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Öst 22 september
Väst 11 november
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:

Annette Ågren Martinsson,  
Uppsala

Barbro Hedberg, Hölö

Barbro Wallius,  Järfälla

Bo Lovnér. Kista

Gun Neby, Gävle

Inger Karlsson, Upplands Väsby

Kristina Björkhagen, Bromma

Kristina Rec, Solna

Kristina Östmark,  
Upplands Väsby

Märta Ohlsson, Sundborn

Nya medlemmar i SGS

Avliden medlem i SGS
SGS deltar i sorgen efter den avlidne medlemmen 
Claes Runborg, Täby

Till hans minne har föreningen planterat träd  
i Vi-skogen.

Sista sidans bild
Majblommor i Uppsala, 2018

Foto: Irene Favre
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Ordföranden
har ordet …

Anders 
Gezelius

Vårmötet i Sigtuna 2018
Vårmötet i Sigtuna mötte oss med ett 
strålande väder efter en lite kylig och 
blåsig vår. På annan plats i Briefing 
kan ni läsa mer om mötet och jag är 
tämligen övertygad om att den rap-
porten också kommer att berätta om 
ett lyckat möte. Jag kan ju inte direkt 
säga att jag är en opartisk bedömare, 
men av de kommentarer jag mötte 
under dagarna tydde det mesta på 
att alla var nöjda med både platsen, 
hotellet och programmet. För oss 
som är delaktiga i arrangemangen 
är det en stor lättnad att kunna vara 
på en plats där man är vana vid 
större arrangemang och har tekniska 
förutsättningar och kunnig personal 
att luta sig mot. Jag har full förståelse 
för att man med viss motvilja läm-
nade det underbara vädret och gick 
inomhus och drog ner gardinerna. 
Men jag tyckte mig uppfatta från flera 
håll att man tyckte att de föredrag/
bildvisningar vi hade gjorde det värt 
att lämna solen för en stund. På våra 
möten under årens lopp så har vi haft 
boende av mycket skiftande kvalitet, 
mött konferenslokaler med varierande 
standard och bjudits på mat som 
gjort oss mycket glada och ibland 
bara nätt och jämnt mätta – men den 
här gången tror jag att vi hade en av 
de allra bästa konferenslokalerna 
inklusive tekniska förutsättningar 
och jag hörde många som sa att vi 

fick den godaste maten vi någonsin 
fått – och jag håller med!

Årsmötesförhandlingarna genom- 
fördes utan större sensationer och 
med gott resultat. Det var också dags 
för information till medlemmarna 
om aktuella frågor i föreningen och 
det kan vara lämpligt att i korthet 
nämna det så de som inte var med på 
mötet också får veta vad som avhand-
lades. Vår kassör, Ewa, kunde berätta 
för oss att föreningens ekonomi är 
god och att vi som ett resultat av 
detta på årsmötet kunde besluta om 
att också för nästa år behålla samma 
låga medlemsavgift. Vi fick informa- 
tion om kommande resor och det 
finns ju gott om uppgifter om dem 
längre fram i Briefing. Styrelsen  
beslutade också att med tanke på att 
vi det här året inte kommer att ha 
något höstmöte, utan i stället genom-
för en jubileumskryssning på Rhen 
och Mosel, förändrar vi utgivningen 
av Briefing. Det behövs inget num-
mer för att inbjuda till höstträff utan 
vi satsar på ett dubbelnummer som 
kommer senare under året och som 
blir extra fylligt med tanke på före- 
ningens trettio år, då genomförd  
jubileumskryssning och mycket 
annat. Ett lämpligt tillfälle för alla 
SGS:are att minnas tillbaka och  
kanske berätta för oss andra någon 
minnesvärd händelse i föreningens  
historia. Det är utan tvekan ett fan-
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tastiskt betyg för SGS att det på en 
träff som den i Sigtuna är mer än en 
fjärdedel av föreningens medlemmar 
som betalar en hel del för träffen, 
reser till platsen och sätter av en 
hel helg när det är som vackrast i 
naturen. Det måste innebära att SGS 
är betydelsefullt på många sätt – och 
lika fullt tycker inte alla det och 
många lämnar föreningen under ett 
år. Antalet medlemmar har sakta 
minskat under senare år och det är 
en utveckling som vi måste hjälpas 
åt att ändra. Än är det inget stort pro-
blem, men för att kunna genomföra 
aktiviteter av det slag vi gör, krävs det 
att vi är tillräckligt många. För att nu 
inte tala om hur nyttigt och trevligt 
det är att träffa nya människor.  
Därför: hjälp till att locka nya 
medlemmar till SGS och inte minst 
att locka nya medlemmar att våga 
komma till våra träffar. Jag tror att 
det framför allt är där vi kan få nya 
vänner att vilja stanna kvar i SGS. 

SGS trettio år
Det är fantastiskt att tänka sig att vår 
”lilla” förening har varit verksam  
och aktiv under så lång tid. Det 
betyder att vi under årens lopp har 
besökt många ställen, genomfört 
ungefär 60 veckoslutsträffar, många 
lokala träffar, skapat 108 nummer av 
Briefing, upplevt tre – och snart fyra 
jubileumskryssningar och genomfört 
ett oräkneligt antal resor, många till 
spännande och intressanta platser 
som varit svåra att nå på annat sätt. 
Det är på sin plats att skicka mer än 
en tacksam tanke till alla eldsjälar 
som bidragit till att det har varit 
möjligt. 
Vi ska försöka uppmärksamma före-
ningens historia på olika vis, dels 

i samband med kryssningen, men 
förhoppningsvis också på annat sätt. 
Jag vill därför be er alla att tänka 
och titta för att se om ni har några 
SGS-minnen att dela med er av. Jag 
tänker först och främst på bilder 
från veckoslutsträffar, resor, tidigare 
kryssningar osv. När det gäller bilder 
från resor så är det som ni förstår 
bilder på resande medlemmar som 
är intressanta – templen och minnes-
märkena får vi ta någon annan gång. 
Jag ber er skicka det till mig med 
e-post på adressen eagezelius@gmail.
com och tyvärr kan jag bara ta emot 
digitala bilder eller pappersbilder 
som kan skickas med vanlig post. 
Jag har dessvärre inte möjlighet att ta 
emot diabilder och digitalisera, och 
jag gissar att många har sådana. Men 
det kanske är något ni själva kan få 
hjälp med i en fotoaffär. Självklart får 
ni tillbaka pappersbilder som skickas 
in. Jag är också tacksam om ni har 
möjlighet att notera vilka medlem-
mar som finns med på bilderna för 
jag misstänker att jag långt ifrån kän-
ner igen alla. 

