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Äntligen mat! 2 nöjda kungspingvinsungar i Fortuna Bay på Sydgeorgien.
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Nya medlemmar i SGS
Vi är glada att kunna hälsa följande medlemmar välkomna i föreningen:
Göran Adolfsson,
Eskilstuna
Margot o Hans Göransson,
Göteborg

Laila Nimgren, Malmö
Håkan o Lena Jansson,
Uppsala

Claes Peterson, Västerås

Seija Alokas Vuolle
o Kaarlo Vuolle, Västerås

Margareta Tauson, Stockholm

Eva Gunnarsson, Eslöv

Solveig Puumala, Västerås

Karin Jakobsson, Eslöv

Avliden medlem i SGS
SGS deltar i sorgen efter den avlidna medlemmen
Ulla Simonsson, Ystad
Till hennes minne har föreningen planterat träd
i Vi-skogen.
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Ordföranden
har ordet …
Välkomna till 2018 – ett år som jag
hoppas ska bjuda på åtskilliga positiva
upplevelser även om det ser mycket
dystert ut i världen på många ställen.

Vårträff i Sigtuna

Jodå, vi har varit i Sigtuna tidigare.
För 12 år sedan hade vi ett spännande
och bra möte och vi fick uppleva ett
Sigtuna som bjöd på tämligen bistert
väder under vår guidade stadsvandring. Det är ju utan tvekan en viktig
stad i Sveriges historia och mycket
väl värd ännu ett besök – och nu under våren och förhoppningsvis med
bättre väder.
Den här gången blir det ingen guidad
stadsvandring utan vi kommer istället
att göra en utflykt till ett av de många
slott som finns i närheten. Med buss
kommer vi att besöka Rosersbergs
slott och få en lite speciell guidning
av slottet i grupper. Det är tidigt på
säsongen och man har ännu inte
börjat med de vanliga visningarna.
Men, man har lovat att vi är välkomna
och vi kommer att få en annorlunda
visning, lite av ”bakom kulisserna”
och det låter lockande.
Titta gärna på slottets hemsida där
man beskriver sitt slott så här:
”Bland Sveriges kungliga slott är
Rosersberg den bäst bevarade hem4

Anders
Gezelius

ligheten. Här har tiden stått stilla.
Rummen står nästan orörda från
tiden 1795–1860 med välbevarade
inredningar och samlingar.
Familjen Oxenstierna uppförde
slottet på 1630-talet. 1762 blev det
kungligt, när staten skänkte Rosersberg till Gustav III:s yngre bror Karl
XIII.
På Rosersberg levde kung Karl XIV
Johan och drottning Desideria ett
behagligt och ledigt sommarliv. Den
vidsträckta parken bidrar till charmen på Rosersberg.”
Programmet för vårträffen är inte helt
klappat och klart när det här ordförandeordet skrivs, men jag är övertygad om att det kommer att bli
trevligt, varierat och stimulerande.
Även om vi inte gör någon organiserad vandring i Sigtuna så kommer det
att finnas utrymme för att på egna
händer ströva runt i den vackra staden.
Vi bor ju centralt och bekvämt. Vi
kommer också att få en ordentlig
presentation av Sigtuna av Fred
Blomberg som är guide och verklig
kännare av Sigtuna. Som vanligt
kommer det att bli programpunkter
om såväl genomförda som kommande
resor och det skulle förvåna mig
mycket om inte höstens jubileumskryssning kommer att diskuteras i
en eller annan form. Om allt går i

lås kommer vi också att få mycket
initierade och spännande inblickar i
förhållanden runt om i världen.

Framåtblick

Vårmötet i Sigtuna är som alltid så
här års också årsmöte för föreningen.
Om vi ser på hur verksamheten har
varit så är det väldigt glädjande att
se att många kommer till våra träffar
och att både Öster och Väster har
regelbundna bildvisningar med
åtskilliga deltagare. Jag hoppas verkligen att också Syd kan hitta former
och sätt att träffas och ha trevligt.
Det är också fantastiskt att vi får så
många som vill vara med på resor
som arrangeras att de ofta t.o.m.
behöver dubbleras eller genomföras
också kommande år. Det är roligt och
tankeväckande att t.ex. på vår hemsida titta på alla de fantastiska resor
som har kommit till genom föreningens initiativ. Jag kan inte låta bli
att notera att flera av de resor vi har
gjort förefaller att också inspirera
andra arrangörer att ta upp ”våra”
resmål i sitt utbud. Det var väldigt
tydligt med både Guyanaländerna
och nu senast Sudan där vi förefaller
att ha jämnat vägen för flera att ta
upp i sina program. Ser vi längre
tillbaka så är det otvivelaktigt så att
det är många andra resmål som har
fungerat på samma sätt genom åren.
Jag tycker att vi har all anledning att
vara stolta över att vi har varit lite av
pionjärer åtskilliga gånger.
Årsmötet är ju det naturliga tillfället att ta upp och diskutera viktiga
frågor för föreningen framöver och

