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Förstasidesbilden
Foto: Christina Völker
”Människorna är som viner; med åren blir de dåliga surare och de goda bättre”
Marcus Tullius Cicero

Nya medlemmar i SGS
Vi är glada att kunna hälsa följande medlemmar välkomna i föreningen:
Anne-Sofie o Claes Breitholtz,
Danderyd

Ing-Marie o Krister Hjalmars,
Frösön

Christina Tufvesson, Stockholm

Karin Sarri, Kiruna

Margareta Stenvald, Uppsala

Helen Ahlqvist, Täby

Monica Bengtsson, Uppsala
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Ordföranden
har ordet …
SGS 30 år

Ingen har förmodligen kunnat undgå
att märka att vår förening fyller 30 år
i höst och att vi har firat det med att
genomföra en kryssning på Rhen och
Mosel med 134 deltagare allt som
allt. Om själva kryssningen ska jag
inte skriva så mycket. På annan plats
i Briefing finns en utförlig beskrivning
av resan. Det är särskilt roligt att de
skilda dagarna beskrivs av olika
skribenter, som ger lite olika synvinklar på våra upplevelser. För min
del kan jag bara konstatera att jag
känner mig mer än nöjd, inte minst
för att jag tycker mig ha förstått att
också alla, så vitt jag vet, upplevde
resan som lyckad. Det känns särskilt
bra eftersom det inte gick som det
var meningen – ja, i själva verket
kryssade vi inte en endaste meter på
floden Rhen utan fick vackert hålla
oss till Mosel och till sist stanna i
Koblenz. Vi ”drabbades” av att det för
första gången, så vitt det är känt, inte
gick att segla på Rhen på grund av ett
osedvanligt lågt vattenstånd. Förhoppningen fanns länge att det skulle
gå, men när vi nådde Koblenz meddelade vår kapten att det inte gick
att komma längre. Det blev därför en
hel del extra ansträngningar för att
planera om och t.ex. skaffa bussar
som kunde köra oss till de platser vi
skulle besöka och där lokala guider
var bokade. Visst förlorade vi en del
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Anders
Gezelius

tid och fick tillbringa lite tid i buss,
men i stort sett kunde det planerade
programmet genomföras. Det är på
sin plats att i det sammanhanget
uttrycka den stora tacksamhet vi alla
är skyldig i första hand Lotta Borgiel
och Anna-Karin Staflin på Gränslösa
Resor som har gjort ett enormt arbete
för att allt skulle bli så bra som det
blev. Det är också viktigt att särskilt
tacka våra medlemmar Kerstin och
Leif Thånell genom vars försorg vår
kryssning fick en så perfekt start när
vi började med ett besök i den vingård de sedan många, många år har
djupa kopplingar till.

Donation till vårt 30-årsfirande

Många kan nog dela min känsla av
att vi är en ganska speciell förening.
Det är nog inte många som kan skryta
med att en så stor procentandel av
medlemmarna kommer på långa
veckoslutsträffar och ännu längre
kryssningar. Det måste betyda att
föreningen, eller snarare dess medlemmar, har stor betydelse i tillvaron.
Det var verkligen ett bevis på detta
när vi inför kryssningen fick motta
en stor och anonym donation med
uttalat syfte att förgylla vårt firande.
Det resulterade i god och porlande
festdryck att skåla i och inte minst ett
glas till var och en med vår logotype/
föreningsemblem och årtalet 1988–

2018. Det gick inte att ta miste på
allas förtjusning. Självklart vill jag
därför rikta ett stort och mycket djupt
känt tack till Dig som gjorde det
möjligt genom Din stora generositet
– TACK!

En fotobok om SGS

Som en del av funderingarna kring
firandet av SGS, kom tanken upp om
att samla en del bilder kring vår verksamhet och under hösten har en bok
tagits fram. Innehållet kommer att
kretsa kring våra fyra genomförda
kryssningar med en viss tonvikt vid
den senaste, men också några sidor
om föreningens tillkomst och fortsatta liv, våra träffar, våra resor och
naturligtvis Briefing. Så snart vi vet
vad kostnaden kommer att bli kommer vi att meddela det i första hand
via vår hemsida, men också på annat
sätt. Jag räknar med att de 70 sidor
i A4-format som planeras kommer
som mest att kosta 400 kronor.

Inget höstmöte 2018

För första gången under våra 30 år
genomförde vi inte något höstmöte
det här året. Det känns på sitt sätt lite
konstigt, men å andra sidan så tror
jag att de flesta upplevde kryssningen
som en enda lång veckoslutsträff och
bjöd oss på många fler tillfällen än
vanligt att vara tillsammans och prata
med varandra. Under kryssningen
höll vi ett styrelsemöte för att avhandla
de viktiga löpande frågorna. Det fanns
i det sammanhanget inga riktigt
kritiska frågor, förmodligen beroende
på att så gott som allt fokus den
senaste tiden legat på just kryssningen. Ett slutgiltigt beslut tog vi dock
om att hålla vårmötet 2019 på Tjärö i
Blekinge. Vi var där 1998 på en träff

som många minns med glädje och
många har önskat att vi ska återvända dit – och nu gör vi det. Vi har
också beslutat att höstmötet 2019 ska
hållas i Motala på Motala Stadshotell.
Som alltid är vi mer än tacksamma
för förslag på tänkbara programpunkter till båda träffarna.

Briefing

För andra gången i historien kommer
också Briefing som en konsekvens av
vårt jubileumsfirande ut med ett
extra tjockt dubbelnummer. Som
alltid kommer det att vara läsvärt,
roande och intressant. Och det beror
på att det är ni som ser till att den får
det innehåll som den har. Marita gör
ett enastående jobb som redaktör,
men en redaktör som inte får material
att ta hand om har en omöjlig uppgift. Jag vill därför uppmana er alla
att fundera på att bidra med något
till kommande nummer. Det vore
ju väldigt konstigt om ni gör långa,
kostsamma resor som inte leder till
någonting som är värt att berätta –
men det tror inte jag att de gör. Ha
inte ambitionen att berätta om allt,
välj ut någon händelse, någon detalj
och berätta om den – korta bidrag
är också något som varje redaktör
älskar när pusslet inför nästa
nummer ska läggas.

God Jul och Gott Nytt År

Till sist vill jag så ta tillfället i akt att
önska er alla en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År vare sig ni firar det
hemma eller ute på någon resa!
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18 maj 2018
Heliga Birgittas kapell vid
Camino de Santiago de
Compostela.
Hälsningar Gunilla B

Juneau 18 05 19
Alaska kan beskrivas med 3 ord:
Untouched, uncrowded,
unbelievable ..
Hälsningar från nöjda och glada
SGS-are.

Hej
Här kommer en hälsning från
den norska kusten och Hurtigruten. Vi reser med M/S Lofoten
på vår resa från Bergen till
Kirkenes och tillbaka.
Margareta & Dag

Tallinn 16/6 2018
Hej
På rundresa i Balticum med Pär.
Hälsningar Ann & Sven
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Hej alla SGS:are!
På en dryg vecka i Israel har jag
hunnit med (nästan) alla sevärdheter. Det är lätt att ta sig runt och
de flesta talar engelska.
Jerusalem har ett myllrande
folkliv och trevliga uteserveringar
mest överallt. Och bemötandet är
fantastiskt.
Bodil C
2018 07 16
Hej SGS!
Här på Lofoten har vi inte sett solen,
bara regn och dimma. Däremot har
vi fått frukost som består av 95 olika
delar av en frukostmåltid. Thon,
ägare till hotellet, har bestämt att
det ska finnas lika många frukosttillbehör som hans egen ålder. Han
lever ännu!
Sommarhälsningar Birgitta G

Porec 9/8 -18
Hej alla!
Denna varma sommar reste jag till
Kroatien för att få lite mer värme,
men också härliga bad, god mat och
spännande utflykter.
Hälsningar Monika Apell

2018 09 14
En hälsning från Toronto idag.
Igår var jag vid Niagara Falls.
Spektakulärt. Mycket vatten.
Båten tog oss in i Misty Spray.
Hälsningar Birgitta G
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Kryssning på Duorofloden i
Portugal. Mycket vacker natur
med sluttningar fyllda av vingårdar. Portvinsprovningar är
ett självklart inslag.
Hälsningar Ewa o Lars

Piemonte 6 oktober 2018
På vin- och tryffelresa i Italien.
Många vinprovningar, Michelinrestaurang och tryffeljakt med
hund. Allt mycket intressant och
spännande.
Ewa o Lars

Hej,
Här kommer ett digitalt vykort.
Tyvärr är bara Bodil Einarsson
och Stefan Karlsson med på bilden, björnarnas namn är okända.
Med på den fantastiska resan
till Kamtjatka var också Bodil
Cederborg, Kent Englund och
Ann-Catrine Norrström.

Hej alla SGS vänner.
Vi flydde höstmörkret och reste till
Sri Lanka. Kungsfiskaren och alla
andra fina fåglar var det allra, allra
bästa på vår resa. Nu lever vi på
minnen och 600 foton.
My Jakobsson o Lars Åke Sundelin.
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Kailash - det gäckande berget
Text och bild: Ann-Catrine Norrström och Stefan Karlsson

På väg till Kailash, glada och förväntansfulla tillsammans med inhemska pilgrimer.

Kailash är ett av världens heligaste berg
beläget i västra Tibet nära den indiska
gränsen. Berget är heligt för de fyra
asiatiska religionerna buddhismen,
hinduism, jainismen och bön som är
en äldre variant av tibetansk buddism.
Fyra av världens stora floder har sina
källor i Kailash närområde: Brahmaputra, Indus, Sutlej och Karnali, den
sistnämnda är en biflod till Ganges.
Att göra Kailash khoran dvs gå de
54 km runt berget lockar mängder
av pilgrimer varje år. Vi hade försökt
göra khoran 3–4 gånger tidigare på
varsitt håll, men vandringen hade
blivit inställd av olika orsaker. Men
nu skulle den äntligen bli av, en
nepalesisk researrangör hade bekräftat
resan även om den skulle bli annorlunda än planerat. Vi kunde inte
färdas landvägen från Nepal utan flög
istället från Kathmandu till Lhasa
och åkte landvägen genom Tibet.

