 
dröm och den schweiziske arkitekten le Corbusier är skapade staden på 
1950-talet. 

Färdledare 
SGS:aren Margaretha Thyr är pensionär som tidigare arbetet som mellansta-
dielärare samt med skolutveckling i Örebro kommun vad gäller miljö, flyk-
tingfrågor och internationalisering i undervisningen. Även arbetat på Rädda 

De asiatiska lejonen väntar på oss! Foto. Mr Peter Jones ARPS DPAGB.
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Gujarat är känt för sitt förstklassiga hantverk. I varje 
föremål ryms historier om byn, traditioner, livsvär-
deringar och levnadsvillkor. Foto: Abhijit Verma.

Barnen i 16 år som programutvecklare med fokus på FN:s konventionen om 
barnets rättigheter. Hon har parallellt med sitt arbete frilansat som reseledare i 
ca 40 år. På 70-talet USA, på 80–90-talen olika resor i Europa, Australien samt 
studieresor till Indien. De senaste 15–20 åren har resmålen framför allt varit 
Kina, Indien, Nepal och Sydafrika men även Kroatien och Italien. Margareta 
har även producerat resor till Indien och Nepal och Kina.

Datum: ca 3 veckor i mars 2019 Intresselista!
Budgeterat pris: 50 000–53 000 kr
Antal deltagare: 10–14 SGS:are
Anmäl intresse till: Gränslösa Resor, lotta@granslosaresor.se, 0151-209 00, 
www.granslosaresor.se.
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gamla bondbyar, folkkonst, förtrolande  skulpturparker, ryska 
ikoner, svenska  befästningar, otroliga människoöden, välbe-
varad natur, frivilliga hjälp organisationer, berömda Korsens 
kulle, Tallinn – Nord europas bäst bevarade medeltidstad, 
Vilnius med 30 barockkyrkor, empire i Tartu, jugend i Riga, 
funkis i Kaunas, och god mat trevligt serverad med härligt öl! 

Baltikum med Baltic Books
Program, massor av bilder: www.balticbooks.se.  

Pär Lindström 0470-740808

”En oförglömlig resa,
omväxlande som ingen annan.
Du blandade  
historia och nutid,  
natur och kultur,  
allmänt och personligt,  
högt och lågt,  
på ett välavvägt sätt. 
Vi lärde oss  mycket och vi hoppas  
kunna minnas mycket av det.”
Resande Norra Baltikum 2017

Estland – Lettland – Litauen
med kortare besök i Gdansk och Kaliningrad 
12 dagar i liten gruppen riktig baltisk grundkurs
6–17 juni 2018,  8–19 augusti 2018 
5–16 juni 2019,  28 augusti – 8 september 2019

Spår av historia, kultur och religion i norra Baltikum
borgar och bondstugor, katolsk pilgrimsfest, ortodoxa kloster, ikoner, jugendkonst 
Sovjetisk regeringsbunker, Peipus fiskelägen12 dagar i liten grupp7–19 augusti 2019

Okända exotiska Baltikum