det bästa tillfället att framföra åsikter
och förslag som kan göra SGS ännu
bättre och mer lockande att vara med
i. Alla är mer än välkomna med
motioner eller frågor till årsmötet.
Det som finns som ett ständigt bekymmer är att vi förefaller att kontinuerligt minska i antalet medlemmar.
Det är egentligen inte frågan om
någon kris, men om utvecklingen
fortsätter kan det bli besvärligt.
Följaktligen så vill jag verkligen
uppmana alla att fundera över hur
vi skulle kunna locka till oss fler
medlemmar och framför allt att få
de nya medlemmar som kommer
till att också stanna kvar. Självklart
uppmanar jag också alla att försöka
värva medlemmar bland vänner och
bekanta och bland de ni möter på era
resor runt om i världen.
2018 kommer ju att vara ett annorlunda år så till vida att det är första
gången under föreningens 30-åriga
verksamhet som vi inte har något
höstmöte. Beslut om det togs på
förra årsmötet och jag tror att det var
ett klokt beslut även om det känns
lite konstigt att inte ha något möte
att se fram emot under hösten. Alla
som kommer att följa med på vår
jubileumskryssning kommer nog
att kompenseras på bästa sätt med
en mycket intensiv och omväxlande
”långträff”.
Till sist hoppas jag att alla får ett
fint 2018 och att vi ses i Sigtuna, på
jubileumskryssningen eller på någon
annan intressant plats.
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24/11 2017
Hej
Sitter nu på en pub i Dublin, på och i Irland
(Eire). Har åkt genom England, Skottland och
Nord Irland. Sedan har vi en båttur tillbaka till
Wales och London kvar.
Hälsningar Ann & Sven

Jul o nyår 17 / 18
Vi har upplevt fantastiskt
vackra Sydafrika under
tre veckor.
Hälsningar Ewa o Lars

29/12 -17
Hej alla SGS-are!
Är på lite vintersemester till
soliga Senegal. Här vankas det
yoga och afrikansk dans varje
dag, men det finns ändå tid för
salta bad och utflykter. Ett bra
sätt att avsluta det gamla och
börja det nya året.
Hälsningar Bodil C
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Hej
Jag har varit på resa till Iran
med AviFauna och vi såg bland
annat den här vackra fågeln.
Det är en blåkråka (Indian
Roller). Vi var i södra Iran ute
på landsbygden. De personer
som vi träffade var välkomnande och nyfikna och tog ofta
kontakt. Inga poliser i varje
buske som det ryktas om.
Många hälsningar Elly

1/2 2018
Hälsningar från
Gunilla B
på MS Lofoten
på väg söderut.

En hälsning från sommarens
vandring i Pyrenéerna längs
den franska leden GR10 som i
sin helhet går från Atlantkusten till Medelhavet, men där vi
gjorde den ”bästa” biten under
ett par veckor. Vi vandrade 280
km och 17000 meter uppåt och
16500 meter neråt och på bilden är vi just på väg mot ledens
högst belägna refuge, Refuge
Baysselance, som ligger på 2651
meter. Med god kondition är
det en underbar vandringsled.
Många hälsningar
Eva & Anders Gezelius
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Hantverksresa Japan 2017
Text: Kerstin och Leif Thånell
Då vi fick kännedom om Världens
Resors hantverksresa bestämde vi
oss direkt för att delta i den. Vi har
tidigare kommit i kontakt med äldre
japanskt hantverk och var intresserade av att se om den traditionen
fortfarande finns kvar.
Det har varit en helt fantastisk resa
både avseende kontakten med olika
hantverk och inte minst tack vare
vår otroligt duktiga guide Kristina
Watanabe, som förutom stor kunskap om de olika hantverken, även
gav oss en mycket god bild av vardagen och det sociala livet i Japan.
Vi tycker att upplägget på resan
var synnerligen lyckat, eftersom vi
förutom att besöka ett antal turistmål
även själva fick prova på att arbeta
med några av de olika teknikerna vi
var och tittade på.
Vid vår första workshop fick vi prova
på att själv tillverka en teskopa, en
sådan som man använder vid teceremonierna. Som utgångsmaterial fick
vi en liten bit av ett böjt bamburör
(bara en bit av omkretsen). Det gällde
att göra bambubiten konisk och rund
i spetsen. Instruktören var verkligen
på alerten och gav sig inte förrän vi
fått den som hon ansåg att teskopan
skulle vara.
Jag kände inte till Japans mest kända
instrument Koto, men nu gör jag
det. Vi besökte ett litet företag som
tillverkar dessa instrument. Det var
fascinerande att se hur de framställ8