Mot Kailash

Vi var tio turister som avreste med
buss från Lhasa för att göra khoran
runt berget. Förutom vi var det en
man från Singapore, Vinod, och sju
amerikaner. Amerikaner hade
indiskt ursprung och var djupt religiösa hinduer som länge drömt om
att komma till Kailash och Manasarovar som är en helig sjö ca tre mil
söder om berget. Vi hade två guider,
Migma och Raju, bussen kördes av
den duktige och karismatiske chauffören Karma. I bussen medföljde
även polisen Katna, han var väldigt
rar, pratade ingen engelska så hans
ansvarsområde var oklart för oss.
Vi färdades västerut från Lhasa längs
Brahmaputra, i början genom ett
jordbrukslandskap med nyskördade
meloner till salu längs vägen. Så småningom blev landskapet kargare men
storslaget och magiskt vackert med
9

böta för varje minut man
underskrider tiden.

Vid Manasarovars
strand

Efter tre dagar nådde vi
den heliga sjön Manasarovar där vi bodde två
nätter i ett enkelt boende
vid stranden och härifrån
såg vi Kailash för första
gången. Manasarovar är
precis som Kailash väldigt
Längs Kailash khoran dag 1 i det magiska landskapet.
heligt och alla tibetaner
som kommer dit fyller
ödsliga stäpper, klarblåa sjöar och
flaskor
med
vatten från sjön. Det var
snöklädda berg, ibland med sandfullmånekväll
och att då tillbringa
dyner inklämda i landskapet. Vi åkte
kvällen
och
natten
vid sjön är specigenom byar och såg tibetanernas
ellt
för
buddister.
Det
var fullt med
karaktäristiska hus med traditionella
folk
som
vandrade
längs
stranden
tygdekorationer. Ofta såg vi pågående
under
hela
natten,
och
flera
grupper
byggen, dels förlängingen av järnvägen
med
pilgrimer
gjorde
sin
puja
dvs
mot nepalesiska gränsen, men också
religiösa
ceremonier
som
uttrycker
de hus som kineserna bygger för novördnad för en gud eller liknande
maderna, drokhpas, som de vill ska
väsen. Buddistiska högtider firas ofta
lämna sitt nomadliv. Vi färdades på
vid fullmåne eftersom tre viktiga hänhög höjd, redan Lhasa ligger på
delser i Buddhas liv inträffade under
3675 m och vi kom ganska snart upp
fullmånenätter. Under vår dag vid
på ännu högre höjder på ca 4000–
Manasarovar gjorde amerikanerna
4500 m. Vi passerade flera höga pass
sina religiösa ceremonier vid sjön.
på ca 5000 m, de flesta strax under
Vi andra besökte klostret Chiu
men något enstaka över. Vid ca 4500 m
Gompa som ligger i anslutning till
började några i gruppen känna av
sjön och är ett av Tibets heligaste.
höjden, två hade bara 60–70% syre i
Guru Rinchen, som av vissa ses som
blodet och måste uppsöka läkare.
en av de som införde buddism i
Vi fick ofta visa våra pass vid polisTibet, tillbringade en tid i en grotta i
kontroller men det räckte med att en
klostret.
av guiderna samlade in våra pass. Vi
fick även göra stopp för att vi riskerade att komma fram för tidigt till poliskontrollerna. Polisen vet hur lång tid
det tar mellan kontrollerna. Man får
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Kailash khoran - första dagen

Så kom då äntligen dagen då vi skulle
börja vandringen. Vid uppsamlingsplatsen i närheten av byn Darchen

Den första av fyra möjligheter att se
Kailash längs khoran

var det full aktivitet med vandrare
och guider som förberedde sig,
hästar till de som skulle rida och
jakar som skulle bära packningen.
Denna första dag skulle vi vandra
20 km från 4650 m upp till ca 5010 m.
Vi var en decimerad skara som
började vandringen. Tre insåg att de
inte kunde genomföra den, fyra red
och vår vän Vinod skulle gå sakta
med guiden. Det var inte troligt att
han skulle klara av hela khoran, då
återstod det bara vi två.
Första stoppet var vid ”Tarboche”
som är en hög påle med böneflaggor
där olika festligheter firas. Kort därefter passerade vi nedanför en klippa
som har använts för ”himmelsbegravningar” under vilka speciellt
utvalda munkar styckar avlidna
människor. Kroppsdelarna lades ut
på klipphällen där gamar kunde ta
för sig. “Himmelsbegravningar” har
utförts i århundraden men är idag
förbjudna enligt kinesisk lag. Vi
vandrade större delen av dagen längs
ett mindre vattendrag, det var lättgånget och svagt uppför. Längs vägen
är det fullt med platser som är heliga
och viktiga för pilgrimerna. Några

prostrerar vilket innebär att man
lägger sig raklång på marken, sträcker
händerna framför sig och ställer sig
dit händerna når och börjar sedan
om. De har gummisandaler eller motsvarande som skydd för händerna
och även indikatorer för var de har
slutat när de gör uppehåll av olika
anledningar. Så småningom fick vi
magnifika vyer över Kailash. Det är
endast vid fyra ställen som det är
möjligt att se Kailash längs khoran,
de är alla viktiga stopp på vägen runt
berget. Vi nådde vårt mål för dagen
beläget på 5010 m och övernattade i
en enkel barack. Vi vilade mest men
började oroa oss för kommande dag
då vi skulle gå över ett pass på 5630 m,
för även om vi hade varit på den
höjden tidigare är det ingen garanti.
Den andra vandringsdagen är den
viktigaste på hela khoran runt berget.
Efter ett par timmars vandring nås
Shiwal Tsal (5330 m), en plats som
representerar döden. Här gör man
uppehåll någon timme innan man

Prostrerande kvinna
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fortsätter. Innan man lämnar platsen
ska man lämna en ägodel, ett klädesplagg, eller något annat. Det innebär
att man får frigörelse från sina synder.
Khoran fortsätter sedan upp till högsta
punkten på 5630 m vid passet Drölma
La. För tibetaner är det en målsättning att åtminstone en gång komma
till Kailash för att gå ett varv runt
berget, det sägs frigöra från forna och
framtida synder! För att uppnå Nirvana ska man gå 108 varv runt berget
vilket är ett av de lättaste sätten att
kunna uppnå Nirvana.
Det började regna kraftigt under
natten, ett regn som övergick i snö
så när vi vaknade på morgonen är
marken täckt av ett snölager på ca
tio cm. Inga turister tilläts fortsätta

På väg ner igen i snöblasket

vandringen, vi fick gå tillbaka till
Darchen i snöblasket. Vår chaufför
och polis fortsatte dock runt Kailash,
men det tog dem betydligt längre tid
än vanligt. De startade kl. 05:00 och
gick till 20:00. Det var mer snö högre
upp, så det var nog ett klokt beslut
att inte låta turister fortsätta uppåt.

Åter i Lhasa

Vi åkte tillbaka till Lhasa genom det
storslagna landskapet, men fick ta en
omväg då ett par broar spolats bort
längs vägen. Det var en mycket dålig
väg med en besvärlig passage som
var svår att komma förbi, bilarna fast12

Potala palatset

nade i den vattenmättade leran. Men
vår skickliga chaufför körde förbi de
känsliga passagerna och efter några
timmar kunde vi köra vidare mot
Lhasa. Vi hade en dag i Lhasa innan
vi skulle flyga tillbaka till Kathmandu
och kunde besöka de heligaste byggnaderna Potala och Jokang klostret.
Potalapalatset ligger upphöjt och
dominerar stadsbilden, det består
av över tusen rum och byggdes på
1600-talet. Dalai Lama bodde i Potala
fram till sin flykt till Dharamsala
i Indien 1959. Jokang är Lhasas
viktigaste kloster och här förvaras
en Buddhastaty som kom till Tibet
på 600-talet. Runt Jokhang samlas
tusentals tibetaner för att be framför
klostret och många prostrerar.
Det finns tre khoras i anslutning
till Jokhang och det var en speciell
upplevelse att göra en av dem tillsammans med pilgrimer.

Vad händer nu då?

Kailash khoran finns kvar på listan
men det gör andra resmål också. Tid,
hälsa, väder etc avgör om det blir ett
nytt försök. Dock, det var en stark
upplevelse att bara göra första dagen
på khoran. Och att komma dit under
den stora buddistiska högtiden Saga
Dewa lockar förstås. Då samlas
mängder av pilgrimer vid Tarboche,
den stora pålen med böneflaggor, och
genomför olika ceremonier.

SGS jubilieumskryssning
13-20 oktober 2018
Lördag 13/10

vi glömde ta med oss frukt från föregående dag. Den uteblivna frukosten
Så blev det äntligen dags för den
bekymrar oss inte för vi ska snart
SGS-jubileumsresa, som vi länge sett
vara i luften med Lufthansa.
fram emot. Lördag morgon, den 13
Vi ”vet”, sedan tidigare resor, att de
oktober befinner vi oss i Bilbao med
serverar ost- eller kycklingsmörgås
anledning av att Stockholms Mansså vi tar oss inte tid att äta på flygkör, där Bengt sjunger, genomfört
platsen. Det är ju bara 30 minuter
några konserter i samverkan med en
tills vi sitter i planet. Döm om vår
baskisk manskör.
förvåning då de istället för smörgås
Vi startar lördagen redan kl. 04.15 på
till morgonteet ger oss en stor cookie
vårt bed/breakfast, centralt i Casco
full av chokladbitar. Vi spar den till
Viejo i Bilbao, minst sagt trötta efter
senare tillfälle eftersom vi tror att vi
två hektiska dagar, då Bilbao har
kommer att ha gott om tid att äta i
festat. På torsdagskvällen firades
Frankfurt, ca 3 timmar, i väntan på
”la Madre de Dios de Begonia” med
Stockholmsgänget. När vi landat och
festens huvudpunkt just utanför vårt
b/b. Alla var där och det
sjöngs allt från traditionella
baskiska sånger till Abbas
Mama Mia. Så fort en sånggrupp slutade började några
andra att sjunga och spela.
På fredagen var det lugnare.
Det var Spaniens nationaldag, vilket inte märktes mer
än att affärerna var stängda.
Men på kvällen höll barrundorna på långt in på
natten.
Nåväl, nu på lördag morgon
traskar vi iväg till flygbussen för resan till Frankfurt
och anslutning till de andra
SGSarna. På väg mot flygbussen passerar vi en termometer som klockan 5 på
morgonen visar +25 grader,
en ofattbart varm morgon!
Någon frukost har vi inte ätit, Dick Harrison vid Kastorbrunnen.
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hittat till bagagebandet, samt snabbt
fått våra väskor träffar vi på gruppen
från Köpenhamn som väntar på sina
väskor.
Det blir ingen frukost på flygplatsen
utan vi reser med Köpenhamnsgruppen till båten, som ligger och väntar
i Winningen, där vi hoppas att få
något till livs. Men på väg till Winningen blir det uppehåll i Koblenz
och vi får en första guidning av Dick
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Harrison - om Die Ecke, Kastorbasilikan och Kastorbrunnen. Mycket intressant och
inlevelsefullt. När vi får egen
tid försöker vi hitta en butik
som säljer bananer, men det
är bara serveringar överallt.
Tillbaka mot bussen köper vi
desperat varsin glass som vi
slukar 5 minuter innan bussen ska åka. Äntligen dagens
första måltid. Väl på båten
är det dags för en lättlunch.
Soppa och en liten smörgås. Med
lite mat i magen blev det dags för
promenad genom vingårdarna på de
branta sluttningarna ner mot Mosel
med Leif Thånell som ciceron.
En promenad med vackra vyer och
Leif som gav oss inblickar i det hårda
arbete som vinodlarna har. Vandringen
avslutades med vinprovning och
möjlighet att beställa vin från den

vingård, Knebel, där Leif och Kerstin
hjälper till med arbetet.
Tillbaka till båten, efter en stunds
vila, var det presentation och information i stora salongen, innan middagen i restaurangen.

