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Bästa medlemmar, 
 
Just som snön slår på rutan, människorna ilar fram i regnkläder med uppfällda 
paraplyer, blommor stannar upp i sin utveckling, fåglarna kurar och aprilvädret 
skrattar oss rakt upp i ansiktet vänder vi våra blickar mot ett soligt, behagligt 
Latinamerika. 
 
Först ett upprop till Er alla 
Den 12-14 juni pågår den populära och utmärkta workshopen ”Experience 
Latin America” i London, Docklands i regi av LATA UK och Irland. Ett besök där 
rekommenderas å det livligast. Där möts allt av betydelse inom turismen i 
Latinamerika. 
Snabba på och anmäl Er till 
info@experiencelatinamerica.travel. 
 
Det behagliga Sydamerika upplevde vi på LATA den 21 mars med  trevlig 
sammankomst på restaurang Chicha 08 på Söder i Stockholm. 
Belmond med Kate Dicks och Metropolitan Touring med Rosario och Wendy 
var våra medsponsorer. De informerade om sina högklassiga produkter och 
Chica08 lärde oss hur man blandar till en riktig pisco sour och hur deras härliga 
ceviche tillagas. God peruansk mat avåts under behaglig samvaro. 
Tror att alla cirka 40 deltagare gick hem med större kunskap och glädje i sinnet. 
Hade också möjlighet att avtacka Rosario Arroyo från Metropolitan Touring 
som lämnar bolaget efter 30 (!) år. Den alltid lika glada och vänliga, tillika 
mycket kunniga Rosario har blivit en god vän till många av oss under åren. 
Vi önskar henne lycka till i framtiden och Wendy välkommen som 
Metropolitans representant. 
 
Ecuador har haft presidentval, där de båda kandidaterna vänstermannen Lenin 
Moreno, den tidigare presidenten Correas man, och de konservativas Guillermo  
Lasso stod mot varandra. Valet vanns av Moreno med 51% mot Lassos 49% 
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efter en mycket snabb rösträkning, där valmyndighetens hemsida låg nere. En 
hel del ”märkligheter” försiggick omröstningen. Liknar Stalins berömda tes att 
den som röstar bestämmer inte, det är den som räknar rösterna som 
bestämmer. Resultatet är överklagat, men fastställdes. 
 
Under året väntar också val i Chile likaså i Honduras. I Brasilien växer 
korruptionsskandalen kring det jättelika oljebolaget Petrobas, i Venezuela 
förvärras det politiska läget, men generellt råder ett demokratiskt lugn i 
Latinamerika. 
 
 Antar att många har följt TV 1:s storsatsning ” Det stora fågeläventyret” som 
avslutades med final i Peru, där det gällde att finna kondoren, filma den och 
vinna hela tävlingen. Fantastiska naturscenerier från Peru och dess enastående 
rika fågelliv. I sig ett utmärkt program, speciellt för oss gamla fågelskådare. 
 
LimaTours informerar om sitt stora projekt Qhapaq Nan, en inkaled som 
sträcker sig från södra delarna av Ecuador till Cuzco, en sträcka på 320 mil. Man 
vandrar på gamla inkavägar och broar, genom dalar, över floder och berg. Om 
ett par år beräknar man att man har de första programmet säljbara, 3-10 
dagars vandringar på delsträckor. 
Man annonserar också ytterligare en attraktion i Ica-området. ”Canyon of the 
lost”, där en fem kilometer lång canyon uppenbarar sig mitt i ökenlandskapet. 
 