Glad sommar!
Nu väntar förhoppningsvis en härlig 
sommar med många upplevelser på 
oss, vare sig vi tillbringar den hemma- 
vid eller är ute på resor. Många 
av föreningens medlemmar och 
förhoppningsvis många nya vän-
ner kommer jag att möta under vår 
jubileumskryssning, men jag måste 
erkänna att det känns lite underligt 
att inte ha något höstmöte att se fram 
emot. Tänk att det är första gången 
på trettio år som vi ”hoppar över” 
ett möte! Så mycket mer kan vi då se 
fram emot att få ses till våren 2019, 
var det nu blir vi får mötas då.
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Käre SGS´ere
En hilsen fra Nepal, hvor jeg har väret på en slags 
studietur med et hold. Vi har besögt et börnehem, 
en tibetansk flygtning, et särligt bysamfund i Bhak-
tapur og väret på trekking – udover lidt almindelig 
turisme. Nu går det snart hjem til kulden.  
Mange hilsener  Isabel

13/3-18
Här kommer en hälsning från 
Björn Afzelius Castelvecchio di 
Rocca Barbena, Nobels och Evert 
Taubes San Remo, Columbus 
Genua,  Björns, Pernillas och Inge-
mars Monaco, Monets avmålade 
bro i Dolceacqua. I Alassio hittar 
vi minnen från Zarah Leander, 
Ernest Hemingway, Thor Heyer-
dahl och många fler.  
Nu är även vi här! 
Hälsningar från Barbro och 
Marianne

East London  12/1-18
Hej!
En liten sydkusttur från Kap-
staden till E L. Just i denna 
stad firar ANC sin 106 årsdag 
i morgon. Därför var praktiskt 
taget alla hotellrum uppbokade, 
utom ett litet sunkigt ställe på 
västbanken. Stora kontraster på 
allt som är mätbart. I morgon 
börjar också hemfärden men 
hinner nog beskåda firandet. 
Greetings Bengt C
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10/4 -18
Hej alla SGS-are!
Hälsningar från Iran, ett land med  
spännande historia, imponerande bygg-
nadsverk och fantastiska rikedomar. 
Bodil C

Hälsningar från den första  
gruppen av SGS:are i Bolivia.  
Här vid Titicatasjöns strand,  
fotograferade tillsammans med 
en av bröderna Limachi som 
hjälpte Thor Heyerdahl att bygga 
sina farkoster.

Hälsningar från Sydafrika och 
Kapstaden. Taffelberget i fon-
den vill inte komma ut ur sitt 
molntäcke. Margareta & Dag

Hej alla SGS-are!
En hälsning från Varenna vid stranden av 
Lago di Como. Här är vackert! Träd-gården i 
Villa Monastero är som en dröm från svun-
nen tid. Varenna är ett bra resmål för en 
långweekend. Lätt att nå med tåg från  
Malpenza via Milano Centrale. I Varenna 
går det båtar till Como och Bellagio och en 
mängd andra fina platser runt sjön. Jag gillar 
Varenna mer än Bellagio, den sistnämnda är 
mer mondän och ”turistig”.Varenna rekom-
menderas!!!  Hälsningar My Jakobsson



8

Så vackert, att man måste hålla andan!
Text och bild: Christina Völcker

Fantastiska reseskildringar i all ära, 
men under veckoslutet när SGS vår-
möte ägde rum, visade den svenska 
naturen upp sig från sin mest 
betagande sida. Efter en seg och kall 
senvinter, kom så äntligen värmen, 
och det med besked. Växtligheten 
riktigt exploderade lagom till Kristi 
Himmelsfärdshelgen!

Sigtuna var platsen för SGS vårmöte. 
Redan efter incheckning på konfe-
renshotellet Stora Brännbo, blev man 
varse, att styrelsen valt en inkvarte-
ring av hög klass.

I sedvanlig ordning började vi med 
något ätbart, en smaklig buffé, och 
därefter vidtog Egna bilder. Det inne-
bar förflyttning till Spitidalen, 

Galapagos och Panama. Det var tre 
visningar, som fick oss att börja 
drömma om nya resor. Oavsett pla-
cering i konferenslokalen kunde alla 
105 tillresta SGS:are utan svårighet 
följa bildvisningarna. Salen var för-
sedd med hela tre filmdukar! Ljud, 
ljus och mörkläggning fungerade 
också perfekt, något som inte alltid 
varit fallet på våra möten.

Lördagsmorgonens frukost var minst 
sagt riklig och innehöll allt för alla 
smakriktningar.

När Anders hälsat oss välkomna, tog 
barnläkaren Anne Jung vid under 
rubriken ”Bleka människor och ett 
blodigt hav” Anne berättade på ett 
lättsamt sätt om olika blodsjukdo-
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mar. Levnadssätt och ärftlighet påver-
kar dessa, och genom invandring och 
större rörlighet sprids de numera  
lättare. Blodsjukdomen sicklecell-
anemi är utbredd i Afrika och delar 
av Asien medan en annan blodsjuk-
dom, thalassemi finns runt Medel-
havet. Vissa blodsjukdomar kan man 
med gott resultat lindra eller bota, 
men därtill saknas ofta ekonomiska 
resurser.

Som sig bör, fick vi en historielektion. 
Den här gången förmedlade Fred 
Blomberg Sigtunas 1000-åriga historia. 
Sigtuna torde tillsammans med Birka 
vara Sveriges äldsta stad. Den har  
genomgått en storhetstid, en kloster-
tid och därefter en skolstadstid. Sedan  
1971 omfattar Sigtuna kommun 
även Märsta och har därmed 45000 
invånare.

Den idylliska stadskärnan visar upp 
många små trähus, ett av dem ett 
bekant rådhus. Man flanerar gärna 
längs Sveriges äldsta stadsgata, 
”Stora gatan”, i små gränder och 
längs strandpromenaden. 

Mariakyrkan från 1200-talet sas vara 
den äldsta tegelbyggnaden i Sverige. 
På rad ligger så tre kyrkoruiner från 
1000-talet; S:t Per, S:t Lars och S:t 
Olof. Vi blev rekommenderade att 
göra en stadsrunda på egen hand 
under vistelsen i Sigtuna. Eftersom  
stadskärnan är liten och Stora 
Brännbo ligger på gångavstånd till 
centrum, var det enkelt att följa den 
rekommendationen. Om man hade 
någon plats i magen och blev fika- 
sugen, kunde man då besöka det 
anrika caféet Tant Brun.
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Efter styrelseinformation och årsmöte 
gick vi till lunchen, en oslagbar buffé. 
Kökspersonalen måste sannerligen få 
en eloge!