des. Från det yttersta av hantverksskicklighet till nästan ”grovarbete”.
Som avslutning fick vi även lyssna till
en man som spelade. Under konserten funderade jag över hur man kan
framställa ett sådant instrument till
så låg kostnad. Bara ca 4 500 SEK
trots att man även har underleverantörer för en del detaljer.
Vi skulle även få lära oss att arbeta
med konstformen ikebana, blomsterarrangemang. Hade läst om det i programmet och trodde inte jag skulle
vara så värst intresserad av det eller
teceremonin, som vi också skulle
delta i. Men ack vad man kan bedra
sig. Damen som lärde oss ikebana var
verkligen skicklig, några få förändringar på det jag gjort och det blev
ett helt annat arrangemang. Jag blev
verkligen förvånad över resultatet
efter hennes justeringar. När jag
tänker efter är det kanske inte så
konstigt eftersom hon har arbetet
med detta i ca. 30 år. Teceremonin,
som vi deltog i, var något helt annat
än jag gjort en gång tidigare. Dels var
teet gott och sedan var damen som
ledde det hela en stor personlighet.
Om jag förstod det rätt var hon av
samurajsläkt och ägde troligen även
hotellet där dessa aktiviteter ägde
rum. Vi inledde besöket med en
utsökt middag. Lite synd att vi hade
tidspress på oss under måltiden.
Samma dag besökte vi även en by där
nästan alla sysslade med krukmakeri
av den berömda Bizenkeramiken. Vi
besökte en av alla dessa krukmakare

och fick en bra genomgång av hur
arbetet går till. Den keramik de tillverkade tilltalade inte oss så mycket,
men många andra passade på att
göra inköp.
I Seki kunde vi på ett museum se hur
samurajernas svärd tillverkades.
Numera tillverkar man mest knivar
och vi köpte ett par till eftersom
vi kände till en, som vi tycker, bra
knivtyp. Vi passade även på att köpa
en viss kniv till vår son Johan, eftersom även han är förtjust i japanska
knivar. Senare samma dag skulle vi
besöka pappersstaden Mino. Där
skulle vi även prova på att få tillverka
papper av fiber från mullbärsträd.
Tyvärr blev det ganska jäktigt för
chauffören, som körde vår buss, ville
vara framme vi vårt hotell i Gujohachinman före mörkrets inbrott. En
mycket stor tyfon var på väg in över
landet och när vi sedan såg vägarna
vi åkte på förstår man hans önskemål. Kerstin och jag hann även med
ett besök på fabrikens museum och
det var verkligen intressant att se vad
man kan göra av den sortens papper.
I staden Arimatsu, känd för sitt tyghantverk shibori, fick vi även prova
på att arbeta med denna metod. Det
var ganska roligt men ack vad det tog
lång tid att fullborda våra alster. När
man såg på damerna som visade oss,
hann man knappt med att se hur de
gjorde. Tekniken går ut på att förhindra färgen att nå vissa partier på
tyget då man färgar det. Några dagar
efter vi kom hem fick vi våra alster
via posten. De ser riktigt bra ut.

I Kanazawa besökte vi ett företag som
målade på silkestyg för kimonos.
Hade jag inte med egna ögon sett vad
de kan åstadkomma för hand, hade
jag inte trott att det var möjligt. Här
kan man verkligen tala om hantverksskicklighet. Förtaget gör ca 20 kimonos om året och priset på 1.000.000
yen kan jag förstå, när man ser resultatet. Det fanns även en butiksdel där
man kunde handla, men tyvärr var
det vi tyckte om lite högt i pris.
Vi besökte även ett antal museum
både i grupp och för oss själva.
MIHO-museet är en fantastisk skapelse. Det ligger ”insprängt” i ett berg
i en nationalpark. När man kommit
genom entrén möts man av en otroligt vacker naturvy. Utställningarna
var intet mot huset och vyerna runt
omkring.
Kyoto Handicraft Center gav en bred
bild över en del av japansk hantverkstradition. Vi passade även på att
besöka The Netsuke art Exhibition,
eftersom vi båda är intresserade av
Netsuke och hade hört talas om detta
museum. Man hade ganska få äldre
Netsuke, men desto fler så kallade
contemporay Netsuke dvs. nytillverkade. Besöket var en verklig hit.
I Tokyo passade vi på att besöka
Japans Nationalmuseum eftersom vi
trodde att där skulle finnas många
Netsuke. Där fanns dock bara en liten
samling skänkt av en prins Takamado
och de flesta var ”nytillverkade” några så sent som på 2000-talet. Det
var ett bra museum att gå runt och se
olika typer av äldre redskap, föremål
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och resultatet av olika hantverk, väl
värt ett besök.
I Kanazawa besökte Kerstin och jag
ett Noh-museum, vilket vi fann av en
ren slump. Det var intressant att se
dels hur maskerna tillverkades och
dels en del äldre attribut som användes vid Noh-danserna. Vi såg även
en stund på dessa danser på en TVskärm, men vi förstod inte det hela
och musiken var i mina öron inte så
tilltalande.
I Kanazawa besökte vi ett Shintotempel. Det var en mycket intressant
upplevelse. Shintoprästen (präst i 27
generationen) var en ung man som
varit lärare och även arbetat och
studerat i Sverige. Han var en utmärkt
pedagog och vi fick en bra inblick i
denna religion. Vi bevistade även en
ceremoni för en kvinna som önskade
sin son framgång vid en tentamen.
Om man skall välja en religion så tror
jag att shintoismen ligger bra till.
Sista dagen på egen hand i Tokyo
klarade vi av bra tack vare att Kristina
dagen före visat oss hur vi skulle fixa
biljetter till tåg och även gett smakprov på vad som fanns att göra. Oss
hjälpte hon bl.a. att ordna biljetter till
Takayama eftersom vi skulle resa dit
ett par dagar på egen hand.
Vi hade varit i denna stad för några
år sedan och tyckte den var värd ett
besök till. Tyvärr var vädrets makter
inte med oss denna gången heller. En
ny liten tyfon var på väg in och det
regnade något otroligt hela första dagen samt en dag efter. Vi gick därför
på ett par olika museum och råkade
då få se dockteater. Det var verkligen
10

