
1



10 januari  Rimfrostvy från balkongen. 

16 februari  Birgitta Bäck och Anders Persson på besök. 

20 januari  
Miniature 

Kingdom i 
Kungsör. Titta 

där är ju 
Pride-paraden!
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21 jan. Branden i 35:ans kök 
startade vid midnatt. 
Räddningstjänsten rev taket för att 
komma åt brandhärden. Kraftig 
rökutveckling som besvärade 
även oss i bostaden. 

21 jan. Soldis över vinteris vid Bispens badhus. 
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09 mars Änu en gång väntan i tågstationen på försenat tåg. 

27 feb. Galleriet på Lida gård. 

13 mars Vit gräsand, leucid eller 
albino vid Bispens badhus. 
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09 mars Ser i Sven Harrys konstmuseum utställningen 
”Couturens hemligheter” med inlånade arkivplagg från 

internationella modehus samt svenska och danska hovet. 

09 mars Utställningens äldsta kreation, Selma 
Lagerlöfs Nobelklänning 1909, av Augusta Lundin. 
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01 apr. Hornudden: Mycket smått och gott på tallrikarna. 18 mars Gulsparv vid Bågskyttebanan, Strängnäs. 

25 mars Grannsnack inför jazzkonserten i Mariefred. 25 mars Nu gör vi så här – taktiksnack mellan solona. 
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01 april Mot  buffén i Hornuddens Trädgård. 

07 april Framme vid restaurangen i Öster Malma, där 
Åke och Annastina Gustafsson bjuder på vårlunch. 

07april Tranor efter vägen mellan Gnesta 
och Björnlunda på väg till Öster Malma. 

08 april Friande kniphane vid 
stranden intill Östra strandvägen. 
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18 mars Fröknaprande domherre, hane, 
vid Bågskyttebanan, Strängnäs. 17 mars Auktion i Djäknehallen. 

18 mars Entita vid Bågskyttebanan, Strängnäs. 

09 mars Vårsalongen på Liljevalchs. Andas 
in – andas ut. Ett år med Yoga. 365 
yogafigurer i keramik på träplattor. 
Konstnär Stefan Bennedahl. 
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18 maj Vi mötte fem geparder i Okonjima naturreservat på bara några meters avstånd till vår bil. Geparder 
har tack vare Africat Foundation funnit en fristad i Okonjima naturreservat, som ligger halvvägs mellan Etosha 
och Windhoek. AfriCat är en stiftelse som genom utbildning och övervakning arbetar för att minska 
vildmarkskonflikter mellan jordbrukarna och de vilda köttätarna dvs, lejon, leoparder och geparder.  

Namibia 15–27 april 
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17 april Leopard, hona 2 år gammal, i Okonjima naturreservat. 

17 april Giraffunge i 
Okonjima naturreservat. 

18 april Mustaschvävare. 
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20 april Rödflikig bulbyl (Pycnonotus nigricans) i Etosha village.  






19 april Blåtrana, Paradistrana (Grus paradisea). Sydafrikas nationalfågel och 

endemisk i Afrika. Populationen minskade kraftigt från och med 1980-talet 
och idag är arten mycket hotad.  

18 april Riddarfjäril 
vid Namutoni lodge. 
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20 april Kronvipa (Vanellus coronatus) i Etosha np. 20 april Strutsspärr på vägen i Etosha np. 

20 april Kristina Hennix och Brian Tongai 
vid kvällens genomgång i Hobatere av 
fåglarna vi har sett under dagen. 21 april På väg mot receptionen i Twyfelfontein lodge. 
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23 april Mindre flamingo (Phoeniconaias minor) i Walvis Bay.  Är avservärt mindre än större flamingo . 

23 april Äntligen fika på rummet 
i Swakopmund guesthouse. 

22 april Vitögd falk/afrikansk Tornfalk (Falco 
rupicoloides) efter vägen i Damaraland. 
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25 april Deadvlei är omgiven av de högsta sanddynerna i världen, den högsta 350 m i 
genomsnitt, kallad “Big Daddy” eller “Crazy Dune” som ligger på en sandstensterrass. 