Eftermiddagens program bestod av 
en utflykt till Rosersbergs slott. Vi 
delades in i två grupper inför buss-
transport och slottsguidning. 

Sedan tillkomsten på 1600-talet av 
Gabriel Bengtsson Oxenstjärna har 
slottet bebotts av både kungar och 
adelsmän, mest som sommarviste. 
Hertig Karl, sedermera Karl XIII, har 
till stor del satt sin prägel på slottet. 
Han lät t.ex. bygga ett omfattande 
bibliotek i två våningar. Det inbjöd 
förstås till läsning eftersom där fanns 
litteratur i många genrer.  Efter 1860 
användes slottet av infanteriet, och 
därmed var dess storhetstid slut. 
Slitaget blev stort, och inredningen 
försvann. När man på 1960-70 talen 
beslöt öppna slottet som museum, 
lyckades man spåra och även åter-
skapa det mesta från storhetstiden. 

Efter strövtåg i slottsparken återvände  
vi till Stora Brännbo. Nu smakade det 
bra med lite kaffe. Vid kaffepauserna 
var även juicer, frukt och nötter m.m. 
framdukat. Fantastisk service!

Tid att disponera fritt till middagen 
kl.19. Då intogs en tre-rätters middag, 
där huvudrätten bestod av dillinbakad  
röding.  

Kvällen avslutades med två visningar 
av Egna bilder. Vi fick förflytta oss till 
Kamtjatka med Staffan Tamms hjälp, 
och sist visade undertecknad en rese-
mix. Då hade värmen och den sena 
timmen sett till att de flesta av oss 
längtade efter att få dra sig tillbaka.

Söndag morgon, efter frukost och ut-
checkning, började Anders själv med 
en redogörelse av SGS-resan ”Örn- 
festival och okända Altaibergen”.  
Denna resa sträckte sig genom delar 
av Kazakstan, Kina, Mongoliet och 
Ryssland och verkade ganska stra-
patsrik. Resenärerna färdades ofta 
på näst intill obefintliga vägar i ett 
naturskönt men glest befolkat land-
skap. Resans höjdpunkter var, enligt 
Anders, den berömda Örnfestivalen 
och naturligtvis det vackra landska-
pet, klätt i höstfärger. Resan kom-
mer i repris, då i en något reviderad 
upplaga, meddelade Lotta. 

Researrangören Tag Along var sedan 
på tur. Via en länk från USA fick vi 
kontakt med en Joakim, som gjorde 
reklam för en kommande resa,  
”Dominikanska republiken och 
Jamaica”.
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Det tredje inslaget var en rapport från 
en SGS-resa till Bolivia. Ing-Marie 
Henningsson visade bilder och  
berättade med inlevelse om den upp-
levelserika resan. Hon tog oss med 
till både högt belägna platser och 
slättlandskap, såsom den enorma 
saltöknen, till ytan större än Skåne.  
I La Paz, som ligger på närmare  
4000 m höjd, tar man sig enklast 
fram med linbanelinjer. Ett intres-
sant alternativ till storstäders tunnel-
banor!

Det sista inslaget på helgens program 
stod Christian Krokstedt för. Chris-
tian är systemingenjör för raketer och 
nyttolaster.  Hans berättande under 
rubriken ”Sverige i rymden, nu och 
i framtiden” var både lättfattligt och 
intressant. 

Att Sverige har Esrange i Kiruna vet 
nog alla, men inte visste jag att Sve-

rige har en ledande position i rymd-
teknik! Vi har t.ex. en framgångsrik 
byggnation av raketmunstycken. Hela 
Europa har upptäckt att Kirunaom-
rådet lämpar sig alldeles utmärkt för 
uppskjutning av raketer i forsknings-
syfte. Sverige började skicka upp 
satelliter 1986. En satellit skjuts upp 
för att kunna gå i en omloppsbana. 
En raket däremot skickas upp och tas 
sedan ner. Sveriges första satellit var 
Viking. Den har sedan följts av flera, 
bl.a. av en med namnet Astrid efter 
Astrid Lindgren.

Det finns mycket att forska om i och 
från rymden, och mer omfattande 
tycks det bli. I framtiden torde rymd-
turism bli en näringsgren. Kanske 
något för SGS resemästare att lägga 
in i reseprogrammet!

SGS 30 år – Efterlysning
För att uppmärksamma före- 
ningens trettioåriga verksamhet  
efterlyser vi bilder från vår verk-
samhet. Det kan gälla veckosluts-
träffar, föreningsresor, tidigare 
jubileumskryssningar etc.  
Vi vill naturligtvis ha bilder med  
medlemmar på (och gärna med 
uppgift om namn och tillfälle).  
Vi kan ta emot digitala bilder eller 
pappersbilder (som kommer att 
återsändas till ägaren). Tyvärr har 
vi inte möjlighet att ta emot dia- 
bilder, men om ni själva har möj-

lighet att överföra dem till digitalt 
format är vi extra tacksamma.

Bilderna skickas så snart som 
möjligt, men senast första augusti, 
till:

eagezelius@gmail.com

eller

SGS c/o 
Anders Gezelius
Skatkullevägen 22 
430 82 Donsö
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ProfilenBirgitta AnderssonGöteborg

Jag är född i Kungälv men flyttade 
som ung till Göteborg där jag fort-
farande bor. Jag har utbildat mig till 
socionom och har varit yrkesverksam 
inom socialtjänsten. Kunskapstörst 
har alltid karakteriserat mig och jag 
har som vuxen fortsatt att vidareut-
bilda mig på Göteborgs Universitet, 
de senaste åren har jag studerat 
antiken men för närvarande läser jag 
astrofysik. Jag tycker om att flanera i 
naturen och är intresserad av växter 
och djurliv. Jag är numera pensionär 
och tillbringar mycket av min tid i 
kolonistugan.

1. När och hur blev du medlem i SGS?
 1995 efter en resa med Läs och  
 Res till Bolivia, där jag och min  
 resekompis Ann-Christine Nilsson 
 träffade Lilly Gustavsson och  
 Kristina Bergman. Vi blev värvade  
 till att bli medlemmar. Första  
 SGS-mötet jag deltog i var i  
 Göteborg hösten 1996.

2. Har du deltagit i något av före- 
 ningens vår- och höst-möten?
 Jag har deltagit i de flesta av  
 föreningens vår- och höstmöten  
 genom åren. Det är alltid roligt att  
 bese Sverige och komma till orter  
 för första gången. Jag uppskattar  
 mycket de stadsvandringar och  
 aktiviteter på orten som vi gjort. 