intressant, eftersom att man även
visade hur dockorna var uppbyggda
samt hur man manövrerade dem. Vår
korta promenad hem till vårt ryokan
gav oss intryck av att Takayama
numera är en omtyckt turistort. Vi
beslöt att nästa dag besöka Hikaru
museum för att se på en speciell
utställning av japanska bonader. I
olika prospekt angavs tiden för att
ta sig dit till 9 min. gångväg eller 10
min. med buss. Vi beslöt att gå dit för
9 minuters promenad kunde vi stå ut
med. Det var 10 min. med buss! Men
museets byggnad var bara den värd
promenaden. En mer spektakulär
byggnad tror jag inte vi sett tidigare.
Utställningen var mycket fin men
liten i detta enorma hus. Kommer
man till Takayama så är detta museum
ett måste. Tyvärr var en del av de
saker vi besökte förra gången numera
stängda och vid ”turistgatorna” var
det i våra ögon mycket krimskrams.
Avvek man från dessa gator kunde
man fortfarande finna små trevliga
antikaffärer. Vi känner oss numera
färdiga med att besöka Takayama,
men är glada att vi åkte dit igen. Vår
ryokan var mycket bra med utsökta
frukostar.
Under vår resa runt om i Japan
tänkte jag på hur lärare och äldre
personer tog hand om alla barn som
vi såg på utflykter. Inte minst de äldre
män som körde skolungdomar runt
i taxi och som på olika platser med
inlevelse förklarade vad man hade
framför sig. Även Birgittas ”språklektion” med skolbarn under en
tågresa är ett verkligt fint minne pga.
barnens inlevelse, då de svarade på
hennes frågor.

Man har alltid hört att i Asien åtnjuter äldre stor respekt. Därför förvånade det oss att vi aldrig såg någon
resa sig upp i överfulla bussar eller
tåg för äldre. Alla var djupt försjunkna
i sina telefoner eller i böcker.

Utöver allt ovan hann vi med att vid
flera tillfällen se fina Bonsaiträd på
olika platser, besöka verkligt njutbara
japanska trädgårdar, tempel och
borgar, äta god mat samt inte minst
lära oss väldigt mycket om vardagslivet i Japan tack vara Kristina.

Haiku
Vi vandrat, vandrat
Sett tempel och helgedom,
Trädgårdar vackra.

Shinkansen rusar
Genom landskap så sköna
Ser snö på bergstopp.

Filosofens gång
Fick oss att njuta långsamt
En fin promenad.

Storstaden Tokyo
Våra sinnen skärptes snabbt
Vi hann med tåget.

Japanska hantverk
Vi skurit, plaskat, knutit
Till allas glädje.

Sjinjuko bjöd oss
Fyrtiofemte våningen
Fuji i kvällssol.

Regnet har strömmat
Paraplyer gjort nytta
Humöret i topp.

Hur skulle det gå
En dag utan Kristina?
Vi klarade det.

Okayama bjöd
Sirlig teceremoni
Ikebana kul.

Härlig resa
Härlig reseledare
Härligt kamratgäng.

Maten den goda
Vi smakat och förunnats
Himmelska smaker.

Nu vill vi hylla
Kristina Watanabe
Svensk-Japansk pärla.

Onsen i Gujo
Erbjöd bad inne, ute.
Nattlig tyfon kom.

Vi höjer glasen
Säger med gemensam röst
Kampei - nu: kampei!

Skolbarn i kepsar
Birgitta utfrågade
Alla ett svar gav.
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Australien
Cairns – aktiviteternas centrum
Text och bild: Margareta Jonsson
Zelleroth
Cairns, den enda storstaden i den
glest befolkade nordöstra delen av
Australien, ligger lite för sig själv,
men har många besökare eftersom
det finns lockande aktiviteter i omgivningen. Det är ett populärt mål för
backpackers, men det finns nyfikna
turister i alla åldrar där.

Flygande hundar i Cairns.

Alldeles invid hotellet bodde massor
av flygande hundar. De är speciellt
förtjusta i mangoträd och det fanns
det gott om.
Vi tillbringade tre intressanta dagar
fyllda med upplevelser och aktiviteter
i området. Första dagen besökte vi