Marie Granberg och Bengt Olsson

Vi var ett gäng som inte vågade oss
på att vandra genom vinbergen.
Istället fick vi åka på vagnar dragna
av små traktorer, avpassade att köra
på de smala och vindlande vägarna
genom vinfälten. Under tiden kunde
vi provsmaka två viner och njuta
av den fantastiska utsikten och det
vackra vädret.
Ewa Knutsson

sagerarna bege sig till aktersalongen
och lyssna till Kerstin Thånell, som
visade bilder och berättade om livet
på en vingård under rubriken ”Från
stock till glas”. Kerstin åker med
maken Leif årligen till denna vingård
i Winningen för att delta i skördearbetet. Vi fick en inblick i arbetet på
en vingård. Det omfattar inte bara
det mödosamma skördearbetet i de
branta sluttningarna. (Man går nerifrån och upp för att klara lutningen.)
Stockarna ska beskäras i dec-jan och
bindas upp i mars. Blomningen sker
vanligtvis i juni, och skörden äger
rum från mitten av oktober. Detta
extrema år skedde dock allt väldigt
tidigt, och skörden var redan avklarad. Viss besprutning görs mot
svampangrepp, och ogräs ska hållas
undan i raderna. Nyplantering vattnas och gödslas en aning. I övrigt ska
stockarna sköta sig själva. Druvklasarna sorteras efter beskaffenhet för
att användas till olika sorters viner.
Om druvorna blivit russinlika, får
man fram en Trocken-beerenauslese,
extra fin och söt.

Söndag 14/10

Vaknade upp till
en solig och för
årstiden varm dag.
Tittade ut genom
hyttens väl tilltagna
fönster och såg det
vackra landskapet
med vinbergen utanför. Vår båt Leonora flöt sakta fram
på Mosel. Efter en
riklig frukostbuffé,
kunde 1/3 av pas15

Kerstin upprepade sin visning ytterligare två gånger så att alla hann ta
del av informationen. Aktersalongen
var nämligen för liten för hela vår
skara.
Klockan 10 samling i stora salongen
för att lyssna på Dick Harrisons
första föreläsning. Idag handlade
den om Riddarna och deras borgar.
Vi kunde inte låta bli att fascineras
av Dicks teatraliska framställning.
Under en timme blev vi fullmatade
med fakta.
Riddarna var från början ryttare
(Ritter) på 900-talet. De gick från lågstatus till högstatus och blev en slags
beskyddare. Riddarborgarna var från
början ett torn. Senare, under flera
sekler, tillkom diverse byggnader i
anslutning till dem. Man inrättade
diverse tullar utmed flodvägen, och
tornen för denna hantering finns till
stor del kvar än idag. De utbyggda
borgarna används numera ofta som
restauranger eller konferensanläggningar.
Så dags för lunch. Luncherna ombord bestod av salladsbuffé, soppa,
huvudrätt (val mellan kötträtt, fiskrätt och vegetarisk rätt) och dessert.
Efter lunch kunde man t.ex. njuta
av värmen på soldäck. Jacuzzin var
också öppen för hågade badgäster.
Nu hade båten tagit oss till TrabenTrarbach. Vi utforskade den lilla staden på egen hand, innan det var dags
för nästa inplanerade programpunkt.
I samlad tropp gick vi till Axel Emert,
vinodlare i 8:e generationen. Han
berättade stolt om sin gård, där han
får ut ca 35000 liter vin/år. Skörden
är inte bara riklig utan också av god
kvalitet. Det kan man tacka markens
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skifferstenar för. De är både solfångare och skydd för vinstockarna.
Medan Axel berättade, fick vi provsmaka fyra viner från gården. Därtill
bjöds det på mat; griskind med ett
mos gjort av potatis och surkål. Vi
gick genom Axels enorma vinkällare
(dock ej där han lagrar vinerna), som
också används som museum och
till jul-marknader! Tillfälle till inköp
fanns förstås. Tyvärr kan man inte
härbärgera några mängder under
flygresan hem, och Axel hade erfarenhet av att det inte heller var så lätt
att skicka vinkartonger till Sverige.
Nåväl, några flaskor blev det, och vi
hoppades innerligt att de klarar flygresan. PS. Det gjorde de. DS.

Christina Völcker och Inger Bjurlén

Måndag 15/10

Jag vaknar tidigt, klär mig och tassar
tyst ut ur hytten för att inte störa
min sovande reskamrat. Går upp på
däck. Det är fortfarande mörkt. M/S
Leonora flyter fram lugnt och stilla
och den friska lite kyliga luften gör
mig pigg och sugen på vad dagen ska
föra med sig. Idag ska vi gå igenom
tre slussar och så småningom lägga
till i Mehring 18 km från staden Trier
som är dagens utflyktsmål.

Av Dick Harrison får vi veta att Trier
är en av det gamla romarrikets största
och viktigaste städer med ett rikt
handelsutbyte och stigande välstånd
när den anlades av Augustus 15 f.Kr.
Här finns flera antika byggnader och
konstskatter. En hel del av detta kommer vi att få se när vi på eftermiddagen tar oss dit med buss.
Dick berättar livfullt om hur staden
under århundradena vid flera tillfällen utsatts för krigsherrars erövringar
– stadens fall och återuppbyggnad.
Napoleon erövrade och förstörde den
och senast bombades den till grus
under andra världskriget.
Innan det är dags för lunch och
avresa till Trier får vi också nyttiga
kunskaper om grå starr av ögonläkaren Hans Leyon. Vi får veta att alla så
småningom kommer att drabbas och
att man inte ska vänta med att göra
en operation. Ju förr dess bättre.
Väl i Trier passerar vi amfiteatern och
från en utsiktspunkt ovanför staden
kan vi blicka ut över den.
Vi tittar närmare på Aula Constantina,
världens enda bevarade kejsarhall.
Den är idag en kyrka och vi stannar
till där, sätter oss tillrätta och lyssnar
på en orgelkonsert.
Trier är också Karl Marx födelsestad.
Vår promenad i staden avslutas med
att vi går förbi den av Kina bekostade
statyn av honom och går slutligen
igenom Porta Nigra – den gamla
stadsporten som nu finns upptagen
bland UNESCO:s världsarv.
Jag väljer lax till middag och eftersom
jag inte här förtjust i Crème Brulée
väljer jag ost till efterrätt. En välmatad dag är till ände.
Kerstin Strandskog

Tisdag 16/10

På morgonen låg dimman lågt
över vinodlingarna. Den lättade så
småningom och det blev senare en
fin och solig dag. Dick Harrisons
föredrag passade bra med dimma
och råkyla för han avhandlade digerdöden som härjade i Europa i mitten
av 1300-talet och sedan kom igen
många gånger. Den orsakas av bakterien Yersinia pestilensis som överförs
till människan via loppor från sjuka
råttor. Det finns olika former och
dödligheten är mycket hög. Cirka
75 % av de drabbade avled. Dick
Harrison beskrev hur pesten drabbade
hög som låg. Man hade teorier om
varför den drabbade och om hur
man hoppades kunna undgå den.
Birgitta Birgersdotter (senare heliga
Birgitta) ansåg att Gud lät pesten
drabba människorna p.g.a. att unga
kvinnor klädde sig utmanande med
åtsittande kläder och bjäfs! Den sista
pestepidemin i Sverige var i början av
1700-talet. Numera har vi antibiotika
och även vaccin.
Hans Leyon fortsatte sin serie om
sjukdomar i ögat och behandlade
denna dag förändringar i gula fläcken.
När man tittar på något så fokuseras
bilden av det vi ser på denna lilla del
av näthinnan. Resten av näthinnan
har så låg synskärpa att man inte ens
kan läsa översta raden på syntavlan.
Det räcker ändå för att uppfatta om
en bil kommer från sidan eller var
dörrkarmen befinner sig. Det finns
olika former av degeneration av
syncellerna i gula fläcken. En form,
den s.k. torra förändringen beror på
att syncellerna dör och då finns det
ingen behandling. Vid den s.k. våta
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förändringen växer det in blodkärl i
närheten av gula fläcken. Dessa blodkärl läcker och det uppkommer då
svullnad av gula fläcken och försämrad synskärpa. Denna form behandlas genom injicering av speciella,
mycket dyra preparat i ögat.
På eftermiddagen var det dags för
utflykter i och omkring städerna
Bernkastel och Kues som ligger på
varsin sida av Mosel. De som föredrog vandring gick mellan vinodlingarna och fick veta att ett av de bästa
rieslingvinerna kommer härifrån.
Det är härligt med lokalpatriotism.
Vi fick också veta att odlarna ofta har
sina vinrankor på många olika ställen
och att man försöker byta och köpa
odlingsområden så att de blir mer
sammanhängande. Vi gick genom
den pittoreska staden Bernkastel och
såg i ett fönster en flaska vin från
1953 för 1400 euro, så vinet härifrån
är nog inte så dåligt. I centrum av
Bernkastel är det tätt mellan korsvirkeshusen. Några hus har mycket liten
bottenyta och blev bredare en våning
upp. Detta berodde på att man på
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den tid när husen byggdes fick betala skatt
beroende på hur stor
markyta ett hus upptog.
Ett stort hus vid torget
har så många fönster att
man under adventstiden öppnar ett fönster
varje dag som en lucka i
en adventskalender och
spelar upp en liten scen
för åskådare på torget.
Från Bernkastel gick
en bussfärd upp på
höjderna bland vinodlingarna med stopp vid
en vinpress kopierad från romartiden. Där fick vi smaka vin kryddat
som på romartiden efter ett recept av
Apicius som var kock och skrev en
kokbok för 2000 år sedan. Till vinet
fick vi gott bröd med ost som också
var enligt recept av Apicius.
Bussen stannade på en höjd med
fantastisk utsikt över moseldalen.
Utflykten avslutades med provning
av rieslingvin och alkoholfri druvsaft
hos en ung, kunnig vinodlare i byn
Brauneberg. Allt smakade gott och
det köptes flaskor att ta hem.
Denna innehållsrika dag avslutades
med en konsert med en violinist,
Katharina Wimmer och en pianist,
Karsten Huschke. Programmet var
bra sammansatt och presenterades
på ett charmigt sätt av violinisten.
Som extranummer spelade de Vaggvisa av Johannes Brahms. Hon sjöng
en vers på svenska och gjorde det
mycket bra!