3. Din bästa resa hittills?  
 (Behöver inte vara en SGS-resa).
 Svårt att säga. Den bästa SGS- 
 resan var nog kryssningen 2013  
 på Volga och Kama. Jag har varit  
 på tre andra minnesvärda SGS- 
 resor: kryssningen 2008 på Donau,  
 resan 2009 till Scillyöarna och  
 resan 2015 till Bhutan och Sikkim.  
 Annars är SGS-resorna alltför  
 ouppnåeligt dyra för en pensionär.
 En resa till Burma på egen hand  
 på 1980-talet var ett spännande  
 möte med den buddhistiska kul- 
 turen. Asien är den världsdel jag  
 mest och helst rest till. 

4. Din drömresa om du varken behö- 
 ver ta hänsyn till tid, pengar, hälsa  
 eller tillståndet i världen?
 En resa i världsrymden vore min  
 dröm. Men jag vill gärna resa till  
 Nya Zeeland, kanske det är mer  
 uppnåeligt.

5. Vad har du alltid med dig när du  
 reser?
 Kamera, dagbok och schweizisk  
 fickkniv. 

6. Vad vill du helst läsa i  Briefing?
 Det är alltid trevligt att läsa rese- 
 berättelser och få tips och inspira- 
 tion till nya resor på egen hand. 
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Profilen
Anders NordinStockholm

Jag är född och uppvuxen Eksjö. 
Efter skolan gick jag på yrkesskola i 
Åtvidaberg, Svängsta och Strömstad. 
Gjorde militärtjänst på I 4 i Linköping  
och sedan skulle jag ha ett jobb. Fick 
anställning i Stockholm. Man kan ju 
alltid flytta om man inte trivs. Men 
efter 46 år är jag fortfarande kvar i 
Stockholm, så det blev kanske inte så 
dumt ändå.

1. När och hur blev du medlem i SGS?
 På en resa till Indonesien och  
 Borneo träffade jag Carl Nord från 
 Västerås, som var med och bildade  
 SGS. Det var mitten av 80-talet.  
 Första mötet jag deltog i var  
 Sånga-Säby. Har fortfarande kvar  
 de första Briefing från 1989.

2. Har du deltagit i något av före- 
 ningens vår- och höst-möten?
 Till och från har jag varit med på  
 vår- och höstmöten. Räknade  
 efter och fick det till 24 träffar där  
 jag deltagit. De två mötena på  
 Öland har varit de bästa – för det  
 är vår och alltid bra väder där.

3. Din bästa resa hittills?  
 (Behöver inte vara en SGS-resa).
 Den resan har jag kvar. Men en  
 resa till Vietnam, Laos och Kam- 
 bodja har jag tänkt på i flera år.

4. Din drömresa om du varken behö- 
 ver ta hänsyn till tid, pengar, hälsa  
 eller tillståndet i världen?
 Att få segla med Ostindiefararen  
 Götheborg till Kina och hem när  
 det begav sig.

5. Vad har du alltid med dig när du  
 reser?
 Ficklampa, fällkniv, kamera och  
 alldeles för mycket bagage.
 Hemma skojar vi alltid om  
 att tandborsten och kontokortet 
 i fickan räcker som packning.

6. Vad vill du helst läsa i  Briefing?
 Korta reportage om andra rese- 
 närers resor runt om i världen för  
 att få lite inspiration för egna  
 äventyr.

Bilden är tagen i Nizhny Novgorod på 
SGS-resan på Volga/Kama floderna 2013. 
Jag står till höger.
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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE MED SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC 
SOCIETY LÖRDAGEN DEN 12 MAJ 2018 PÅ STORA BRÄNNBO, SIGTUNA
 
Pg 1.  Mötets öppnande.
Föreningens ordinarie ordförande Anders Gezelius hälsade de ca 100 tillresta med-
lemmarna välkomna och förklarade mötet för öppnat.

Pg 2.  Val av mötesordförande. 
Mötet valde sittande Anders Gezelius att leda dagens årsmötesförhandlingar.

Pg 3.  Val av mötessekreterare 
Då föreningens ordinarie sekreterare Kerstin Strandskog var på resande fot, valde 
mötet föreningens förre sekreterare Magnus Andersson att föra protokoll vid  
årsmötesförhandlingarna.

 Pg 4.  Frågan om kallelse till årsmötet sänts ut i laga ordning. 
Mötet ansåg att frågan kunde med ja besvaras.

Pg 5.  Fastställande av dagordning för årsmötet. 
Dagordningen godkändes av mötet.

Pg 6.  Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll. 
Ing-Marie Henningsson och Thomas Norrthon erbjöd sig att justera dagens  
protokoll, vilket med tacksamhet accepterades av mötet.

Pg 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. 
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen samtidigt som den även visades på 
filmduken. Ordet lämnades fritt för kommentarer, som uteblev. Mötet beslutade 
därefter att verksamhetsberättelsen kunde godkännas och läggas till handlingarna.

Pg 8.  Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året. 
Föreningens kassör Ewa Knutsson visade balans- och resultatrapporter på film-
duken och kommenterade samtidigt siffrorna som visade på god ekonomi och att 
även fjolåret gått med vinst för föreningen. Mötet beslutade därefter att förvalt-
ningsberättelsen kunde godkännas och läggas till handlingarna.

Pg 9.  Revisorernas berättelse. 
Styrelsens revisor Lars Sandström berättar att föreningens bokföring och till- 
hörande handlingar granskats och befunnits i god ordning. Därefter läser han upp 
revisorsberättelsen och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Pg 10.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Ordet lämnades fritt, men inga kommentarer. Därefter beslutade årsmötet att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
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Pg 11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret. 
Valberedningen föreslår att sittande ordförande Anders Gezelius omväljes för 
ytterligare ett år. Årsmötet valde unisont att Anders Gezelius skulle fortsätta som 
ordförande även det kommande året.

 Pg 12.  Val av övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. 
Kristina Bergman, Magnus Andersson, Kerstin Strandskog och Marita Täppinen har 
alla ett år kvar på sina 2-årsval och sitter alltså kvar ett år till. 
För Lotta Borgiel, Bengt Cederfelt, Stefan Karlsson, Ewa Knutson och Isabel Olesen 
utlöper deras 2-årsval vid detta årsmöte. Valberedningen föreslår att alla fem om-
väljes för en ny 2-årsperiod. Mötet anammar valberedningens förslag och beslutar 
att alla fem omväljes för de kommande två åren.