25 april Deadvlei är en vit uttorkad sjöbotten, som ligger nära den mer kända saltgrytan i 
Sossusvlei, inuti Namib-Naukluft Park i Namibia. DeadVlei eller Dead Vlei, betyder “Dead Marsh” 
(från engelska döda, och afrikansk vlei, en sjö eller kärr i en dal mellan sanddynerna. 
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06 maj Körsbärsträdens blomning i Kungsträdgården är ett populärt utflyktsmål. 
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29 maj STF-utflykt till Stora Sundby 
slott, strax norr om Hjälmaren. Det 
första slottet på platsen byggdes 
för Lars Siggesson Sparre och stod 
färdigt med tre torn år 1584.  
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31 maj Ruvande smålom i en av gölarna i Knuthöjdsmossen. 

31 maj Smålom, hane,  i en av gölarna i Knuthöjdsmossen. 
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31 maj Kristina fokuserar på fåglar i en göl i Knuthöjdsmossen. 

31 maj Kniphona med unge i Knuthöjdsmossen. 31 maj Guckusko i Björskogsnäs naturreservat. 
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31 maj Vi åt sen lunch i Mogetorps 
värdshus utanför Nora. 

01 juni Strax grönt ljus för att gå över 
Vasagatan till Centralstationen. 

01 juni Lars Lerin på Liljevalchs; “Biblioteket” med målade bokskåp, hyllor och böcker – akvarell från 2009. 
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20 juni Hungriga fisktärneungar väntar på mat av anländ förälder. 

06 juni Ringduva på 
lampkupa vid Roggegatan. 

07 juni Sånglärka vid Gesta 
gård, Stallarholmen. 
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24 juni Vid den kommunala badplatsen i norra delen av Östra Silen. 

26 juni Fika i Konst&Musikbodens café i Töcksfors 
med gott kaffebröd från Nordells i Arvika. 

27 juni Kristina undersöker varusortimentet 
i Mimmi Designs butik i Pikenberg. 
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26 juni Båstnäs bilkyrkogård; närmast en Saab 93. 

26 juni Båstnäs bilkyrkogård; två 
Volkswagen 1500 i gravt förfall. 

26 juni Båstnäs bilkyrkogård; Kristina fotograferar 
en gammal Saab och mejlar bilden till Micke. 
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28 juni Stugan i Tjärnshaget 1 vi hyrde utanför Årjäng. 

28 juni Fika framdukat på altanbordet för våra 
gäster i Tjärnshaget 1, Erland och Ingrid. 

29 juni Skogsnätfjäril (Mellicta athalia) på 
Slåtterfibbla (Hypochoeris maculata) vid 
Lenungshammarsleden i Glaskogen. 29 juni Utsikt från en stubbe mot Stora Gla. 
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01 juli Kristina och Lisbet skördar vinbärsbuskar. 01 juli Lasse plockar moreller. 

02 juli Balkongvy med regnbåge kl 2205. 10 juli Ängspärlemorfjäril vid Nynäs slott. 
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12 juli Kapten Claes Insulander, som i 
41 år haft ansvaret för s/s Mariefred. 

12juli Upp ur underjorden till T-centralen från pendeltågstationen. Dagen därpå 
stängdes stationen av pga allvarliga fel på rulltrapporna och därmed stora olycksrisker. 

04 juli Årets första besök i Taxinge 
för att att frossa på bakverk. 
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Mellanfjärden och Hudiksvall 

21 juli Mellanfjärden; nya gäststugan granskas. 

21 juli André Fransson och Dennis Quintero. 
I bakgrunden Martin Wallberg, piano. 

21 juli Alice, Leffe och Kristina lyssnar 
på TT Grace i Möljen, Hudiksvall. 

21 juli André Fransson och Dennis Quintero 
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07 aug. Vattenrall, juvenil, vid Gesta viltvatten. 

03 aug. Helena vinkar adjö vid tågstationen. 