Bodil Eckert

Onsdag 17/10

Cochem
Morgondimma och sjörök gjorde
scenerierna ännu vackrare än tidigare.
Vinbergen skiftade alltmer i guld. Vid
morgonsamlingen i salongen meddelade kaptenen att vattenståndet i
floden Rhen är så lågt att floden inte
är farbar för vårt fartyg. Anders, vår
ordförande, tog vid och förklarade att
vi på alternativt sätt ska kunna ta oss
längs med Rhen.
Professorns föredrag inleddes med en
inblick i hur Burg Eltz tillkommit och
fungerar idag. Från början (800-talet)
var det en bondgård, som senare
byggdes till en borg som i tre olika
hus rymde tre familjer, ättlingar till
en gemensam anfader. Familjerna
Kempenich, Rybenach och Rodendorf bodde i borgen från 1300-talet
till 1815. Sedan dess äger familjen
Kempenich borgen. Deras privata
hus ingår inte i de delar som vi får
besöka.
Trettioåriga krigets hemskheter
för enskilda individer och grupper
berättade Dick Harrison om på ett
mycket gripande sätt, liksom om dess
betydelse i olika länder, inte minst
Sverige. Hans bok i ämnet har fått sin
titel från en mjölnardotters dagbok
från kriget ”Ett stort lidande har kommit över oss”. Krigets längd varierade
i olika länder, längst tid varade det i
Tyskland - 300 år. Globaliseringen av
kriget berördes också.
Efter en bensträckare och chans att få
en kopp kaffe, tog Hans Leyon över
ordet och beskrev sjukdomen Grön
starr eller Glaukom, som är en åldersrelaterad sjukdom med påverkan
av synnerven, trådar slås ut och den

drabbade får ett begränsat synfält.
Sjukdomen är ärftlig och svårbedömd även av läkare. Den kan leda
till blindhet. Behandlingen är i första
hand ögondroppar för att minska
trycket i ögat Orsaken är sannolikt
relaterad till cirkulationen i synnervshuvudet.
Lunchen avslutades med härlig glassbuffé i salongen. Staden Cochem
och borgen Reichsburg besåg vi från
soldäcket innan vi for genom landskapet i buss upp till Burg Eltz. När
vi passerat vinbergen kom vi upp i ett
jordbrukslandskap med åkermark
och skog. Vi valde olika alternativ
att ta oss från parkeringen ner till
borgen, några gick en kraftigt lutande
väg, andra en slingrande skogsstig
och en del tog buss ner. Borgen med
tinnar och torn påminde om ett
sagoslott. Vi var indelade i grupper

och fick på förutbestämda klockslag
guidning genom salar, sovrum, troférum med björnfällar och enorma
älghorn från Alaska. På egen hand
kunde vi också besöka skattkammaren där vi av Dick tipsats om att
finna Gustaf II Adolf till häst i guld.
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Vi fann honom mycket
porträttlik.
Efter middagen samlades vi igen
i salongen
för kaffe och
Esterhazykaka. Därpå
firade vi vårt
jubileum
med bubbel i
fina glas med
föreningens logga på - en present till
oss från hemlig donator. Glasen fick
vi behålla. Magnus Andersson höll
ett tal om föreningens grundande
och sin stora del i bildandet, om
tankarna kring ändamålen och om
hur de förverkligats genom åren.
Anders hade förberett tipsfrågor om
verksamheten och vi bildade grupper som tävlade i denna svåra quiz.
Gruppen Rhen-essens vann. Flera
presenter delades ut till medlemmar
som bidragit under denna resa, paret
Thånell, Hans Leyon m. fl. Kvällen
avslutades i hög stämning.
Eva Landervik

Torsdag 18/10

Från Koblenz till Rüdesheim tur och
retur.
Koblenz med anor från 1000-talet
f.Kr. bjuder på disigt väder och lägre
temperaturer än vi vant oss vid. Efter
frukost håller Dick Harrison ett
kortare föredrag och tipsar om vad vi
bör se i sta’n, i stället för som tänkt,
löpande guidning medan vi stilla
seglar nedför Mittelrhein. Vi får cirka
två timmar på oss för egna strövtåg
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före lunchen, som är tidigarelagd i
dag. Rask promenad ner till Deutsches
Eck där Mosel rinner ut i Rhen (konfluensen som gett staden sitt namn).
Här låg gränsen mellan kelternas och
germanernas riken innan romarna
kom. Både Rhen och german är för
övrigt fornkeltiska ord. Tar en titt på
minnesmonumentet över Tysklands
enande 1871 under Preussen (eller
snarare Bismarck?). Kaiser Wilhelm I
till häst belåtet blickandes ut över de
båda floderna. Monumentet, uppfört
på 1890-talet, förstördes under andra
världskriget och byggdes inte upp
igen förrän Tyskland enades efter
Berlinmurens fall. Diset inbjuder inte
till linbanefärd upp till borgen Ehrenbreitstein, som tronar mäktig över
konfluensen och säkerligen bjuder på
fantastisk utsikt i annat väder. Traskar i stället vidare till Ludwig Haus,
Tysklands äldsta sjukhus, nu konstmuseum. Tittar på statyerna utanför,
bl.a. ”tummen” på innergården.
Vandrar därifrån över till St. Kastorbasilikan. Kyrkan är från 800-talet
och användes under århundraden
som en plats för toppmöten mellan
kejsare och kungar eftersom Koblenz
ansågs som neutral mark, vilket inte
hindrade att staden sönderbombats
vid flera tillfällen under århundradenas lopp. I kyrkan är två ärkebiskopar
av Trier från 1300-talet begravda.
Ärkebiskoparna valde sedan att flytta
hit permanent på 1660-talet för att ha
mer kontroll över Mosel och Rhen.
Här kunde nämligen tull tas ut på
all flodhandel från Mosel och Rhen.
Kyrkan, med fyra torn, är i romansk
stil. Det är lugnt och stilla, två män
med kvastar går och sopar. Men vad

är det som surrar borta vid heliga
Rizzas skrin? En robotdammsugare!
Nutid möter medeltid? Utanför kyrkan finns Kastorbrunnen på vilken
fransmännen gjort en inskription
till minne av Napoleons fälttåg mot
Ryssland 1812, som utgick härifrån.
Under texten har ryssarna 1814 lagt
till att de sett och godkänt texten.
Härifrån bär det av till Altstadt och
Liebfrauenkirche, med sina lökkupoler. Kyrkan är från sent 1100-tal och
byggd ovanpå en gammal romersk
kejsarhall från 300-talet. Är det från
kyrkotaksdekorationer som dessa
(liksom i gårdagens Burg Eltz) som
Jugendstilen fått sin inspiration?
I samband med en restaurering
återställde man originalfärgerna från
medeltiden, bl.a. en mustig, rödbrun
färg på vissa av valvens pelare. Efter
en titt på Müntzplatz och huset där
Metternich föddes går jag vidare till
Florinskyrkan som är stängd. Inte
med bästa vilja i världen kan den
18:e anses vara ”början av oktober”.
Nästa anhalt blir i stället jesuiternas
kyrka. Inga tillbakablickande munkar här inte. Invändigt är byggnaden
mer eller mindre urblåst till förmån
för något som mest liknar konferensmöblemang från 2000-talet. Även
fönstermålningarna är av modernt
snitt. Visserligen blev vi varnade i
morse, men ändå. Å andra sidan
visar det ju klart att jesuitordern
följer med tiden.
Efter lunchen, under vilken Anders
försäkrar att det är fritt fram att äta
invasiv abborre från Victoriasjön,
bär det av till Rüdesheim med buss.
På grund av det låga vattenståndet i
Rhen är floden inte farbar. Har turen

att hamna i samma buss som familjen Harrison vilket innebär att Dick
pekar ut borgarna efter vägen genom
Mittelrheintal allteftersom. Även här
ser man branta vinberg, men även en
hel del barrträd. Om Moseldalen
är leende är Rhendalen här mer
dramatisk. Det går betydligt fortare
med buss än om man stilla seglat på
Rhen, men det går ändå ganska bra
att se borgarna på motsatt sida som
blickar ner över floden från höga
klippor. Den första som syns är
Stolzenfels, som inte har särskilt
mycket gemensamt med den ursprungliga 1300-talsborgen, utan
mer är ett uttryck för 1700-tals
romantik. Flera borgar är nämligen
ordentligt restaurerade, även det lilla,
numera vita, tulltornet Mäuseturm
dit ärkebiskop Hatto från Mainz enligt sägnen ska ha flytt jagad av möss
som sedan åt upp honom. Sägen
inte sanning. Det finns en och annan
borgruin och även sådana som i vart
fall ser gamla ut också och det räcker
gott så. Strax efter att ha sett borgruinen Rheinfels (förstörd av fransmännen sent 1700-tal) kommer vi
fram till Loreleiklippan. Den ligger
samma sida som bussen kör och
ärligt talat, från bussen sett och med
Rhens låga vattenstånd, är det svårt
att förstå hur farlig den ansetts vara.
Ute på en utskjutande udde sitter en
staty av Lorelei själv. Hon ser ensam
ut. Efter en nära döden upplevelse
när bussen kör över järnvägsspåret
och hamnar mellan bommar på nedgång och trafikstockning på andra
sidan (som tur var kom inget tåg just
då), är vi framme i Rüdesheim där
den värme vi vant oss vid välkomnar
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oss igen. Staden är mest känd för
Niederwald Denkmal med Germania. Återigen ett pampigt minne över
Tysklands enande efter kriget mot
Frankrike 1870-1871. Själva monumentet är från 1883 och trots ihärdiga försök från bl.a. fransmännen
har det motstått bombningar och är
intakt. Till skillnad från själva staden
nedanför som låg i ruiner efter andra
världskriget. Vi åker upp med linbanan byggd 1954 i kabiner som ser ut
att komma från samma tid. På vägen
upp och ner kan vi se några män som
arbetar med att binda upp vinrankor
i de branta vinbergen. Nere i staden
igen precis vid linbanan finns en
”julaffär” som lockar många SGS:are
innan det är dags att sammanstråla
på Breuers Rüdersheimer Schloss
på Drosselgasse för Rüdersheimer
Kaffee (karamelliserat socker, lokal
eau-de-vie, kaffe och vispgrädde).
Eftersom jag inte gillar kaffe kan jag
inte uttala mig om smaken, men alla
andra verkar nöjda. Den trånga, två
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meter breda Drosselgasse med alla
sina tavernor är väl för övrigt stadens
”sevärdhet nummer 2”. Efter kaffet
är det dags för återfärd till Leonora
som väntar på oss vid Balduinsbron
i Koblenz. Borgarna är väldigt vackra
i kvällssolen. På återresan kan vi
konstatera att vattenståndet i Rhen
bara på dessa timmar blivit märkbart
lägre. På kvällen bjuder kaptenen
på bubbel innan det är dags för
Captain’s dinner, femrättersmiddag.
Min hälleflundra skivar sig som den
ska. Efterrätten är glace au four, eller
som det heter på engelska ”baked
Alaska”. Efter samvaro i loungen efter
middagen får vi besked om att fartyget inte kan gå till Lahnstein som
det var tänkt i går. Vi blir alltså kvar i
Koblenz tills det är dag att flyga hem.
Vi som bespetsat oss på att utforska
den orten (med enligt Google fina
vandringsleder längst bifloden Lahn)
blir förstås lite snopna. Hoppas det
är klarare väder i morgon så det är
läge att åka linbana. Den ser betydligt