Krokodil i Daintree River.
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regnskogen och började med en båttur på floden Daintree River. Vi såg
två krokodiler och två pytonormar
hängande i trädkronorna. Den ene
hade nyligen svalt ett skrovmål, sannolikt en flygande hund, för den var
mycket knölig och ojämn i formen.
En sannolikt mycket ung krokodilhona, som la ägg för första gången,
hade gjort sitt bo alldeles för nära huvudfåran i floden och vår båtförare/
guide bedömde att det skulle misslyckas. Det var dock inte läge att luta
sig ut från båten och diskutera detta
med henne! Vi åt en förbeställd lunch
på en fantastisk restaurang inne i
regnskogen. Stället hade specialiserat
sig på olika exotiska frukter som tillbehör och dessa serverades både till
varmrätter och desserter. Vi återvände
till Daintree Nationalpark, nu med
buss, och åkte linfärja över floden.
På en utsiktspunkt såg vi floden
rinna ut i Indiska Oceanen. Vi gjorde
också en rundvandring i regnskogen
på en preparerad led. Myggorna var
på bettet! När vi skulle åka tillbaka
med linfärjan var det absolut förbjudet att gå ner till vattenbrynet, eftersom en ung man hade blivit uppäten

av en krokodil året innan. På hemvägen stannade vi vid en stor grön
hage där ett otal antal wallabies alltid
samlades på seneftermiddagarna.
Andra dagen var vårt mål Stora barriärrevet. I hamnen gick vi ombord på
en stor och välutrustad katamaran.
Båtresan ut till revet tog två timmar
och under färden visades på en
skärm i salongen bilder på olika
fiskar som finns runt revet. Båten
tillhandahöll utrustning för snorkling, så det vara bara att prova sig
fram. Det var ganska soligt väder och
inga vita gäss på sjön. Katamaranen
ankrade på redden och sedan åkte
vi ”shuttle boat” till revet. Det var
fullmåne och högvatten så vi hade
bara en halvmeterbred landremsa till
vårt förfogande. Revet är ett fågelreservat och det fanns ett tydligt staket
uppsatt för att skilja människor och
fåglar åt. Alla fåglarna visste hur
detta fungerade och de nonchalerade
oss totalt. Av flera skäl blev det inte
mycket snorkling för oss. Vattnet var
grumligt efter mycket regnande och
dessutom strömt. Vi såg dock både
fiskar och korallrev eftersom det i
utflykten även ingick en tur med
undervattensbåt med glasfönster och
med den kom vi nära både djur och
växter. Även här var vattnet naturligtvis grumligt efter det myckna
regnandet. Fläckvis fanns koraller i
olika färger, men stora områden var
bruna och döda. Cairns får minst
4000 mm regn per år och en intensiv
regnperiod hade just upphört när vi
kom dit. Under återresan från revet
hissades både storseglet och genuan
och vi hade en behaglig och solig
seglats tillbaka till Cairns.

Tåget..

Den tredje dagen bar det uppåt. På
Freshwater Station klev vi på gammalt, numera museitåg, som används
på Scenic Railway. Det var på sin tid
verkligen ett oerhört hårt arbete att
bygga järnvägen här. Nu var det en
helt fantastisk tågresa i relativt sakta
mak. Vi åkte genom många tunnlar,
över flera broar och på smala utrymmen längs bergväggarna med branta
stup utanför. På ett ställe (Horseshoe
Bend) svänger rälsen 180 grader.
Man tror inte att det är sant! Vi såg
ett antal vattenfall, bl a Barrons Falls,
som är 265 meter. Här gjorde tåget
faktiskt ett fotostopp. Alla kunde gå
ut på perrongen och titta på omgivningen. Så småningom kom vi fram
till slutstationen Kuranda. Där hade
vi ett uppehåll och hann gå en bit
längs huvudgatan och kolla utbudet
av varor. Sen var det dags att åka
linbana ner. Linbanan, som går högt
över regnskogen, är 7 km lång. Det
var som att flyga. Vi gjorde ett stopp
längs vägen ner till Smithfield och
beundrade då ett gigantiskt redwoodträd. Resten av dagen tillbringade vi
i Tjapukai, aboriginernas kulturhus,
med lunch och olika aktiviteter såsom sång, dans, musikinstrumentet
didgeridoo som är ett långt, svårhanterat trärör, filmvisning och kast med
bumeranger och jaktspjut.
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Melbourne – en stad som gav mersmak
Vad kan man göra i Melbourne? Jo,
man kan åka en stadsrundtur för att
orientera sig och passera några av
stadens mest berömda sevärdheter
längs vägen. Så det gjorde vi och
besökte först S:t Patricks Cathedral
som har en berömd nygotisk kyrkoarkitektur och en vacker trädgård
med växter, vatten och statyer. Nästa
stopp gjordes vid Conservatoriet där
det fanns färgglada blommor i riklig
mängd både innanför och utanför
väggarna. En liten promenad i Fitzroy
Garden, som bl a har ormbunksplanteringar, hann vi också med innan vi
fortsatte till Shrine of Rememberence.
Det är ett stort monument som hyllar
alla landets soldater som stupat i
krig. Många australiensare deltog i
både första och andra världskriget.
Från loftgången i monumentet kan

Utsikt över Melbourne.
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man titta ut över Royal Botanic
Garden, som vi sedan under ca 15
minuters promenad där hann få en
liten glimt av. Man skulle ha kunnat
tillbringa en hel dag vid varje sevärdhet, men turen började lida mot sitt
slut. Nu kom överraskningen! Den
glade, lokale busschauffören körde
till Albert Park, där det varje år körs
Grand Prix i australisk formel 1. Han
körde in i parken och vi åkte nästan
ett varv på den 5,3 km långa banan!
Hur många har överhuvudtaget åkt
runt på en formel 1-bana? Hur många
har åkt runt i turistbuss på en formel
1-bana? Gissa om det var ett uppskattat inslag bland oss deltagare?
Rungande applåd! Med det var turen
slut och nu hade vi eftermiddagen fri.
Det fanns mycket mer att göra.