3 aug,  Gripsholms slott; Kristina träffar Cecilia Morath – 
för 20 år sedan min kollega på tidningen Hemvärnet och 
gif med tenorsaxofonisten Magnus Dölerud. 
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16 aug. Prylar av alla de slag i en lada vid en gammal sörmländsk gård från början av 1800-talet. 

11 aug. Goda svenska signalkräftor 
förtäres med tillbehör, dvs rostat bröd och  
nubbe (Aalborgs Jubileumsakvavit). 

16 aug. Sternerborgs chokladfabrik i sekelskiftesmiljö 
med egen tillverkning av praliner och italiensk glass. 
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16 augusti. Skeppsta glashytta; 
Ebba von Wachenfeldts glaskonst 
karakteriseras av blåst och 
skulpterat glas med ett organiskt 
formspråk och starka färger. 

17 aug. Middag i Jernberghska 
krogen, Eskilstuna. Såldes kort 
tid efteråt. 
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28 aug. Bakom Låktatjåkka station börjar 
själva leden till Trollsjön; 4.5 kilometer. 

27 aug. Kort rast vid Polcirkel-monumentet 
mellan Lansjärv och Lansån intill Europaväg 10. 

27 aug. Fullmåne över Torne träsk fotad från stugans balkong. 
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26/8 – 7/9 Björkliden - Vilhelmina - Ljungdalen 



28 aug. Äntligen framme vid Trollsjön. 

28 aug. Skadad vandrare hämtas 
med ambulanshelikopter efter leden 
mellan E10 och Trollsjön. 

28 aug. Mot Trollsjön. 
En kvart efter starten. 

28 aug. Jobbig väg tillbaka nedanför Trollsjön. 
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28 aug. Trollsjön är belägen 815 meter över 
havet, längst in i dalgången Kärkevagge vid foten 
av Låktatjåkka och Vassejietnja, uppdämd av en 
hög vall av stora stenblock. Sjöns utlopp är 
underjordiskt och mynnar ut under stenblocken 
på andra sidan vallen och bildar bäcken 
Kärkejokk, som fortsätter ned genom dalen. 
Trollsjön består av smältvatten från de omgivande 
glaciärerna. Sjön är isbelagd en bra bit in på 
sommaren och är endast isfri i tre månader. 

28 aug. De stora stenblocken är resultatet av den 
senaste inlandsisens framfart. 
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28 aug. Halvvägs tillbaka från Trollsjön bland vackra stenformationer. 

33



29 aug. Huset vid hyrde i Björklidens stugby. 

Silverfallet, mellandelen 

34



31 aug. Första fikat i Vilhelmina . 01 sep. Rökta varor i kyldisken, bl.a. renstek, älgstek och 
sidfläsk,  i Bergs Fisk & Vilt utanför Vilhelmina. 

01 sep. Annalisa bjöd på lunch när vi 
“mellanlandade” i Ottsjön på väg till Ljungdalen. 

02 sep. Sista ölskvätten efter att vi ätit rökt röding på 
restaurang Fjällsippan i Ljungdalen. 
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02 sep. Över Öjöån och tillbaka till startplatsen. 

03 sep. Juzzi väntar otåligt på mat 
innan vi ger oss iväg på dagens utflykt. 

03 sep. Rast vid Björnsjön utanför Storsjö, Härjedalen. 
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03 sep. Ljungans biå Rövran bildar vid en punkt cirka 5 km från Tossåsen det 12 meter höga Rövrafallet (Djävulshålet). 
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04 sep. Renbete på Flatruet i Härjedalen. 

03 sep. Huset vid hyrde vid Lövåsvägen i Ljungdalen. 

04 sep. Kristina läser i stugan i 
Ljungdalen och Juzzi sover. 

38



06 sep. En gammal fäbodvall där det än i dag betar 
får på vallen, dock inte så sent som vid vårt besök. 

05 sep. En 
skön 

fikastund på 
Södra 

Ljungdalsber
get med 

utsikt över 
Ljungdalen.

05 sep. Utsikt över Ljungdalen, som är en småort i Bergs 
kommun i Härjedalen, belägen i Storsjö distrikt (Storsjö socken). 
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04 sep. Regnigt under promenaden bland de gamla husen på 
Kjerkgata i Röros.  I dag har Røros cirka 2 000 en- och 
tvåvåningsträhus och många byggnader har sina svartnade 
träfasader bevarade vilket ger staden ett medeltida utseende. 