modernare ut än kusinen i Rüdesheim och det vore kul att se konfluensen från luften och utsikten.

Kavita Bäck

Fredag 19/10

Det blev en andra dag i Koblenz vid
Mosel/Rhen vilket också blev den
sista destinationen på vår flodväg
med M/S Leonora. Vattentillgången
på Rhen blev inte bättre och båttrafiken på floden hade stora problem.
Vattenståndet i Rhen har inte varit
lägre så länge man fört statistik.
Vi lyckades få en kajplats i den fina
staden Koblenz och inte i Landstein
som ev var aktuellt. Våra förträffliga
reseledare hade snabbt varit på plats
i Landstein för att rekognosera och
ge oss inspiration för dagen, men
konstaterade lättade då de återvänt

att Koblenz var ett klart bättre alternativ.
Förmiddagens rutiner på båten
kunde vi dock fullfölja. Anders berättade för oss att en SGS-bok är på
gång, att vi kan dricka RüdersheimerKaffe hemma enligt recept som vi fått
tillgång till, att vi träffas till våren på
Tjärö i Blekinge.
Dick berättade livfullt om Tysklands
medeltida storhetstid, med fokus på
katedralerna i allmänhet och Mainz
”kejsardom” i synnerhet. Under
dagen ordnades det en busstur till
Mainz där de som önskade fick en
guidad tur av Dick till bla Stefanskyrkan där Chagall skapat vackra
fönster.
Många stannade kvar i Koblenz för
att titta ytterligare på staden i egen
takt. Flera for med linbana över Rhen
upp till Ehrenbreitstein, en fästning
som kallas ”Rhens Gibraltar”och

Romanticum
En konstutställning som visar en tänkt båtfärd på Rhen under 1800-talet.
Lorelei, som lockade sjömännen i fördärv.
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som idag innehåller ett spännande
museum.
Några gav sig iväg på cykel och
tittade på omgivningarna.
Några besökte det speciella kulturhuset, Forum Confluentes som
innehåller ett Mittel-Rhein-mueum,
ett stadsbibliotek samt Romanticum
som är en utställning om den romantiska Rhen, beskrivet genom sagor
och myter, en mystisk klippa och
berättelser från förr. Utställningen är
en interaktiv- och multimediaupplevelse. Allt av intresse från utställningen kunde man ladda över på ett
kort, QR code, och se på utställningen igen hemma vid sin dator.
Jag kan tänka mig att många också
satt med ett glas vin eller en öl på
någon av de många serveringarna
och njöt av en solig dag och säkert
upplevde många andra begivenheter
i staden.
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På kvällen samlades vi igen för en
gemensam måltid. Kvällen blev inte
särskilt sen eftersom många skulle ge
sig iväg väldigt tidigt. Efter farväl var
det dag att krypa till kojs inför hemresan nästa dag efter en spännande,
innehållsrik och givande vecka.

Marianne Rebenius och Barbro Frykås

Lördag 20/10

Idag vaknar jag med en känsla av
vemod. Jubileumskryssningen är
slut, det är dags att åka hem.
I den tidiga morgonen har det
slamrat en del i korridoren när de
morgonpigga resenärerna till Köpenhamn och Landvetter har gett sig
iväg. I matsalen är det halvtomt, bara
vi Stockholmrsresenärer är kvar och
strax är det dags även för oss att kliva
ombord på bussen till flygplatsen.
Men så är det ju, alla resor tar slut.
Nu kan vi bara minnas allt det trev-

liga vi varit med om.
Winningen med installation i Flodkryssaren Leonora. Det trevliga,
vackra, lärorika besöket i vinodlingarna med provsmakning av goda
Moselviner. Tack Kerstin och Leif.
De dagliga föredragen av Dick
Harrison medan vi i sakta mak
glider fram på floden Mosel och då
och då passerar någon sluss. Tack
Dick.
Besök och utflykter i Traben–Trarbach med middag och vinprovning
i källarvalven hos Axel Emert där
ljudnivån steg för varje glas vin som
vi provade.
Föredragen av Hans Leyon om ögonen och de vanliga problem med grå-,
grönstarr och gula fläcken. Tack Hans.
Besök i Bernkastel och Trier med
konsert i en av kyrkorna och med
guidning och utflykter.

Guidning i Cochem och besök i
sagoslottet Burg Eltz. Bussturen till
Rüdesheim. Det låga vattenståndet i
Rhen kunde vi inte göra något åt.
En dag i Koblenz med linbanetur till
slottet på andra sidan Rhen medan
några (ganska många) bussade till
Mainz.
Inte heller att förglömma den fantastiskt fina maten och servicen ombord
på Leonora.
Tack till er alla medresenärer som
gjorde resan oförglömlig.
Och till sist ett kolossalt stort jättetack till Lotta, Anders och alla ni
andra som hjälpt till att arrangera
denna fantastiska Jubileumsresa.

Med hälsningar från Harald och Sonja
Wiezell i vackra Roslagen
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...men vi seglade ju aldrig uppför Rhen!
Enligt programmet skulle vi sista
dagarna segla en bit upp i Rhen på
SGS Jubileumskryssning.
Nu blev det istället två en-dagars
bussturer de sista dagarna - upp till
Rüdesheim och till Mainz, så det blev
bra i alla fall.
Att vattenståndet varit lågt i sommar
var ju känt och kanske borde kaptenen på Leonora varskott tidigare att
vi inte kunde ta oss upp i Rhen.
Vattenståndet har sjunkit några cm
varje dag i ett par veckor. Det kan
ses på www.wetteronline.de/pegel/
koblenz.
Problemen med låga vattenstånd i bla
Rhen kommer säkert att förvärras.
Det är fortfarande vegetationsperiod
och stort vattenunderskott i marken
så även om det kommer lite regn
förändras knappast situationen. På

Mosel märktes inte
problemen på samma
vis eftersom slussarna
höll uppe vattenståndet trots att flödet
var lågt.
Troligen blir problemen pga sjunkande
vattenstånd ännu
värre framöver. Det
är redan nu det lägsta
vattenståndet som
uppmätts på många platser vilket ger
negativa konsekvenser för handelssjöfarten på floden.
Även minnen från andra världskriget
gör sig påminda. I torsdags, den
18/10, blottlades en amerikansk
odetonerad bomb på flodbottnen vid
Köln.

Peter Ragge

Nilgås – er följeslagare längs floden
Nilgås (Alopochen aegyptiaca) kommer ursprungligen från Afrika söder
om Sahara. Den har dock spridit sig
upp till Europa. Hur är ett litet, litet
frågetecken. Har den kommit hit av
sig själv, eller är det en rymling från
djurparker lite varstans? Med stor
sannolikhet har den dock spridit
sig från inplanteringar som gjorts i
England, Nederländerna och i Tyskland. Där har de sedan snabbt ökat
sin numerär och utbredning. I resten
av Europa är den nu en inte alltför
ovanlig art.
Den har ökat sin utbredning i Europa
så snabbt att EU har röstat igenom
att den ska klassas som en invasiv
främmande art.
I Sverige är den fortfarande så pass
ovanlig att den väcker glädje bland
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fågelskådare när
den upptäcks. I
somras befann
jag mig vid Ottenby på södra
Öland och tittade på en nilgås.
Bredvid mig stod ett par holländare,
och jag sa till dem att de kunde få
se en verklig raritet i min tubkikare.
När de väl gjorde det sa de att ”theese
Egyptian Geese are so common in
Holland that no one will like to see
them”. Jaha, där ser man, tänkte jag.
Jag visste då inte att de inplanterats i
Nederländerna. Här ville jag visa upp
en raritet och de vill inte ens titta på
den eftersom nilgäss numera är så
pass vanliga i Holland.

Lars-Åke Janzon

Föreningen uppvaktade vår tidigare ordförande och hedersmedlem, Marianne Billing på 90 årsdagen och fick följande
tackbrev:
”Hela SGS!
Tusen tack för uppvaktningen på min födelsedag. Jag blev särskilt glad
för att ni skänkt till IW-projektet Narkotikahundarna. Det är ett projekt
som värmer mitt hjärta och som jag engagerat mig mycket för.
Hoppas att det blev en fin kryssning, tänkte på er ofta under den tiden.
Många varma kramar.
Marianne ”

...än dröjer det några månader
innan maskrosorna blommar igen, i väntan på det
tillönskas alla Briefingläsare...