Pg 13.  Val av valberedning. 
Mötet väljer Irene Favre (omval), Sven Barthel (omval) och Bodil Einarsson (nyval) 
till valberedning.

Pg 14.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 
Valberedningen föreslår Lars Sandström (omval) och Lena Hult (nyval) till revisorer  
och Monica Apell (omval) till revisorssuppleant. Mötet biföll valberedningens 
förslag.

Pg 15.  Fastställande av medlemsavgift enligt stadgarnas paragraf 5. 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, särskilt med tanke på föreningens 
goda ekonomi. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

 Pg 16.  Motioner till årsmötet. 
Inga motioner hade inkommit.

Pg 17.  Övriga frågor. 
Medlemmen Franco Lazzari föreslog några åtgärder för att öka medlemsantalet.  
T ex att annonsera i storstadspressen och att skicka Briefing till och samverka med 
lokaltidningar i de orter där vi har våra veckoslutsmöten.

 Pg 18.  Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet samtidigt som han särskilt tackade avgående Birgitta 
Björklund som revisor och Gunnel Svensson som medlem i valberedningen.

Anders Gezelius, mötesordförande               Magnus Andersson, mötessekreterare
 
 
Thomas Norrthon, justeringsman.                Ing-Marie Henningsson, justeringsman
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Man kan t.ex. skriva en bok. Det har Ulla Johansson gjort – skrivit en bok på 
drygt 280 sidor – som heter ”Resor och vandringar”. Hälften resor och 
hälften vandringar.
Den första resan var en språkresa till England 1956. Låter inte så äventyrligt 
2018, men 1956 flög man inte från Stockholm till London på 2½ timme. Många 
resor har det blivit sedan dess, en del genom organisationer, som ordnar så 
man kan bo hos familjer utomlands. Det har gett mångåriga kontakter och 
vänner runt om i 
världen. Över hav och 
berg, genom regnskog 
och öken har resorna 
gått. Vandringarna har 
oftast skett i norska och 
svenska fjällen.
Favoritlandet är Island. 
Där har Ulla varit tre 
gånger. En annan min-
nesvärd favorit är Kam-
tjatka, SGS-resan 2004 
i Sten Bergmans fotspår 
med Lena Haglund.

Boken finns inte att 
köpa i bokhandeln. Ulla 
har själv gett ut den på 
”eget förlag”. Det finns 
några ex. kvar, enligt 
principen ”först till 
kvarn”.

Boktips

Vad ska man göra 
med alla reseminnen, -dagböcker och –foton?
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”Sommarplågor” heter en ny bok av Lars-Åke Janzon. Lars- Åke är vår  
medlem och har i Briefing tidigare berättat om stora och spännande djur, t.ex. 
tigrar och lejon. Den här boken handlar om de små och irriterande djuren, men 
som också är spännande. I boken finns allt du behöver veta om dina flygande, 
hoppande och krypande ”sommargrannar” här hemma. Där finns också tips 
om hur du kan skydda dig och komma undan, om det är det, som är din önskan.
Boken är utgiven av Norstedts förlag i april 2018.

En riktigt skön sommar 
tillönskas Briefings alla läsare

Gräsulv, lusfluga, mördarsnigel,  
taigafästing, vampyrfly, m.fl.
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Konsumentupplysning

Hej! Jag reste med Singelresor över 
påsken. Resan var välplanerad och 
det var trevliga medresenärer. Fast 
det är en sak jag vill informera tänk-
bara resenärer om. Det är den här re-
sebyråns utfästelser om s.k. twinbeds 
dvs. om man väljer dubbelrum med 
en helt främmande människa (av 
samma kön). Jag har haft en del mejl-
konversation med Singelresor efteråt 
eftersom jag inte tyckte att det fanns 
utlovade separata sängar på hotellet.

De svarar så här:
På alla hotell vi använder oss av så 
bokar vi twin rum, dvs dubbelrum 
med fristående sängar. Dessa är då 
bäddade med separata lakan, täcken 
mm. Vilket avstånd sängarna är från 
varandra är omöjligt för oss att kon-
trollera och skiljer sig mycket från 
hotell till hotell och ibland även från 
rum till rum och därför har vi inte 
heller utlovat detta. Givetvis är det att 
föredra att sängarna är längre ifrån 
varandra men detta beror på hotell-
rummets planering och utformning 
och inget vi kan påverka. Detta är det 
hotell som varit bäst av de hotell vi 
provat i Lissabon då det är modernt,  
trevligt och ligger bra. Vi sätter alltid 
ut en länk till hotellet så varje resenär 
själv ska kunna gå in och se hur 
rumstyper, faciliteter mm som är vik-
tigt för respektive resenär ser ut.

Min slutreplik, som lämnats obesva-
rad:

Jag saxar från er hemsida: - ”Alla 
hotell vi använder oss av har dubbel-
rum med fristående sängar så att det 
ska fungera bra att dela rum”.

Det var bara det, att det i det här 
hotellrummet inte ens fanns några 
fristående sängar, utan enbart EN 
inbyggd säng med två madrasser tätt 
intill varandra. Något avstånd fanns 
alltså inte alls. Så din förklaring är 
irrelevant.

Fast ni kan väl komplettera er 
hemsida med de tankepiruetter du 
framfört för mig här. Glöm inte att 
tillägga: --- Twinbeds betyder enbart 
att du slipper dela lakan med din 
rumskompis!”

Med de här tilläggen har vi närmat 
oss sanningen!”

Jag vill gärna att Singelresors inställ-
ning i den här frågan ska bli känd för 
SGS:s medlemmar. Så om ni inte vill 
sova i en dubbelsäng (med separata 
lakan) och reser med Singelresor – 
som i övrigt är bra! rekommenderar 
jag er att vara ute i god tid och boka 
enkelrum!

Vänligen
Katrin Kihlström 

Eftersom du har Briefing i din hand just nu har vi troligen rätt postadress till dig. 
Men kontrollera gärna telefonnummer och e-post adress. Meddela ändringar 
till Ewa Knutsson (se sid 2) som har hand om medlemsregistret. SGS kommer natur-
ligtvis att följa de nya reglerna för hantering av personuppgifter, GDPR. Detaljerad 
information om vår integritetspolicy kommer succesivt att finnas på vår hemsida.
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BOLIVIA – den ”Mångnationella staten”
Text och bild: Ann-Catrine Norrström

Bolivia är ett fattigt land i centrala Sydamerika som formellt benämns 
den Mångnationella staten.  Omfattande topografiska skillnader ger 
ett varierat klimat och många olika ekozoner, Bolivia är ett av de  
17 länder i världen som har den största biologiska mångfalden.  
Två tredjedelar av invånarna tillhör ursprungsfolk med omkring 
35 olika etniska grupper, varav de största är Quechuas (ca 30%) och 
Aymaras (ca 25%). 