Vi började med en promenad i innerstan, längs gatan som i princip
enbart har motorcykelaffärer. Vilka
hojar! Vilka enorma mängder av
hojar! Fantasin skenade iväg. Där
kunde man stå och drägla och
drömma hur länge som helst. Hojar
för att åka till jobbet med, hojar för
campingsemester, hojar för ungdomar, hojar för att ragga med, hojar
för att glassa i mängden, hojar för att
skryta med, hojar som investering,
hojar som konstverk, hojar ………
ja det fanns ingen ände. Vi fortsatte
dock vidare på vår egen stadsvandring och tog sedan spårvagn 35.
Det är en ringlinje som körs med en
gammal spårvagn och den är faktiskt
gratis. Ett fantastiskt sightseeingalternativ. Linjen används även av
lokalbefolkningen. Det var trångt och
varmt, +37, men vi åkte varvet runt.
Nu när vi hade rest på längden och
tvären var det dags att åka i en annan

riktning, så vi åkte upp i det 300
meter höga Eureka Tower, stadens
högsta byggnad. På 88:e våningen
finns ett ”skydeck” där man kan beundra utsikten. Den var hänförande!
Där kunde vi se hur vacker staden
är med parker, vatten, broar och
byggnader. Sista stoppet för oss den
dagen blev puben Young and Jacksons, där det finns ett mycket berömt
nakenporträtt av den
unga flickan
Chloé från
Paris, en
oljemålning
av fransosen
Lefebvre.
Målningen
är 260 cm
hög och
således
väl synlig.
Det sägs
Tavlan med den vackra
att motivet
Chloé.
vändes mot
väggen när stadens societetsdamer
besökte lokalen för att de inte skulle
bli generade. När deras män ensamma besökte lokalen var den vänd åt
rätt håll. Vår reaktion var att det idag
är en oförarglig och ganska sedesam
målning som i alla fall numera inte
kan anses anstötlig. Efter våra många
aktiviteter smakade ölen där förträffligt och så även vår middag där
i puben. Vi åt Chef’s plate, en bricka
med fish and chips, calamares, sallad, köttbullar och vegetarisk biff.
En typisk pubmåltid och en utsökt
avslutning på en minnesvärd dag i
Melbourne.

Eureka Tower.
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Duschöl – vad är det?
Text: Stefan Karlsson
Vet inte riktigt när det ordet myntades,
men första gången jag hörde det var
2013 nere i El Calafate på en resa
med Alve Henricsson till Eldslandet.
Träffade på Anders och Eva Gezelius,
som hade varit och handlat, bl.a. öl,
som de skulle ha när de duschade!
Vad har de för böjelser? Ölschampo
har man ju hört talas om, men var
inte det för utvärtes bruk.
Helt enkelt en öl som man börjar
dricka på innan man stiger in i
duschen efter en lång dag med
aktiviteter på resa. Tar inte med den
in i duschen för då finns ju risk för
att den blir kontaminerad av vatten,
tvål eller schampo. Avslutar sedan
ölen efter att man duschat klart.

Detta har min rumskamrat Peter
Ragge och jag anammat och vi försöker alltid att få till detta även om det
i stort sett var omöjligt på Sudanresan. Men i Meroê lyckades vi få en
alkoholfri öl så det fick duga då. På
senaste resan i Paraguay gick det lite
bättre eftersom det fanns öl att köpa
på några ställen. Passade ofta på när
bilarna skulle tankas. Där säljs öl
på många bensinstationer. Lite som
hemma att de har det mesta på de
flesta bensinstationer.
Har försökt sprida detta begrepp och
reseledaren Anders Haglund har vi
nog lyckats konvertera till denna tro.

Under letande i gamla DN efter något
helt annat hittade jag följande rader
om Reseklubben Jorden Runt.
Så SGS var inte först med detta.
Artikeln är från DN 16/2 1929.
Tror inte denna förening finns kvar,
jag hittar dom inte på nätet.
Anders Nordin

#

16

Är Du nyfiken på världen
utanför turiststråken?

SGS är en förening som vill:
•

Samla människor bosatta i Skandinavien och Finland med intresse för
främmande länders natur och kultur

•

Informera och verka för ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande och integritet samt bevara deras kultur

•

Informera om och stödja åtgärder för att skydda flora och fauna

•

Vara ett forum för personer som själva vill resa för att uppleva
främmande länders natur och kultur

•

Underlätta utbyte av erfarenheter från sådana resor

#
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Bli medlem Du också!
Vi har årligen två veckoslutsträffar för föreningens
medlemmar. Då sammanstrålar vi på någon plats
i Skandinavien för bildvisning, föreläsningar och
trevlig samvaro.
Vi brukar vara runt 100 medlemmar på våra träffar.
Vi har även lokala möteskvällar 2-3 gånger per år i
Stockholm, Helsingborg och Göteborg.
Briefing är vårt medlemsblad. Den utkommer
4 gånger per år och informerar om föreningens
aktiviteter och aktuella resor.