Gott Nytt År
och därmed dags att betala medlemsavgiften 2019
Ordinarie medlem 250 kronor. Familjemedlem 75 kronor.
Bankgiro 223-7352
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Res gärna till Berlin!
Det blir alltid nya upplevelser
Text och bild: Katrin Kihlström
En dag i början av juli plingade det
till i min mobil och det kom ett sms:
”15 biljetter kvar till Helene Fischer,
Ses vi?” Helene Fischer är en megaartist i den tyskspråkiga världen,
men hon är praktiskt taget okänd
här i Sverige. Det var en väninna som
skickade sms:et och det kom på tisdagskvällen. Paff som jag var svarade
jag genast med frågan När? Var? Hur?
Svaret kom snabbt: ”Söndag, Olympiastadion!” Olympiastadion måste ju
vara den kända Olympiastadion i
Berlin. Jag ringde min syster, som
visade sig vara fullt sysselsatt med att
boka flygbiljetter, hotell i Berlin för
en natt och att beställa en biljett till
den här konserten på Internet. Hon
lovade att boka hotell och en konsertbiljett till mig också och vidarebefordrade uppgifterna om sina flygtider till mig så att vi skulle kunna
resa med samma flyg. Det kunde
bara bli en natt i Berlin för vi hade
var för sig annat inplanerat under
den kommande veckan. På en dryg
timme hade vi ordnat bokningar och
konsertbiljetter inklusive Door-togate pga den tidiga timmen kommande söndag.
Väderleksprognosen hade utlovat
litet regn på eftermiddagen i Berlin
på söndagen strax före konserten
och en temperatur på ca 17°C. Man
kan inte lita på prognoserna – i alla
fall inte den här sommaren! Det
blev inget regn och jag var nog litet
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för varmt klädd. Det gick bra ändå.
Förutseende nog ingick det biljett
med allmänna kommunikationer i
konsertbiljetten. Det finns många
linjer och avgångar till och från
området så det fungerade mycket bra.
Det var lätt att hitta för en utsocknes
genom att bara att följa strömmen av
folk till och från Olympiastadion.

Utanför Olympiastadium före insläppet.

Det var varmt och man måste dricka
mycket i den här värmen. Det var
lätt att få tag på något att dricka
både på väg från S-Bahn och U-Bahn
och på området kring Olympiastadion – både med eller utan alkohol.
Förutom priset på drycken kostade
det 2 Euro i pant för den halvliters
plastbägare drycken serverades i.
Flaskor var inte tillåtna där. Jag tror
inte att det blev så många som löste
in sin pant. På de flesta bägarna
fanns dessutom en bild av Helene
Fischer, så det blev en billig souvenir.
Under föreställningen gick det också
omkring försäljare och sålde förfriskningar, främst fatöl, dvs starköl. De

bar en liten öltunna på ryggen och
mätte skickligt upp öl till försäljning.
Det märktes att vi inte var i Sverige.
Det märktes också genom att jag till
min förvåning noterade att folk helt
ogenerat rökte under föreställningen.
Det här var visserligen utomhus –
men ändå!
Solen lyste mycket starkt när insläppet började. En gästartist värmde
upp publiken i solgasset, men när
föreställningen med den stora stjärnan började hade solen naturligtvis
respektfull sänkt sig tillräckligt för att
inte plåga publiken.
Det var en fantastisk konsert. Helene
Fischer är en artist med egna slagdängor. Olympiastadion var så gott
som fullsatt. Där fanns säkert minst
60000 personer – i fyra generationer.
När hon tog upp sina största hits
sjöng hela publiken med! Ja, den
sjöng rent och kunde texterna!
Kanske Tysklands svar på allsång?
Det var en fantastisk föreställning
som inte kan beskrivas. Den måste
upplevas! Det kan tilläggas att Helene
Fischer förutom att hon är en fantastisk sångerska också dansar och
är akrobat! Hon måste ha kondition
som en elitidrottare!
Nöjda med huvudsyftet med vår
blixtvisit i Berlin avslutades söndagen på hotellet vid midnatt. Sedan
hade vi hela måndagen på oss för
att se litet mer av Berlin än vi gjort
tidigare. Flyget hem skulle avgå först
på måndagskvällen. Berlin är en stad
man kan besöka hur många gånger
som helst och när som helst under
året. Det finns alltid något nytt att se
och uppleva.
Nästa dag var det måndag och alla

muséer var stängda. Så vi fick hitta
på något annat i sommarvärmen. Vi
tyckte det kunde vara intressant att
besöka platsen för den historiska
gränsövergången Bornholmer Straße.
För att komma dit åkte vi spårvagn
från Friedrichstraße. Därifrån fick
vi åka rätt långt in i det som tidigare
varit Östberlin och sedan ta en promenad.
Vi var säkra på att vi kommit rätt, för
där såg vi information om att det var
här som den första vägbommen fälldes upp och ”die Wende” inleddes.
Vi var litet förvånade över att platsen
ligger i ett förortsområde, eller rättare sagt på den tiden var omgivet av
två förortsområden – ett på vardera
sidan av muren och den berömda
bron, Bösebrücke. Nyhetsrapporteringen har ju alltid gett en bild av att
det skulle ha varit ganska centralt i
Berlin. Så är det alltså inte. I närheten
finns också en liten sträcka kvar av
berlinmuren.

Bornholmer Straße
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Sedan tyckte vi att det började bli
dags att tänka på lunch. Eftersom vi
nu hade gjort en utflykt i historiens
tecken föreslog jag att vi skulle ta oss
tillbaka till området kring Friedrichstraße och äta på en restaurang jag
fått tips av från en kollega. Den är
kvar från tiden före murens fall,
ligger i det som då var Östberlin.
Där ska många agenter, men även
affärsmän från väst, ha träffats på
den tiden. Man har inte ändrat på
inredningen sedan dess. Samma sorts
mat serveras nu som då.
Det var fullt med folk på uteserveringen och vi kom att bli praktiskt
taget ensamma inomhus, men det
tyckte vi inte gjorde något. Vi ville att
vårt restaurangbesök samtidigt skulle
bli ett slags museibesök. Så vi beställde
Berliner Bulletten, ett slags pannbiff.
Till det serverades saltgurka, senap,
surkål och antingen potatissallad
eller stekt potatis. Vi beställde varsin
variant. Maten sköljdes ned med
modernt alkoholfritt öl. Sådant öl
tror jag inte fanns förr, men vi ville
inte häva starköl mitt på dagen i den
här värmen.
Nöjda med maten bestämde vi oss för
att avsluta med en efterrätt. Servitrisen hade visat oss månadens specialiteter så vi tyckte att vi kunde testa
den efterrätt som fanns där. Det var
”Buttermilchmousse” med marinerade körsbär och mandelbiskvier.
Så serverade de kaffe som vi beställt –
det var dessbättre inte DDR-varianten
– och efterrätten. Det var bara det
att det saknades mandelbiskvier till
moussen. Vi vinkade till oss servitrisen, när hon behagade dyka upp,
och påtalade bristen. Hon svarade
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”Moment, bitte” och försvann. Sedan
såg jag att hon stod och pratade med
sina kollegor längre bort. Därefter
dök en överordnad till henne upp vid
vårt bord och frågade om vi hade ätit
färdigt. Vi svarade nej. Tiden gick.
Servitrisen försökte hålla sig undan,
men var till sist tvungen att snabbt
passera förbi oss igen. Då påminde
jag henne om mandelbiskvierna.
Samma svar: ”Moment” som tidigare.
Den här gången utan något ”bitte”.
Tiden gick. Efter en dryg halvtimme
efter det första påpekandet dök den
överordnade upp igen. Vi förklarade
än en gång att vi inte fått vad vi
beställt, pekade på menyn, och sade
att vi fortfarande väntade. Vi frågade
om det kunde vara så att de inte hade
mandelbiskvier fast det stod på
menyn. Det besvarades med tystnad.
Efter ytterligare en stund kom hon ut
med biscotti på ett särskilt fat. Där
fanns också två minisåskoppar med

körsbärsmarinad, några extra körsbär samt en klick äkta vispgrädde.
Skorporna var så hårda att vi inte
vågade bita i dem. Så vi hällde på
körsbärsmarinaden för att blöta upp
dem. Till slut mjuknade skorporna
och vi kunde avsluta vår efterrätt.
Det här får kanske uppfattas som en
tidsresa – en anakronistisk upplevelse. Vi lämnade i alla fall restaurangen
mätta.
För att kunna resa obehindrat med
lokaltrafiken köpte vi endagsbiljetter.
På måndagskvällen skulle vi flyga
hem från Schönefeld som ligger i zon
C, så vi köpte för zonerna ABC. Jag
vill varna för alla försök till plankning i Berlin. En kollega har berättat

för mig att man kan råka riktigt illa
ut om man åker fast av en kontrollant. Det finns många civilklädda
kontrollanter på de kommunala färdmedlen i Berlin. Har man inte rätt
biljett blir det inte bara dyrt – det kan
bli rättsliga konsekvenser också. De
gånger jag har åkt S-Bahn till Schönefeld har det kommit kontrollanter
precis när tåget passerat zongränsen.
Den här gången stannade till och
med tåget mellan hållplatserna och
stod still en stund medan kontrollanterna ”plockade” alla fuskare.

Funderingar på ett SGS-möte
Text: Ulla Johansson
Det var i Sigtuna. Mysig liten stad,
strålande väder, bra logi, god mat,
fina konferenslokaler, intressanta
föreläsningar. Och i lokalen låg
högar av resebroschyrer med
lockande resor till exotiska resmål.
Inspirerande läsning ända till slutet.
Kostnad!? 40000, 60000, 80000!
Svindlande summor. Humöret sjönk.
De här resorna låg utanför mina
ekonomiska möjligheter. Fanns det
inga andra möjligheter? Andra resebyråer? Privata resor?
Ja, det finns ju Servas. Då kan man
bo gratis. Max 2-3 nätter. Och vanligtvis trevliga kontakter. Så hade jag