03 sep. Sparvhök, 1k,  (Accipiter 
nisus) vid Tossåsen i Härjedalen. 

04 sep. Cafébesök i Röros. 
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30 aug. Regnmoln över Torne träsk. 
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04 sep.  Malmagen ligger vid 
Fjällnäs i Härjedalen och ingår i 
Ljusnans huvudavrinningsområde. 
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04 sep. Sjön Malmagen i Fjällnäs, Härjedalen. 
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05 sep. Ljungdalens kapell; Genom Ljungdalen passerade åtskilliga pilgrimer under medeltiden på sin 
färd mot Trondheim. Ljungdalen tillhör idag Hedebygdens församling. Egen begravningsplats anlades 
redan 1941. Kapellet (ritat av arkitekt Karl-Axel Stuwe från Östersund), uppfört 1956, är byggt i trä. 
Utformningen för tankarna till en kåta. Fasaderna täcks av träpanel och taket är klätt med plåt. Kapellet är 
invändigt helt klätt med träpanel. Av trä är även predikstol, altare och altarskrank. 
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10 sep. In till ögonmottagningen i Sophiahemmet. 
12 sep. Andreas Jöhnemark justerar dörren 
i sovrummet. OBS fotografen i spegeln. 

12 sep. Klezmermusik Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye. 29 sep. Bondens marknad i Ugglas park. 
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30 sep. Fotoutflykt med SOK till Femörehuvud utanför Oxelösund. 

30 sep. Kristina och Allan studerar 
infotavla nedanför Femörefortet. 

30 sep. Spaning vid Fyrvaktarbostaden 
och fyrbiträdeshuset efter fågelsträck. 
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30 sep. En 
fotogenfyr 
tändes på 
platsen för 
första gången 
1867. En ny fyr 
av betong med 
en AGA gaslykta 
byggdes 1955 
några meter 
framför 
fyrvaktarbosta-
den. Denna fyr 
släcktes 1974 
då fyrplatsen 
stängdes.

20 okt. Kristina köper bok under Mariefreds litteraturfest i 
Församlingshuset.

20 okt. Caroline Krook berättar  i Församlingshuset 
om sin bok om Ingmar Bergman. 
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22 okt. Kristina köper kaffebröd i Göteborgs centralstation. 

21 okt. Vi besöker Göteborgsoperan för att lyssna på 
framförandet av Carmina Burana. 

22 okt. Rummet  i mysiga hotell Vanilla i Göteborg. 
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03 nov. Inflygning över Gran Canaria. 

Hyrbilen hämtas 

Vår bostad i Tejeda Menyn kollas på torget 

3–17 november Gran Canaria 
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05 nov. Liten men naggande god och välsorterad “supermarket” i kvarteret. 

05 nov. Fika med smaskigt från det närliggande bageriet. 05 nov. Gatuarbeten nedanför vår balkong i Tejeda. 
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05 nov. Bougainvilleaträd i Tejedas utkant. I bakgrunden Bentaygaklippan. Bougainvillea är både en klätterväxt 
och träd med starkt rödvioletta högblad som tre och tre omger de oansenliga vita blommorna. 
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06 nov. Den branta stigen upp mot berget förenar Nublo med 
monolitens två små systerklippor: El Fraile (munken, bilden) 
och La Rana (grodan, bilden upptill höger). 06 nov. El Fraile (munken) 

systerklippa till Nublo efter den 
branta stigen upp mot berget. 
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06 nov. Kvällsmiddag i La Tienda de Paco, enda 
restaurangen som i omgivningen hade kvällsöppet. 

07 nov. Lunch med sjötunga i Puerto de Mogán . 

07 nov. Kanalen i Puerto de Mogán. 
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07 nov. Las Niñas-dammen, en konstgjord sjö, omgiven 
av kanariska tallar och ett stort rekreationsområde. 

07 nov. Gränd i Puerto de Mogán. I bakgrunden hamnen. 