I mars-april 2018 reste två grupper SGS:are till Bolivia för att åka på 
en rundresa arrangerad av reseföretaget TagAlong, texten nedan är en 
redogörelse från april-resan . 

Några utvalda minnen
Vi landade i La Paz, som ligger på  
ca 3 700 m och för att få en bra 
höghöjdanpassning åkte vi direkt till 
Coroico på 1 750 m. Coroico omges 
av stora kokaodlingar, kokabladen 
anses vara uppiggande, hungerdäm-
pande och öka syreupptagnings-

förmågan och har använts sedan 
inkatiden i Sydamerika. Men koka 
är också råvara till kokain och är 
därför kontroversiell även om odling 
är tillåtet i Bolivia. Vi begränsade oss 
till ett besök hos en kaffeplantage 
för en genomgång av kaffeproduk-
tionen och användning av skördens 

Lago Laguna, den vackra färgade sjön.
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restprodukter. Vi serverades en av 
resan godaste luncher här; lamakött 
och quinoa-sallad, både såsen och 
måltidsdrycken ”Sultana” var anrät-
tade från  restprodukter. Övrig tid 
i Coroico tillbringades mestadels i 
stadens park för att studera folklivet 
och inta paparazzi-positionen. 
I Sucre besökte vi Tarabuco markna-
den, en timmes bussfärd från staden. 
I Tarabuco gör Bolivianer inköp av 
husdjur, hantverk och erbjuds läckra 
maträtter. En annan spännande var 
marknaden i Sucre centrum där allt 
var möjligt att köpa; frukt, grönsaker 
och läckra bakverk.  
Vårt nästa stopp var Potosi som grun-
dades redan på 1500-talet då stora 
silverfyndigheter upptäcktes i berget 
Cerro Rico. I mitten på 1600-talet 
var Potosi en av de rikaste städerna i 
världen tack vare silvergruvan. Men 
det hade ett pris; miljontals indianer 
fick betala med sitt liv under slavlik-
nande förhållanden. Arbetsförhål-
lande är fortfarande hårda och man 
bryter silver, zink, bly och tenn för 
hand. Många gruvarbetare dör av 
silikatlunga, medelivslängden är bara 
ca 40 år. Arbetsförhållandena och 
lönen är betydligt bättre i den närlig-
gande gruvan i Uyuni men där kan 
enligt lag bara boende i närområdet 
anställas. Vi pryade några timmar 
som gruvarbetare och fick gå in i 
gruvan utrustade som en gruvarbe-
tare, inget för de som har tendens för 
klastrofobi. 
Resan gick vidare till saltöknen Salar 
de Uyuni och vi välkomnades med 
klarblå himmel och optimala vatten-
förhållanden så att det var möjligt för 
våra jeepar att köra ovanpå saltavlag-

ringarna. Att åka ovanpå saltet var 
en fantastisk upplevelse; jeeparna 
och himlen avspeglades i vattenytan. 
Salar de Uyuni består av 20% salt i 
form av natriumklorid dvs koksalt, 
enbart 25 familjer från byn Colchani 
har rätt att utvinna saltet. Under 
lagret av natriumklorid finns en 
nyupptäckt fyndighet av litium och 
som utgör 80% av Salar de Uyuni. 
Det beräknas att nästan hälften av 
hela jordens tillgångar av litium finns 
i Salar de Uyuni. Litium används för 
produktion av litium-jon-batterier 
som används i datorer, mobiltelefoner 
och elbilar och är förstås en stor 
potential för ett fattigt land. 
Vi fortsatte jeepturen några dagar och 
såg avlagringar av lava från en vulkan 
som har spridits ca 7 mil från kra-
tern. De mer fantasifulla i gruppen 
såg avspeglingar av olika djur och 
t.o.m. konturerna av en kontinent. 
Mest minnesvärda var de vackra 
mångfärgade lagunerna som ofta är 
rödfärgade av de växtplankton som 
utgör föda för tusentals flamingos 
som lever i sjöarna.  Den vita färgen i 
sjöarna associerar till Salar de Uyuni 
men det är inte natriumklorid utan 
borsalt ”Borax”.  Saltet och olika fyn-
digheter är kända sedan länge men 
har nyligen identifierats i Bolivia.  
Under senare år har Kalifornien an-
vänt borax som ersättningsprodukt 
för det giftiga och utfasade kvick-
silvret vid småskalig gruvutvinning 
när mineral ska koncentreras för en 
effektivare utvinning. Det finns även 
planer i Bolivia om att använda borax 
vid gruvverksamhet, men i regel är 
det inte borax från sjöar som utvinns 
utan från andra fyndigheter.
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Några dagar i storstaden La Paz med  
mysiga caféer var avkopplande efter  
jeepturen. Staden är omgiven av An- 
dernas höga bergstoppar bl a vulkanen  
Illimani, 6 490 meter hög. Staden 
är mycket kuperad och sju linbanor 
har byggts med stöd av Österrikisk 
kompetens för att underlätta trans-
porterna. Många fantasifulla byggna-
der observerades under färderna med 
linbanorna.  Det var en rolig erfaren-
het att se en stad från ovan.     
Vid Titicaca-sjön besökte vi Andean 
Roots Eco Village, och träffade en 
person som deltog i en av Thor Heyer- 
dahls expeditioner. Vi fortsatte till 
Solön och utsattes för resans krafti-
gaste regn. Men mest givande var 
besöket i Tiahuanaco som är en pre- 
Inka stad från 400 f.Kr.–1 200 e.Kr, och 
vars invånarna tros ha varit Aymara-
indianerna. Tiahuanaco anses vara 
ett av de viktigaste imperierna före 
Inka-tiden och var framgångsrikt på 
grund av innovativa bevattnings- och 
odlingssystem samt konstruktioner 
som gav starka och motståndskraftiga 
byggnader. Man var avancerad för sin 
tid och hade stor insikt i astronomisk 
vetenskap som användes främst som 
hjälpmedel i jordbruket för att kunna 
bestämma tidpunkt för sådd och 
skörd samt förutsäga torrår. 