ju gjort förr i olika delar av världen.
Och så trevligt det var att själv ta
emot en gäst från fjärran land.
Det gällde dock att tänka sig för. Jag
ringde en gång några dagar i förväg
för att fråga om logi. Märkte att den
svarande verkade besvärad och
frågade om jag ringt olägligt. ”Nja,
det är bara det att här är nu klockan
12 på natten!” blev svaret. Det var
i Australien, där det är stora tidsskillnader. Nåja, vi fick logi i alla fall.
Numera finns det ju mail.
Hur man får tag på Servas? Det finns
ju på Nätet, som allting annat.
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När jag blev intendent
på Hurtigruten (nästan)
Text: Margareta Jonsson Zelleroth
Bild: Dag Jonsson
I månadsskiftet maj – juni åkte vi
Hurtigruten med MS Lofoten för
andra gången. Det är nog en av de
vackraste resor man kan göra och
servicen ombord på det gamla fina
K-märkta fartyget är utsökt. Fantastiska bufféer till frukost och lunch.
Fyrarättersmiddag serverade vid bord
med linnedukar och linneservetter.
Beträffande djur och natur kunde vi
konstatera att det nu var färre djur,
framför allt fåglar, jämfört med vår
tidigare resa som vi gjorde i månadsskiftet juli–augusti. Nu låg fåglarna
på ägg. Å andra sidan var det ljusare.
Tyvärr såg vi inte midnattssolen, men
det var ljust hela nätterna. Äntligen
besökte vi Nordkap. Nu var det fjärde
gången vi passerade i närheten, så nu
var det dags. Då hade värmeböljan
kommit till södra Skandinavien och i
Oslo och Stockholm var det +30 grader.
Vi hade halkvarning på vägarna,
+ 2 grader och kall, hård nordanvind.
Det var fortfarande senvinter eller
tidig vår längst norrut och växtligheten hade inte kommit så långt.
Vissa återkommande resenärer föredrar att resa på vintern då det är gott
om plats på båten och ofta vackert
norrsken på himlen. Trots allt spelade årstiden ingen större roll för
oss. Det fanns alltid något att titta
på när vi stod ute på däck. Om det
inte var natur eller djur, så var det
kanske på- och avlastningen av gods i
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hamnarna. MS
Lofoten har
lastutrymme
och lastkran
på fördäcket.
Det krävdes
snabba och välgenomtänkta beslut av
starka och viga matroser om hur lastningen skulle ske. Ibland fanns det
motorer, frysskåp, spisar, motorbåtar
och andra fordon/farkoster fastsurrade på fördäcket.
Det finns tre viktiga chefsposter på
ett fartyg. Det är befälhavaren som
svarar för den nautiska avdelningen,
maskinchefen som svarar för den
tekniska avdelningen och intendenten
som svarar för resten, dvs hytter,
personal, matsal, kök, städning,
underhållning, shop mm. Ett krävande,
men sannolikt också både omväxlande och roligt yrke. Som ni ser
provade jag den fina uniformsjackan.
Den hade lätt kunnat anpassas till
mig på plats, men det blev inte så att
jag blev utnämnd till intendent på
båten. Jag vill inte tro att det enbart
berodde på bristande utbildning eller
okunskap inom arbetsområdena.
Nej, jag intalar mig faktiskt att jag
föll för åldersstrecket.
Efter provningen fick jag förmånen
att köpa den fina uniformsjackan och
idag hänger den hemma i garderoben.
Får se om och när den kommer till
användning.

SGS-are på källexkursion
Text och bild: Katrin Kihlström

KÄLLAN
Jag är källorna, jag är början. Jag var före ekarna,
gräset och blommorna. Jag var före fänaden, som
avbetar gräset. Jag var före svävande vinge och
löpande fot. Jag var före humlorna, bina och fåglarna.
Jag var före sorgen och glädjen. Jag var före gråten och
skrattet. Jag var före sången och spelet och dansen. Jag
var före plågan och våndan och ångesten på jorden. Jag
var före människornas släkt.
Nere i mörka jordens grund brusar mina ådror, som
ingen känner. Men här rinner jag upp nedanför kullen,
här speglar jag ekarnas kronor och följer släktenas
gång genom världen.
Jag är källan. Jag är början
Citat ur Brudarnas källa (1946) av Vilhelm Moberg

SGS-are kan dyka upp i fler sammanhang än på SGS-träffar och SGS-resor,
har vi upptäckt. Nu var det andra
gången som två SGS:are, det vill säga
undertecknad Katrin Kihlström och
Ann-Catrine Norrström, upptäckte att
vi hamnat på samma källexkursion
med Källakademin. I år var det en exkursion till Öland den 18–20 maj 2018.
Programbladet till Källakademins
exkursion inleddes med dikten ovan.
Att programmet inleddes med en dikt
poängterar Källakademins inställning att man inte enbart fokuserar på
de rent vetenskapliga aspekterna av
de källor som finns med på programmen. Man vill betona att källorna
även är en del av vår historia och
kultur.
Första platsen vi besökte var den
världsberömda fornborgen Sandby
Borg. Vid utgrävningar har man upp-

täckt att borgen en gång har överfallits, ödelagts och övergivits. En guide
från Kalmar läns muséum guidade
oss här, pekade ut var man funnit
olika rum och gav beskrivningar på
olika ruskigheter som hänt precis
där. Alla mördade hittades som de
föll den gången och de måste ha
blivit överrumplade. Märkligt nog
har man inte funnit några skelett
efter kvinnor, så deras öden är
okända. Fornborgen ligger nära
stranden på en vacker plats.
Ett besök kan verkligen rekommenderas. Fast läs gärna på innan ni åker
dit, så att ni vet mera om vad det är
för en plats ni besöker. Alla kan nog
inte räkna med att ha samma förmån
som vi hade att bli guidade av en
påläst guide som verkade brinna av
intresse för fornborgen.
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SGS:aren Ann-Catrine Norrström vid
Sandby Borg.
SGS-are vid en källa.

att källorna inte torkat ut i år heller.

Orkidéer på alvaret.

Vi besökte sedan en källa av mera
modernt slag – Borgholms saltvattenverk vid Sandvik. Där fick vi veta att
det bräckta vattnet filtreras genom
olika filter och att forskning också
pågår där. En del av anläggningen
var hemlig och de bad oss att inte
ta bilder där inne. Det låter ju litet
spännande. Besöket avslutades med
att alla fick smaka på den färdiga
produkten. Det var riktigt gott dricksvatten och det kändes inte alls på
smaken att vattnet kom från Östersjön.
Nu känns det onödigt att i den här
artikeln redogöra för alla källor vi
besökte. Vi fick i alla fall veta att vi
besökte ett par källor som inte hade
torkat ut ens under tidigare torrsomrar. I maj visste vi inte ännu hur
den här sommaren skulle bli. Hoppas
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Varje vårutflykt utses en av de besökta källorna till årets källa. I år blev
det Sjukällorna. Namnet har ingenting med talet sju att göra, för de har
tidigare kallats både sjudkällorna
och skjutkällorna. Det känns relevant
med tanke på hur vattnet sjuder eller
skjuter fram ur det flacka landskapet.
I det kristallklara och kalkrika vattnet
trivs fastsittande grönalger. Det gör
att stenarna är helt överväxta. Här
surrade också många sländor. Som
en överraskning bjöds vi här på en
fantasiinspirerad dansuppvisning av
några unga danselever. Handlingen
var uppbyggd kring källråets makt
och omsorg om magin i källan.
Även om de flesta exkursionsdeltagarna välkomnade detta kulturella och trolska inslag, fanns det
en och annan som var mera naturvetenskapligt fokuserad och, i stället
för att se på dansen, använde tiden
till att mera ingående studera de
intressanta grönalgerna där.

Vid Sjukällorna.

Under vistelsen på Öland hann vi
med att besöka Ölands södra udde.
Det var beställt lunch där och eftersom det var så tidigt på säsongen fick
vi i förväg veta att vi skulle bli rätt
ensamma på restaurangen där. Fast
då visste man inte att det skulle dyka
upp en ovanlig fågel där just då.
Det var tjockt med folk. Av registreringsskyltarna på alla bilar att döma
kom det besökare från flera länder.
Fågelskådarna hade slagit till! Vilken
art som dykt upp fick vi inte veta.
Fast fågelskådarna var en sevärdhet i
sig. De hade parkerat sina bilar på en
lång sträcka på vägen sedan parkeringsplatserna hade tagit slut. Så en
del av oss föredrog att stiga av bussen
och promenera den sista biten för
att få litet frisk luft i stället för att
sitta kvar i bussen. Fågelskådarna
stod där och hade stativ och kameror
med starka teleobjektiv. Jag frågade
ett par unga killar hur de gjorde för

att så att säga pricka rätt
och fokusera på fåglarna
i sina kameror när det var
så stora förstoringar. De
svarade att de hade hjälp
av sina kikare – och att det
naturligtvis behövdes en
del övning.
Vi fick i alla fall vår mat
till slut. Det var tur att
maten till vårt sällskap var
förbeställd. Sista dagen besökte vi också en källa på
fastlandet. Fast det var ett
par personer som inte kom
i tid till bussen till fastlandet på morgonen. De fick
åka tillbaka till Kalmar på egen hand.
Bussen väntade alltså inte. Det var
självklart inget problem för oss SGSare som är resvana, disciplinerade
och alltid passar tiderna.
De som är intresserade av Källakademin, som egentligen heter
Akademin för de friska källorna,
kan gärna besöka deras hemsida
www.kallakademin.se

Kanske en trollslända – vid Sjukällorna.
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Hej

Här kommer en hälsning till Briefing från årets resa till örnfestivalen i
Altaibergen i västra Mongoliet.

Bosse, Jorunn & Erik, Ann S, Janne, Margareta & Dag, Halina, Isabel och Ann L.
Anne Birgitte och Ulla-Britt, som inte kom med på bilden, hälsar också.

Aisholpan Nurgaiv, känd
filmstjärna och örnjägare,
tillsammans med Margareta Z.

36

Till Dag Jonsson
Tack för bilder och trevligt minne, att man
därmed också har alla e-postadresser är
inget minus.
Jag kan berätta att
* Infektionen i mitt lår är nästan borta
* Smärtorna är starkt reducerade
* Ultraljudssökandet efter tromboser var
misslyckat, inga proppar alls.
* Fotominneskortet som slutade fungera i
Almaty har börjat ett nytt liv.
* Jag har dock inte varit tillbaks till
Österrikiska vägen för att finna mikrobrikken.
* Vi var heller inte på mongoliskt bröllop
i lördags.
Bästa hälsningar, tack för spännande resa och
trevliga ressällskapsvänner!
Jorunn och Erik

Bilder: Margareta Jonsson Zelleroth och Dag Jonsson
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SGS 30-årsjubileum fortsätter …
SGS jubileumsglas

Alla som var med på vår kryssning för att fira föreningens 30-årsjubileum minns säkert med glädje att vi
kunde skåla för SGS i särskilt framtagna glas med vår
logotype ingraverad. Särskilt minnesvärt eftersom det
var tack vare en anonym donation från en medlem som
det var möjligt. Många uttryckte sin förtjusning och
flera ville få möjlighet att skaffa fler glas med vår gravering och vi antar att det också finns medlemmar som
inte var med på kryssningen, men som kanske vill köpa
vårt speciella SGS-glas. Vi har därför köpt in ett större
antal glas som medlemmar kan köpa. Kostnaden är inte
helt klar, men vi räknar med att varje glas kommer att
kosta ungefär 60 kronor.

SGS jubileumsbok

Anders Gezelius har arbetat med att ta fram en fotobok med tonvikten lagd på
vår kryssning på Mosel, men också med tillbakablickar på våra andra kryssningar, vår verksamhet, resor, Briefing och träffar. Inte heller här är priset helt
klart, men beräknas vara som mest 400 kr för 70 sidor i A4-format, med
mestadels bilder men också lite text. Till det kommer porto om boken ska
skickas.

Hur stort är intresset?