Medlemsresor

Anmäl dig till vår ordförande Anders Gezelius
via vår hemsida eller e-post
ordforande@sgsresa.se eller ring 076-310 64 36
Medlemsavgiften är 250 kronor per kalenderår för ordinarie medlem.
Familjemedlem 75 kronor. Bankgiro 223-7352
18

#

Föreningen ordnar årligen resor till länder och miljöer som normalt inte
finns hos de stora researrangörerna. I vår tidning kan du läsa om vad som
är aktuellt just nu. Som medlem kan du också ta initiativ till resmål som du
själv är intresserad av. Många av våra resor kommer till på det sättet.

#

e
s
l
e
n MEDLEMSAVGIFT 2018
n
i
m
På

Visst har du betalt medlemsavgiften
– men kolla i alla fall.
Och om inte – gör det nu.

Ordinarie medlem 250 kr, familjemedlem 75 kr
Bankgiro 223-7352

Sången till solen
Vad är det som vårsolen icke förmår?
Den gör icke blott ängderna väna.
Den åstadkommer att hackspetten slår
frivilligt skallen i träna.
Vilka känslor har solen ej tänt i hans själ
när man betänker huru
han dunkar sin skalle med fröjd i såväl
björkved som gran och furu?
Talgoxen filar av och an
likt en ren idiot för sin sköna.
Det är rent otroligt vad vårsolen kan.
Den gör dessutom ängderna gröna.
Alf Henrikson
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De dansande dervischerna i Khartoum
Text: Ulla Lidström
För tio år sedan såg jag de dansande
dervischerna från Turkiet, de var då
på besök i Stockholm. Jag fascinerades
av deras struthattar och deras vita
dräkter, där klockkjolarna stod rakt
ut i den virvlande dansen som gick
allt fortare. De tillhörde Mevleviorden som instiftades på 1200-talet
av den persiske författaren Maulawi
Djeelal ud-deib-er Rumi. Munkarna
dansar för att uppnå extas och komma
i kontakt med Allah. När man dansar
skall munken hålla höger hand uppåt
för att ta emot Allahs välsignelse,
vänster hand är vänd mot jorden
för att föra vidare välsignelsen till
världen. En dervisch är medlem i en
mystisk-religiös orden. Celibatet är
inte obligatoriskt för en dervisch.
När jag i november 2017 besökte
Sudan fick jag åter möjlighet att se
dansande dervischer. Nu på något
annorlunda scen. Varje fredag sen
eftermiddag hålls i Khartoum en
ceremoni på fältet bredvid den

sufiske ledaren Ahmad Al Nils
mausoleum. Anhängare besöker sin
sufiske mästares grav för att få del
av hans kraft. Mängder av dansare i
färgglada kläder (ofta röda eller
gröna) virvlade barfota runt i den
yrande sanden. Ett suggestivt trummande hetsade dem. Här var det inga
struthattar och inte den disciplinerade dansen. Vi var många hundra
åskådare som trängdes kring
dansarna. Då och då föll en dansare omkull och förblev liggande
på marken – förvånande nog blev
ingen trampad på av de snurrande
bröderna. Några läkare som var mina
reskamrater sa att de på dansarnas
ögon tyckte sig se att de var drogade.
Själv gissade jag att det intensiva
snurrandet gjorde dansarna euforiska. I skymningen tystnade
trummandet och såväl dansare som
vi borstade av oss sanden och vandrade hemåt. Hur många hundra foton
togs den kvällen?

Boktips

av Eva Landervik
Boken ”För den som reser är världen vacker” av Per J Andersson lockade
mig med sitt omslag och jag blev verkligen inte besviken. Den tar upp olika
aspekter på resande, på resandet i olika tider och på vad resandet gör med oss.
Den är lättläst och har en diger referenslista på tjugo reslustskapande reseskildringar.
Boken är utgiven 2017 på Ordfronts förlag.
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Resemästarens sidor
Nu är datum och program för årets
resa till Örnfestivalen och Altaibergen
klara och vi har preliminära datum för
Margareta Thyrs resa till Indien.
Efter vårmötet är jag tillbaka med ett
eller ett par nya reseförslag!

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.

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

Kalendarium
Örnfestival och
okända Altaibergen
Nya datum: 4–25 september 2018
Väntelista!
Bolivia
20 mars–9 april Enstaka platser
kvar
11–30 april 2018 Väntelista!
10–20 april 2019 Boka!

Jubileumskryssning
13–20 oktober 2018

Drömmer du om att uppleva
Västindien? Dominikanska
Republiken & Jamaica
Januari 2019 Intresseanmälan!

Indien med Margareta Thyr
Alaskas vildmark
med Anders Haglund

Resa 1: ca 22 februari–15 mars 2019
Resa 2: ca 15 mars–5 april 2019
Intresselista!