Genom vår medlem CYNSA i Argentina kan vi uppleva Estancia Haberton vid 
Beagle-kanalen i Eldslandet. 
Haberton är den första estancia som byggdes i Eldslandet 1884 av Thomas 
Bridges, som var ett föräldralöst barn, som hittades på en bro i London. Han 
adopterades av en präst, kom till Falklandsöarna, där en jordbruksmission hade 
startats. Lärde sig det språk som talades av de ”kanotfarande” folken i 
Eldslandet, dit han kom på 1870-talet och grundade en missionärskoloni. Han 
erhöll ett landområde av Argentinas president 1884 och uppförde då Haberton, 
som namngavs efter den plats varifrån hans engelska hustru kom. 
Haberton blev snart ett centrum för Eldslandets inhemska invånare och 
guldgrävare med affär av skilda produkter. Familjen driver fortfarande 
estancian, som numera lever på boskap och turism i liten skala. Estancian är ett 
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minnesmärke och ser i stort ut som i slutet på 1880-talet. Ett annorlunda 
turistmål, dit man kommer från Ushuaia. Vandringar och tur ut till Martolla-ön 
med sin pingvin-koloni plus en stor dos av nostalgi. 
 
Tågresor i Sydamerika blir allt vanligare.  
I Ecuador har vi Tren Crucero, utsedd till Sydamerikas lyxigaste tre år i rad.   
Ett flertal olika program mellan Quito/ Otavalo ner mot kusten och Guayaquil. 
De passerar givetvis ”Djävulens näsa” vid Alausi, den fantastiska zickzack-linjen 
ner i dalen. Tidigare kunde man sitta på taket till de lokala vagnarna, något som 
numera är förbjudet. Men upplevelsen är ändå enorm. 
Perurails mest kända linje är den mellan Cuzco/Ollantaytambo och Machu 
Picchu som körs med tre skilda tågsätt, det luxuösa Hirma Bingham Train med 
utmärkta måltider ombord, turisternas Vistadome, som också är ett utmärkt 
tåg och så Backpacker´s Train, som i sig är bra, men utan måltider. 
Tåget mellan Cuzco och Puno vid Titicaca tar cirka tio timmar, stannar vid den 
högsta punkten La Raya 4 335 meter över havet för ett syrefattigt besök. 
 
Belmond ämnar nu starta sin Andean Explorer, som också går på sträckan 
Cuzco –Puno, som utöver La Raya också gör stopp i Raqhi,  en gång en 
betydelsefull inkastad med ett mäktigt tempel. Man övernattar ombord i Puno, 
gör tur ut på Titicaca och tåget fortsätter så i kvällningen dag 2 ner mot 
Arequipa. Man kan stiga av tidigare och förlänga resan med dagar i den 
fantastiska Colca-canyon, en av jordens djupaste. 
Mellan Cuzco och Machu Picchu trafikerar också Inca Rail med sin Executive 
class, First class och Inca Princess Train med luxuösa Presidential class. 
 
En märklig resa är Ferrocaril Centrals mellan Lima och Huanacayo, där tåg med 
turister går sparsamt. Trettio mil på tio timmar. Detta är den näst högsta 
järnvägslinjen på vår jord med fantastiska naturscenerier. Slagen i höjd av 
kinesernas nyanlagda upp till Lhasa i Tibet. 
 
Men vi har också den fina resan med tåg utmed Barranca de Cobre eller 
Kopparcanyon i norra Mexico från hamnstaden Los Mochis nere vid kusten 
upp till Chihuahua med tåget ”El Chepe”. En vidunderlig resa genom 
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 Sierra Madre. Sträckan är 67 mil, passerar 39 broar och 86 tunnlar med 
underbara vyer och intressanta stopp. Kopparcanyon är fyra gånger större och 
betydligt djupare än Grand Canyon. Vanligaste programmet omfattar tre dagar 
och man kommer i kontakt med tarahumara - indianerna, som bor djupt nere i 
kanjon. De sökte sig till dessa avlägsna trakter för att undkomma spanjorernas 
tvångsarbeten under 1500-1600-talet. Långdistanslöpning är en del av deras 
kultur och de är enormt skickliga löpare och kallar sig själva rarámun” de som 
springer” Kvinnorna säljer sina utomordentligt vackra vävnadsalster. 
 
Antar att skribenten är den ende som kommer ihåg min vän Torgny 
Anderbergs film ” Tåget till himlen”, som skildrar en föräldralös pojkes 
”smygresa” utan biljett från Guayaquil upp till Quito. Rörande på ett typiskt 
Torgny-sätt med ett lyckligt slut. 
 