För att få en uppfattning av hur stort intresset är för såväl glas som bok skulle
vi uppskatta att ni omgående skickar ett meddelande om det. Så snart vi vet
det exakta priset kommer vi därefter att ta kontakt för att ni ska kunna göra
en definitiv beställning. Vänligen skicka uppgift om antal glas och böcker ni
önskar till ordförande under adress:
eagezelius@gmail.com
eller
SGS
c/o Anders Gezelius
Skatkullevägen 22
430 82 DONSÖ
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Dick Harrison

Axel
Emert
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Resemästarens sidor
Jubileumskryssningen och tillika
höstmötet är nyss avslutat och du kan
läsa mer om resan i detta nummer. På
mötet berättade Anders Gezelius kort
om läget på resefronten.
Vår resa Öster om Wallacelinjen
påverkas av katastrofen i staden Palu
på Sulawesi. I presentationen av resan
kan du läsa mer om hur vi tänker
kring resans genomförande. Anders
berättade också om projektet att göra
en SGS-resa till Tristan da Cunha och
Sankta Helena.

Flera av resorna i förra Briefing var
repriser av resor som gått 2018. Det
ser ut som att de SGS-are som ville åka
har varit i väg och underlaget för en
ny resa räcker inte. Därför har jag lyft
ut dem. Likaså är den planerade resan
till Västindien borttagen då det tyvärr
inte är tillräckligt många kvar för att
genomföra den.
Stod du på intresselistan för någon
av dessa resor, ska researrangören ha
kontaktat dig.

Kalendarium
Indien med Margareta Thyr
22 februari–15 mars 2019
1 plats kvar!
Öster om Wallacelinjen Indonesiens natur med
Anders Haglund

Expedition sydatlantens öar:
Ushuaia–Sydgeorgien–
Gough Island–Tristan da
Cunha och Sankta Helena
Preliminärt 25/3–25/4 2020
Intresselista!

Andra halvan av oktober 2019
Oktober/november 2020
Intresseanmälan!
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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.

Gujarat

I Ahmedabad finns unika samlingar av hantverk, ett av världens främsta textilmuseum, intressanta moskéer och inte minst Mahatma Gandhis ashram, där
han bodde i ca 12 år.
Djur och natur. Vi gör 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 folkgrupper. Det är i de indiska
byarna som historien speglar sig i
nutid. Vi kommer i kontakt med
De asiatiska lejonen väntar på oss!
olika etniska folkgrupper som
Foto. Mr Peter Jones ARPS DPAGB.
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.
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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

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 frilansat som reseledare i ca 40 år.
Datum:
22 februari–15 mars 2019. 1 plats kvar!
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.se

43

ÖSTER OM WALLACELINJEN – INDONESIENS NATUR MED
ANDERS HAGLUND
Som ingen har kunnat
undgå, har en katastrof
drabbat staden Palu som är
en knytpunkt för att besöka
några av de finaste naturområdena på Sulawesi.
Omfattningen av skadorna
från jordbävningen och
tsunamin är omfattande,
men geografiskt begränsade till staden Palu och
Dongala med omnejd.
I dagsläget är det osäkert
hur snart de kommer hinna
återuppbygga området och
infrastrukturen.
Några reaktioner vi fått är att man ogärna åker till drabbade områden och det
ska vi inte göra innan läget är under kontroll och livet återgått till det normala
– så gott det är möjligt efter en så omfattande katastrof. För de fattigaste kan
det dröja mycket lång tid innan de har ett riktigt hus igen. När man förlorat
det lilla man ägde, är vägen lång tillbaka och hjälp behövs. För landet och
folkets bästa är det bra att turismen återvänder. Det är en viktig inkomstkälla
för lokalbefolkningen.
Intresset för denna resa är stort och på Jubileumskryssningen pratade jag med
flera av er och förstod att det viktigaste är att det blir en resa med fokus på
natur i Indonesien med Anders Haglund i höst – inte att vi nödvändigtvis
besöker just Sulawesi. Jag arbetar därför nu enligt den planen och ni som
anmält intresse kommer få mer information.
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
noterade skillnaden mellan floran och faunan öster och väster om Wallacelinjen.
Resan planeras i samarbete med Anders Haglund och bredvid är exempel på
intressanta nationalparker vi kan besöka, men vi får begränsa oss till 2–3 öar/
områden per resa.
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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 sulawesikuskus, celebespalmmård och
”Hjärtat” är vad som kallas Wallacea.
flygande hundar. I parken finns
Det begränsas i både öster och väster av djupockså över 400 stora monoliter i
havsgravar som hindrat spridningen av både
granit. Åker in via staden Palu.
flora och fauna.
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 moluckkuskus, 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 jätteödlor 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 folkgrupper 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 SGSaren 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.
Om du har önskemål vilka öar, folk eller naturområden vi ska besöka, kontakta mig omgående.
Tid: 2–3 veckor med utresa runt 12 oktober 2019 samt i oktober/november
2020.
Budgeterat pris: 35 000–45 000 kr beroende på reslängd och vilka öar vi
inkluderar i resan.
Intresseanmälan: På SGS hemsida, www.sgsresa.se kan du anmäla intresse.
Alternativt kontaktar du Gränslösa Resor, lotta@granslosaresor.se, 0151–209 00,
www.granslosaresor.se
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EXPEDITION SYDATLANTENS ÖAR: USHUAIA–
SYDGEORGIEN–GOUGH ISLAND–TRISTAN DA CUNHA
OCH SANKTA HELENA

Planerna för vår expedition till Tristan da Cunha och Sankta Helena börjar
ta form. Vi har långt gångna förhandlingar med en båt som skulle passa vår
resa och vi har en utmärkt ledare för expeditionen. Allt ser positivt ut, även
om inga kontrakt ännu är skrivna och det därför fortfarande kan bli drastiska
ändringar.
Vår expedition startar från Ushuaia, världens sydligaste stad belägen strax
norr om Kap Horn. Vi seglar i medvind till Sydgeorgien för några dagars
utforskande innan färden går vidare via Gough Island till Tristan da Cunha,
världens mest ensligt belägna ö som är befolkad. Här bor idag ca 265 strävsamma öbor under den brittiska kronan. Hit går inga flyg, sjöledes är enda
sättet att nå Tristan. Dagens öbor är ättlingar till den skotska soldaten William
Glass och hans garnison som etablerades här 1821 för att avstyra eventuella
fritagningsförsök av Napoleon Bonaparte från hans fångenskap på Sankta
Helena. Sitt namn har ön fått från portugisen Tristao da Cunha som upptäckte
den 1506. 1961 drabbades Tristan av ett vulkanutbrott varvid all befolkning
evakuerades till England vilket moderlandets myndigheter hoppades skulle
vara för gott. Öborna var dock fast beslutna att återvända vilket skedde 1963
och den enda utomstående som dom tillät medfölja på återfärden var konstnären och författaren Roland Svensson, som vunnit öbornas förtroende.
Roland kom sedan att besöka Tristan ytterligare fem gånger och blev i mångt
och mycket tristanbornas centrala länk till omvärlden. Hans minne vårdas
fortfarande ömt på Tristan och när vi som svenskar kommer dit kommer vi
välkomnas som Rolands vänner. 4 dagar planeras för besöket på Tristan men
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det måste understrykas
att all landstigning är
helt väderberoende då
det inte finns någon
hamn på ön för större
fartyg!
Efter Tristan fortsätter vi
NNO-vart 1 318 nautiska
mil (244 km) till den
närmast belägna ön,
Sankta Helena, säte för
Vy över Jamestown på Sankta Helena och fartyget RMS,
den brittiske guvernööns enda transportväg med omvärlden innan flygren och ca 4 300 öbor
platsen öppnades 2017.
som kallar sig ”saints”.
Mest känd är måhända ön som britternas förvisningsort av Napoleon. Hans
residens Longwood House står orört sedan hans död 1821och blir en av våra
anhalter på ön. Intill 2017 var kombinerade last- och passagerarfartyget RMS
St Helena det enda reguljära transportsättet till och från ön med månatliga
seglingar till/från Kapstaden. Sedan öppnades en liten flygplats och man kan
nu flyga till Johannesburg via Windhoek, vilket vi kommer göra då vi några
dagar efter att vi debarkerat vårt expeditionsfartyg på Jamestowns redd, lämnar
detta avsides paradis med sin fantastiska natur, underbara människor och
sömniga ”huvudstad”. Även på Sankta Helena vistades Roland Svensson några
omgångar och också här finns hans fotspår kvar.
Expeditionsledare: Sjökapten Torbjörn Svensson är son till Roland och har
ärvt Rolands nära personliga kontakter med tristanborna som han nu ser fram
emot att få introducera till oss SGS-are. Han har även besökt ön som befälhavare i kryssningsexpeditionsfartyg
och har även flera besök på Sydgeorgien
och otaliga i Ushuaia och på Antarktiska
halvön i bagaget. Torbjörn är även en
uppskattad expeditionsledare på kryssningar och har rekommenderats varmt
genom en av våra medlemmar.
Tid: cirka 25/3–25/4 2020 (själva kryssningen är 25 dagar och under kryssningen
Tristan da Cunha, litografi av Roland
ingår i princip allt)
Svensson
Budgeterat pris: runt 100 000 kr
Intresseanmälan: Gränslösa Resor, lotta@granslosaresor.se, 0151-209 00.
Intresseanmälan kan även göras via www.sgsresa.se.
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Porto betalt

Avs: SGS, C/O Ewa Knutson,
Slalomvägen 37,
461 58 Trollhättan

B

Sverige

Okända exotiska Baltikum
Adelspalats och gamla bondbyar, svenska
befästnningar, ryska kloster, förtrollande
skulpturparker och ryska ikoner, folkkonst,
otroliga människoöden, frivilliga hjälporganisationer, välbevarad natur, vandrande sandyner.
Tallinn: Nordeuropas bäst bevarade
medeltidstad, Tartu: empire, Kaunas:
funkis, Riga: jugend, Vilnius: barockkyrkor, slottet där Johan III firade bröllop!
De tre baltiska länderna firar 2018
hundra år med många nyinvigda museer.
God mat trevligt serverad med härligt öl!

Estland – Lettland – Litauen

med koratre besök i Gdansk och Kaliningrad
12 dagar i liten grupp – en riktig ”baltisk grundkurs”
5 – 16 juni, 4 – 15 sept 2019, 27 maj –7 juni, 12 – 23 aug 2020.

Lettland – Östra Estland med ikonmuseum i Pskov, 7-19 aug 2019 liten grupp.
“En oförglömlig resa,

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

Baltikum med Baltic Books
Program, massor av bilder: www.balticbooks.se.
Pär Lindström 0470-740808