11–21 maj 2018
1 koj i herrhytt är ledig Boka!
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ÖRNFESTIVAL OCH OKÄNDA ALTAIBERGEN
En SGS-expedition med Jan Wigsten i Ryssland, Mongoliet och
Kazakstan
Pionjärgruppen är hemma efter många stora upplevelser. Det var en pionjärresa i ordets sanna
betydelse. Ingen västerländsk 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, och Örnfestialen blev en av
flera fantastiska upplevelser.
Nu är programmet för årets resa klart. Vi har
gjort en del justeringar för att resan ska bli ännu
bättre och faktiskt lite billigare. Viktigast är
kanske att vi flyger till Almaty och på så vis får
mer tid i Altaibergen. Vi har också lyft ut Kina,
eftersom läget i Sinkiang är spänt och det är risk
att de stänger gränserna enligt vår kontakt på
plats. Tack vare att vi har fler dagar i Altai kan vi
stanna flera nätter på samma ställe och får på sätt
en bättre rytm. Förra årets resenärer uppskattade mycket att bo hemma hos
familjer i byarna och mötet med de många olika folkgrupperna. I år spenderar vi därför mer tid i spännande byar, vackra naturområden och historiska
platser. Det blir garanterat många minnesvärda upplevelser!
Om resan: Med bussar och jeepar färdas vi vid Altaibergen genom Ryssland,
Mongoliet och Kazakstan. Regionen Altai ingår i WWF Världsnaturfondens
Global 200 ekoregioner med hög biologisk 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 stäpplandskap 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 startade Nomadic Journeys, ett mongoliskt reseföretag för 23 år sedan och har lett
otaliga resor i hela världen.
Antal deltagare: minst 10 SGS:are
Pris: 59 900 kr inklusive det mesta
Nytt datum: 4–25 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 utnämnd till den vackraste staden i Bolivia. Men är även Bolivias andra huvudstad och kallas ”den vita staden”. I Tarabuco möter vi den bolivianska indiankulturen. 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,
23

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, alligatorer, 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.

Pris: 41 900 kr/person
Datum: 20 mars–9 april 2018 Enstaka platser kvar
11–30 april 2018 Väntelista!
10–20 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 kryssningen 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 huvudstad 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 havets och skogens invånare.
Antal deltagare: 14–18 personer
Pris: 54 900 kr inklusive det mesta
Datum: 11–21 maj 2018
Arrangör: Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, 070-686 88 55,
e-post lotta@granslosaresor.se, www.granslosaresor.se
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JUBILEUMSKRYSSNING PÅ RHEN OCH MOSEL
Med historikern och författaren Dick Harrison
13 – 20 oktober 2018 (8 dagar)

Scandinavian Geographic Society fyller 30
år och det vill vi fira traditionsenligt med
en kryssning! De tidigare så uppskattade
jubileumskryssningarna har gått till Karibien, 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 sagolandskap 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 kulturlandskapet 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 folkkära 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
Pris endast kryssningen: 16 950 kr
Flyg/buss till kryssningen: från 2 900 kr
Antal deltagare: 120–136 personer.
Arrangör: Gränslösa Resor, lotta@granslosaresor.se, 0151-209 00.
www.granslosaresor.se
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DRÖMMER DU OM ATT UPPLEVA VÄSTINDIEN?
Följ med oss till Dominikanska republiken och Jamaica!
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 ursprungligen av Tainoindianer långt innan Christoffer Columbus klev i land.
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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, solnedgångar 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.

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
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INDIEN MED MARGARETHA THYR
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 etniska folkgrupper, miljöprojekt och miljöaktivister,
arkitektur, konstnärskap,
stadsplanering, sällsynta djurarter och rikt fågelliv, öken och bergstrakter,
hinduism och buddism, jainism, kolonialhistoria, tempel, världsarv, kungapalats, 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 bearbeta programmet.

Gujarat

Vi åker med den smalspåriga
järnvägen som engelsmännen lät
bygga.

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.
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De asiatiska lejonen väntar på oss! Foto. Mr Peter Jones ARPS DPAGB.

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, livsvärderingar 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 skapade staden på
1950-talet.
Färdledare
SGS:aren Margaretha Thyr är pensionär som tidigare arbetet som mellanstadielärare samt med skolutveckling i Örebro kommun vad gäller miljö, flyktingfrågor och internationalisering i undervisningen. Även arbetat på Rädda
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Gujarat är känt för sitt förstklassiga hantverk. I varje
föremål ryms historier om byn, traditioner, livsvärderingar 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: Resa 1: ca 22 februari–15 mars 2019
Resa 2: ca 15 mars–5 april 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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Porto betalt

I öster bräcker alla våra dagar,
i väster slocknar alltid deras ljus.
Ja, obevekligt motsols far vårt hus
med jordens framfart jämlikt Keplers lagar.
En oavlåtligt östlig fartvind klagar,
och ständigt molar Vintergatans brus.
…..
Blått skimrar havet när en dag är född,
och nattens mörka himmel är beströdd
med alla rymdens runda himlakroppar.
Alf Henrikson

Avs: SGS, C/O Ewa Knutson,
Polhemsgatan 8,
461 30 Trollhättan
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