Ingen drink i Bogotá, eller Lima eller… 
Nu vid 1 maj erinrar jag mig en resa med inbjudna resebyråtjänstemän jag 
arrangerade för att antal år sedan till Colombia med Bogotá, Cartagena och 
Leticia nere i Amazonas. 
Vid ankomsten till Bogotá och vårt hotel Intercontinental inviterade jag 
gruppen på en drink i baren. Väl där informerades om att det var val i dag och 
endast alkoholfria drycker serverades. Så vi drack nyttigheter, men lovade att 
jag skulle bjuda på något starkare vid vår återkomst till staden. Vi studerade de 
skilda valstationerna, där de röstande fick en svårborttagen stämpel på handen 
för att de inte skulle rösta vid nästa station. 
Morgonen därpå till flygplatsen, där deltagarna förvånades över att man var 
tvungen lämna ifrån sig vapen och knivar till polisen innan man gick ombord. 
Poliserna å sin sida såg med största förvåning på oss, som inte hade några 
vapen. ” Idiotas” hörde jag någon mumla. 
I Leticia tillbringade vi tid med Mike S. känd och ökänd. Många menade han 
gjorde mycket för turismen i Amazonas. Men han handlade också med 
utrotningshotade djur och mina vänner Rolf Blomberg och Torgny Anderberg 
föraktade hans verksamhet. 
Numera lär Mike S. ha bostad, om än med begränsad rörlighet i en välbevakad 
byggnad, och helpension i någon öken i Texas. Han engagerade sig nämligen i 
narkotikahantering och USA;s myndigheter tog hand om honom.  
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Leticia, Colombias sydligaste stad vid Amazonfloden ligger på gränsen till Peru 
och Brasilien, vilken besöktes. I övrigt djungelvandringar. 
Åter till Bogotá inviterade jag åter på drinks i Intercontinentals bar. Till min 
förvåning samma svar som tidigare: 
”Val idag ingen alkoholservering”. 
”Ja men det var ju förra veckan” 
”Jo, men valet ogiltigförklarades, så nu är det omval idag”. 
Vi fick ta både välkomst - och avskedsdrinken i Cartagena. 
Gruppen flög hem till Sverige, jag till Lima. På flygplatsen köpte jag en flaska 
whisky. Väl i Lima tänkte jag ta en drink före middagen, tog fram min flaska. 
Men det kom inte en droppe whisky. Flaskan hade dropp-kork och denna hade 
fastnat och hindrade drycken att komma ut. 
Ok, ner till Colonial Bar för en stärkande pisco sour. Gonade mig vid tanken. 
”Tyvärr senor, ingen alkohol idag, det är 1 maj, arbetets dag”. 
Nästa dag gick det bra, whiskyflaskan fick jag lämna. Kanske någon annan 
kunde öppna den. 
Hem via Bogotá. Talade med den trevliga incheckningen med AVIANCA och 
berättade om mina små incidenter med drycker. ”Då bokar vi Er i första klass så 
att Ni skall få uppleva riktig AVIANCA-service. Tack..  
Tre generaler, två affärsmän och jag embarkerade första klass. 
Strax serverades champagne, som smakade tveksamt. Så kom mat med kaviar 
och vodka. Just som jag tog första tuggen  kände jag hur magen vände ut och 
in, jag blev ordentligt dålig. Fick feber och frossa, mat och drycker bars ut. Jag 
tillbringade natten liggande, feberdåsig, på två säten medan generaler och 
affärsmän frossade i godsaker. 
Vacklade ut i Paris, fick någon stark dryck. Träffade en kvinnlig bekant, som 
förstod min belägenhet och hjälpte mig. Låg med huvudet i hennes knä på 
resan till Stockholm. In i en bil och hem i säng, där jag blev liggande flera dagar 
innan ” djungelsjukan” försvann. 
Sens moral; kolla valdagarna i Bogotá innan Du åker dit. 
 
Härlig vår med 
Bästa  
LATA- saludos 
Lalle Bz. 