07 nov. Mannekäng på 
balkongen. Kristina visar upp sin 
nyinköpta badcape. 
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08 nov. Stenig led upp mot Bentaygaklippan. 

08 nov.  Fröknoppar av Kronärtskocka (Cynara 
cardunculus) i sluttning vid Bentaygaklippan. 

08 nov. Bergsbestigarna fotograferade 
nedanför Bentaygaklippan. 
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06 nov. Bentaygaklippan i botten på en stålkorg. 
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09 nov. Strövtåg i Artenara på jakt efter en öppen restaurang. 

09 nov. Äntligen hittar vi en 
öppen lunchrestaurang i Artenara. 

09 nov. Strövtåg på Lugar Diseminado 
la Degollada, förortsgata i Tejeda. 

58



10 nov. Stenig led upp till La Culata. 

09 nov. The american painted lady (vanessa 
virginiensis), släkt med tistelfjärilen. 

10 nov. Fikastund i La Culata medan barnen 
springer fram och tillbaka på bygatan. 
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05 nov. Tejedaravinen fotad österifrån. 
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10 nov. Byn Tejeda sedd uppifrån under vandringen ned från La Culata. 
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12 nov. Dimman 
sänker sig över 
Tejedaravinen.

14 nov. Makarna Hennix på balkongen i Tejeda, 
plåtade av hyresvärdinnan Andrea. 

14 nov. Gulärla (Motacilla flava thunbergi) 
i Tejeda, Gran Canaria. Endemisk. 
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10 nov. Nattvy från lägenhetsbalkongen i Tejeda. 

11 nov. På väg ner från Cuevas del Rey-vägen mot 
grottor med stall och ladugårdar. 

11 nov. Stall och ladugårdar i grottor i 
en klippa bakom Bentaygaklippan. 
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14 nov. Panorama över grusås i Inagua, Gran Canaria. 
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11 nov. Las Cuevas del Rey, där man funnit grottbostäder, matförråd, ristningar, grottmålningar och olika gropar i 
berget vilket tolkats som en religiös-magisk förspansk plats. I bakgrunden Bentaygaklippan. 
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14 nov. 
Presa Del 
Mulato i 
Inagua-om-
rådet är den 
största 
vattenreser-
voaren uppe 
i bergen 
ovanför 
Mogán

14 nov. Las Niñas-dammen, en konstgjord sjö, omgiven 
av kanariska tallar och ett stort rekreationsområde. 

15 nov. Vi vandrade ned och upp på 
den branta Calle Dr Heraclio Sánchez. 
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16 nov. Enkel men trevlig  matsal i restaurang Casa del Caminero där vi åt 
en god lax men inte hade tillräckligt med kontanter, när vi skulle betala. 

16 nov. Vy från köket mot sovrummet. 17 nov. Vårt värdpar i Tejeda, Antonio 
och Andrea Gonzales på sin altan. 
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22 nov. Gångtrafikanter på Drottningatan i Stockholm (en av de första bilderna med nya Canon Eos R). 

17 nov. Vi fördrev mesta tiden 
till flygavgången i loungen. 

23 nov. Före supén med Kristinas i Stockholm 
inköpta smörrebröd underhåller Juzzi. 
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26 dec. Färgstark gryning  över strängnäsfjärden vid Ångbåtsbron på annandagsmorgonen. 
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07 dec. Barbro Hellström på besök 
för middag och trevliga samtal. 

23 dec. Skinkan på faten frestar Juzzis luktsinne och  
smaklökar vid dan-före-dan-middagen. 

11 dec. Bra läkning i Juzzis mun konstateras 
vid återbesök på veterinärkliniken. 

16 dec. Kristina spanar efter brödkorgar på 
marknadsplatsen utanför Sigridslunds café. 
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26 dec. Julstämning på annandagsmorgonen. Måne över domkyrkans torn i Strängnäs. 

29 dec. Rolf Wallerström, Harrys ekipering, med 
vinterjackan jag ska köpa. 

29 dec. Brödkorg inhandlas i Röda Korsets butik. 
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