Till sist flög vi till Rurrenbaque i 
Amazonas. Inrikesflygets instabilitet 
blev tydlig när flyget ställdes in 15 
minuter innan avgång! Vi kom dock 
iväg med flyg tidigt på morgon dagen 
efter, fortsatte färden med 3 timmars 
jobbig bilresa och lika många men 
betydligt trevligare timmar med båt. 
Vi välkomnades av blå-gula arapape-
gojor och läten från vrålapor vid  
ankomsten till vår lodge. Under 
några dagar färdades vi med båt i ett  
labyrintliknande vattensystem och 
såg rosa delfiner, capibara, tapir, tre-
tåig sengångare, ekorrapa, capuchi-
niapa, olika vrålapor och fåglar. 
Hoatzin, svart gam, ormhalsfågel och 
caracara var fåglar som var relativt 
vanligt förekommande, mer ovanliga 
arter som skymtades var tukan, ara-
papegojor och jabirustork. Det enda 
negativa i pampas var de aggressiva 
myggorna; trots heltäckande kläder  
och besprutning med inhemsk mygg-
sprej lyckades de bita oss.

Vad betyder en hatt?
De etniska grupperna använder olika 
hattar, och vid marknaden i Tarabuco 
hade kvinnorna från olika delar av 
Bolivia olika hattar. Man signalerade 
också om man var gift eller var ledig 
för äktenskap med hattarna. De s.k. 
”cholitas” som är aymaraindianer 
bär en kubb-liknande hatt, volymiösa 
kjollager samt långa flätor som gärna 
är pyntade. De var länge utfrysta och 
diskriminerade, de var bl a förbjudna 
att åka lokala transporter. Numera 
har de starkt stöd av presidenten Evo 
Morales och bär hatten med stolthet 
för att hävda sina rättigheter och återta 
sin identitet.

La Paz  och den röda linbanelinjen
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Naturresursers betydelse
Landet är ett av de fattigaste i Syd-
amerika men är rikt på naturresurser. 
Idag är naturgas den största export-
produkten, men tillgången på andra 
naturtillgångar ger förhoppningar om 
bättre ekonomiska förhållanden på 
sikt. Största förhoppningarna finns 
till litium eftersom nästan hälften av 
hela jordens tillgångar av litium be-
räknas finnas i Salar de Uyuni. Men 
ett stort problem är avsaknaden av 
kust och förhandlingar med Peru har 
inte varit framgångsrik. Borax fyndig-
heterna är av mindre betydelse och är 
snarare en miljöförbättring eftersom 
det ersätter kvicksilver.

Vad var bäst?
Bäst på resan var syntesen av de 
olika delarna. Men som alltid är det 
möten med människor som stannar 
kvar längst. Att sitta i en linbanevagn 
och prata med aymarakvinnor, att 
omfamnas i knähöjd av en vägg med 
söta småbarn eller att besöka en by 
i Amazonas och se hur sockerrörs-
saft med lime tillreds är minnesvärda 
exempel. Resan var kort men vi fick 
ändå en liten inblick i hur det är att 
leva och bo i landet. 

Bolivia april/maj 2018.                           Foto: Stefan Karlsson

Hälsningar från grupp 2. 
Carin & Stefan, Birgitta & Mårten, Ewa & Lars, Stefan, Peter, Bodil, Ann-Catrine, 
Snöfrid, Karin M, Anette, Kristina, Karin J och Eva.
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Resemästarens sidor
Till vårträffen i Sigtuna hade jag med 
mig 2 resor, en kortare till Svalbard 
med Grönlands Resor och en längre 
till Indonesien med Gränslösa Resor. 
Intresset för Svalbard var svalt, varför 
det bara är långresan som tas upp som 
SGS-resa.

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

att gå in på föreningens hemsida  
www.sgsresa.se. Där läggs resepro-
grammen ut så fort de är klara. Du 
kan också kontakta respektive rese-
arrangör och det är dem du pratar 
med om du vill anmäla intresse eller 
boka en resa.

 
Kalendarium

Örnfestival och  
okända Altaibergen  

4–25 september 2018
Väntelista!

Alaskas vildmark 
med Anders Haglund 

6–16 september 2019 
Intresseanmälan!  

Jubileumskryssning

13–20 oktober 2018 
1 hytt kvar!

Bolivia

3–13 april 2019 Boka!

Indien med Margareta Thyr

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

Drömmer du om att uppleva 
Västindien? Dominikanska 
Republiken & Jamaica

Avresa ca 15 januari 2019  
Intresseanmälan!

Öster om Wallacelinjen - 
Indonesiens natur med  
Anders Haglund

Oktober 2019 
Intresseanmälan! 
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Ingen västerländsk grupp har någonsin tidigare  
rest runt Altaibergen innan SGS pionjärresa 2017. 
SGS-arna bodde ofta hemma hos lokalbefolkningen 
som alltid var gästfria, så som det oftast är på 
landsbygden dit inga turister kommer. Örnfestiva-
len blev en av flera fantastiska upplevelser.

På årets resa färdas vi med bussar och jeepar 
vid Altaibergen genom Ryssland, Mongoliet och 
Kazakstan. Regionen Altai ingår i WWF Världs-
naturfondens Global 200 ekoregioner med hög 
biologisk mångfald. Vår resa går till dessa länders 
periferi där de strålar samman i det inre av Asien 

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

så långt från världshaven man kan komma. Både 
naturen, kulturen och historien är mycket varie-
rande då Altai är en korsväg av kulturer och his-
toria. 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: 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

SGS egen örnjägare,  
Peter Ragge.
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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
Pris endast kryssningen: 16 950 kr  
Flyg/buss till kryssningen: från 2 900  kr 
Antal deltagare: 120–136 personer. 1 hytt kvar!
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 beboddes ur-
sprungligen av tainoindianer långt innan Christoffer Columbus klev i land.
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 annat 
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 ut-
forskar 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.

DRÖMMER DU OM ATT UPPLEVA VÄSTINDIEN?
Följ med oss till Dominikanska republiken och Jamaica! 

Pris: 44 900 kr
Avresa: Ca 15 Januari 2019. Boka!
Arrangör: 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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Resan går genom byar och samhällen i Gujarat och Himachal Pradesh i nord-
västra Indien, två av Indiens 28 delstater. Resan innehåller mycket och av skif-
tande 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, kolo-
nialhistoria, 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. 

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

Djur och natur. Vi gör safaris i 
jakt på det endemiska asiatiska 
lejonet i Gir nationalpark och den 
för Kutchöknen unika indiska 
vildåsnan. Vi spanar efter schakal, 
hyena, hjort, langur, krokodil och 
ett rikt fågelliv.

Bylivet och olika etniska folk- 
grupper. Det är i de indiska 
byarna som historien speglar sig i 
nutid. 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. I Shimla ser vi spåren efter kolonialtiden och 
Chandigar är en stolt stad som gör anspråk på att vara den bäst planerade  
staden i värden.

INDIEN  MED MARGARETHA THYR     

De asiatiska lejonen väntar på oss!  
Foto. Mr Peter Jones ARPS DPAGB.
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Färdledare 
SGS:aren Margaretha Thyr är 
pensionär som tidigare arbetet 
som mellanstadielärare samt 
med skolutveckling och på 
Rädda Barnen. Hon har  
parallellt med sitt arbete fri-
lansat som reseledare i ca 40 år. 

Datum:  
Resa 1: ca 22 februari–15 mars 
2019. Boka!
Resa 2: ca 15 mars–5 april 
2019. Boka! 
Pris: 54 400 kr inklusive ”allt” 
utom en lunch och visum som 
söks digitalt
Antal deltagare: 10–12 SGS:are
Boka: Gränslösa Resor,  
lotta@granslosaresor.se,  
0151-209 00,  
www.granslosaresor.seGujarat är känt för sitt förstklassiga hantverk.  

I varje föremål ryms historier om byn, traditio-
ner, livsvärderingar och levnadsvillkor.   
Foto: Abhijit Verma

DET OKÄNDA BOLIVIA

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 turistnä-
ringen 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 natur-
liga källor vid vattenfallen som man 
kan bada i.
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Sucre är staden som är byggd i kolonialstil och är av bolivianerna själva ut-
nämnd till den vackraste staden i Bolivia. Den 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,
restauranger och människor. Vi får 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 vi en härlig mix av gammalt och nytt, där traditionellt klädda indianer 
samsas med kostymklädda affärsmän. Nu är det dags att lämna detta områ-
det 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 preliminärt: 41 900 kr/person    
Datum: 3–13 april 2019   Boka!
Antal deltagare: 8–16 SGS:are
Arrangör: Tag Along, info@tagalong.se eller telefon 0415-138 66

ALASKAS VILDMARK  
– EN NATURKRYSSNING MED ANDERS HAGLUND

Alaska är sinnebilden 
för vildmark. Vi krys-
sar i sydöstra Alaskas 
storslagna, vilda 
skärgård bland valar, 
björnar och havsör-
nar. Glaciärerna rin-
ner 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 gummi- 
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Sulawesi är den största ön inom 
området som kallas Wallacea 
och här hittar vi en av världens 
artrikaste och äldsta regnskogar  
med flera endemiska arter, 
bland annat inte mindre än 90 
fågelarter som bara finns här. 
Området har fått sitt namn efter 
biologen Alfred Russel Wallace, 
som i slutet av 1800-talet note- 
rade skillnaden mellan floran 
och faunan öster och väster om 
Wallacelinjen.

Resan planeras i samarbete med Anders Haglund med tyngdpunkt på Sulawe-
sis nationalparker och kultur, men tanken är att vi även ska besöka andra 
intressanta områden i Indonesien. Nedan är exempel på nationalparker, men 
vi kan inte besöka alla, utan får begränsa oss till 2–3 öar/områden. Vår resa är 
i planeringsstadiet och du får gärna vara med och påverka!

Förläng resan: 
Innan kryssningen kommer det 
finnas möjlighet att besöka norra 
Alaska och Denali nationalpark.

Antal deltagare: 14–18 personer
Pris: 54 900 kr inklusive det mesta
Datum: 6–16 september 2019  
Intresseanmälan! 
Arrangör: Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, 070-686 88 55,  
e-post lotta@granslosaresor.se, www.granslosaresor.se

jollar som tar oss i land och från vilka vi kan komma närmare valar och sjö-
lejon. 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. 

ÖSTER OM WALLACELINJEN – INDONESIENS NATUR MED 
ANDERS HAGLUND
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Ett urval av platser vi kan besöka på vår resa:

Lore Lindu nationalpark på  
centrala Sulawesi är ett Unesco 
biosfärreservat. Den sträcker sig 
över flera ekosystem, vilket gör den 
till en av öns artrikaste platser.  Här 
finns t ex endemerna tonkinmakak, 
hjortsvin, dvärgspökdjur sulawesi-
kuskus, celebespalmmård och  
flygande hundar. I parken finns  
också över 400 stora monoliter i 
granit.

Tangkoko naturreservat på  
norra Sulawesi är i huvudsak låglandsregnskog och vulkaner. Här lever  
åtminstone 127 arter av däggdjur, 233 fågelarter och 104 reptiler och amfibier. 

Ön Halmahera ligger i ögruppen Moluckerna (Kryddöarna) här hittar 
vi arter som inte finns på Sulawesi, bland annat klätterpungdjuret moluck-
kuskus, vittofskakadua, 15 arter kungsfiskare, inklusive moluckernas egen 
kokoburra och paradisfågel. 

Komodo nationalpark är upptaget på Unescos lista över världsarv och mest 
känd för att den hyser världens största ödla, komodovaranödlan. Förutom jätte- 
ödlor finns en stor rikedom av växter, fåglar, flygande hundar, däggdjur och i 
den marina miljön finns några av de finaste reven i Indonesien.

Raja Ampat på Nya Guinea är känt för paradisfåglar och ett rikt fågelliv, 
men även för den marina miljön som är ett av de artrikaste reven i världen. 

Kulturen i Indonesien är mångskiftande. Här finns många olika folk-
grupper och en som vi har möjlighet att besöka är torajafolket på Sulawesi och 
deras gravplatser i Tana Toraja. 

Hos Lennart Manning i Yogyakara
Resan avslutas med en frivillig förlängning i Yogyakarta på ön Java där SGS-
aren Lennart Manning bor. Han blir er värd under vistelsen och sätter en 
personlig prägel på utflykterna som vi gör med lokal, engelskspråkig guide. 

Färdledare 
Anders Haglund, biolog och en av SGS mest rutinerade och uppskattade  
färdledare.  

Tid: 2–3 veckor i oktober 2019. 
Budgeterat pris: 35 000–45 000 kr beroende på reslängd och vilka öar vi 
inkluderar i resan.  
Intresseanmälan: Gränslösa Resor, lotta@granslosaresor.se, 0151–209 00, 
www.granslosaresor.se

”Hjärtat” är vad som kallas Wallacea.  
Det begränsas i både öster och väster av djup-
havsgravar som  hindrat spridningen av både 
flora och fauna.
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“Om du inte känner till 

namnen försvinner också 

din kunskap om tingen”

“Förundras över allt,  även det mest vardagliga”

“Åtta timmars sömn,  
lika många timmars  
arbete och resten av  

dygnet i friska luften, då 
mår man bäst.”

Carl von Linné


