
 

 Visirskivan brukar 
komma ut med tre 
nummer per år, så 
även under 2019. 
Dock brukar nr tre av 
denna illustra lilla 
skrift komma redan i 
mitten-slutet av augusti. Att den först kommer 
nu är helt och hållet Redax förtjänst (eller fel 
om man nu ska vara petig) och detta i sin tur 
beror på att Redax är pensionär. 
Kanske höjer någon på ögonbrynen, ”för 
bövelen, om du är pensionär har du ju all tid i 
världen att fixa till Visirskivan”. Så är det, men 
samtidigt är det alldeles för många som säger 
samma sak, ”det här kan väl du fixa, det tar 
inte så lång tid”.  
  Jag ska inte klaga, inte på något sätt, men 
ibland skulle det vara skönt att säga nej, när 
man säger ja. Det är som kära hustrun sagt 
vid några tillfällen ”hur i hela fridens namn 
hade du tid att jobba förr i tiden?” 
  Hur som haver, det har varit mycket under 
några månader: hus, sommarstuga, bilar och 
båt, tar sin tid, samtidigt som mina enga-
gemang inom kommunen och Fyrbodal plus 
det ena och det tredje gjort att det blivit lite för 
mycket. Men hur som helst, nummer tre av 
Visirskivan kommer att handla helt och hållet 
om nästa års fotoutflykt och om Spreewald. 
 
Spreewald – ett område i Tyskland som ligger 
6-8 mil söder om Berlin och som på 
lågsorbiska heter Błota. Det är en region i 
delstaten Brandenburg med en yta av 
omkring 3 000 km², där en del av området, 
cirka 475 km², är ett så kallat biosfärreservat. 

Området har sitt namn efter 
floden Spree som där delar 
sig i flera armar, som vid 
högt vattenstånd översväm-
mar den kringliggande 
marken.  
Spree är en flod i östra 

Tyskland som rinner upp i östra Sachsen och 
passerar genom Berlin där den vid Spandau 
mynnar i Elbes biflod Havel. Den är 400 km 
lång, varav 182 km är seglingsbara. Berlin 
och den numera införlivade staden Cölln 
växte under medeltiden upp på varsin sida av 
floden Spree, och floden flyter idag genom 
den moderna storstaden från Köpenick i öst, 
där bifloden Dahme mynnar i Spree, till 
Spandau i väst, där den mynnar i Havel. På 
vägen passerar den genom Berlins historiska 
centrum, stadsdelen Mitte, och förbi 
regeringskvarteren vid Tiergarten. 

Spreewald 
delas i Övre 

Spreewald,  
ligger mellan 
orterna Peitz 
och Lübben, 
samt Nedre 

Spreewald, 
norr ut från  
Lübben,  och 
som är något 
mindre. Inom 

området 
finns det ca 
150 mil med 

grunda 
kanaler. En 

del av de allra sumpigaste områdena är 
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Resan i området 

  

Kahn 

 

avvattnade genom kanaler och de är upp-
odlade, men större delen är skogsmark och 
tillgänglig endast med båtar. I vissa områden 
bildar varje gård en ö, som endast kan nås 
med båt.  
Spreewald utgör en del av det historiska 
landskapet Niederlausitz. Området är 
åtminstone sedan tidig medeltid bebott av 
den västslaviska folkgruppen sorber, som 
fortfarande sätter prägel på områdets kultur. 
Fram till 1800-talet var många byar helt 
sorbisktalande, medan städerna redan 
tidigare blivit huvudsakligen tysktalande. 
Numera är befolkningen övervägande 
tysktalande i regionen och majoriteten har 
tyska som modersmål, med lågsorbiska som 
officiellt regionalt minoritetsspråk i vissa 
kommuner. Det är vanligt att vägskyltar skrivs 
på både tyska och lågsorbiska.  
Regionen är känd för en del speciella 
maträtter, till exempel det typiska sättet att 
lägga in gurka och andra grönsaker. 
Spreewald tillhörde under tiden 1949-1990 
Östtyskland och de uppskattade spreewald-
gurkornas symbolvärde hyllas i filmen ”Good 
Bye, Lenin!” från 2003, när den visar att det 
var svårt att få tag på dessa gurkor strax efter 
den tyska återföreningen. Gurkinläggningen 
är dock äldre än så och har varit känd och 
uppskattad av människor i närområdet sedan 
1800-talet. Även om de tillfälligt var borta från 
marknaden finns de nu åter att köpa och om 
någon vill smaka, så har vår kära ordförande 
köpt några burkar (men i ärlighetens namn vill 
han nog ha dem själv). 
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Ordförande och Redax har kört lite över 200 
mil och rekognoserat, om inte hela, så ändå, 
stora delar av detta fantastiska område. 
Naturligtvis tar man sig fram med bil i hela 
området, utom på gång och cykelvägar. En 
sak är klar… det finns många mil man både 
kan vandra och cykla på.  
 Under denna resa har vi lärt oss en hel del 
mycket matnyttiga saker, en av dessa är att 
om vi ska åka iväg nästa år, så skulle hotellet 
helst redan varit bokat. Vi var inne på flera av 
dem och fick reda på att ”september 2020 är 
nästan fullbokat”, på ett annat hotell som 
verkade mycket trevligt sa man ”tyvärr, nästa 
år är fullbokat, vi är inne med bokningar i maj 
2021 nu”.  
Men det är inte läge att kasta in handduken 
riktigt ännu, vi har faktiskt några hotell där det 
fortfarande finns rum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett av hotellen där det fortfarande finns rum 
kvar. Det ligger mycket naturskönt utanför 
staden Burg. (Foto: Hotellet) 
 
 
 
 
 
 
 
Helt rätt, det står Kahn. Det är en lång och 
flatbottnad båt som trafikerar de många och 
långa kanalerna i hela Spreewaldområdets 
kanalsystem. Eftersom det finns massor av 
hus som ligger antingen på öar eller på 
platser där det inte går att köra bil, används 
båtarna för transporter av allt som behövs i 
hemmet. Alla dessa kahnbåtar körs med en 
liten utombordare och de puttrar fram i en 
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väldigt låg hastighet. Så vitt jag förstår, är det 
inte så många av dessa ”kommersiella” kahn-
båtar som körs varje dag utan om man ska 
åka en kortare sträcka används en kanot eller 
annat. 
De kahnbåtar som man ser på kanalerna är 
de där man kör turister. Här kommer ”vår” 

kahn, efter att vi stannat på en restaurang en 
timme under vår kanaltur. 
Varje kahn som kör folk har ett antal soffor, de 
flesta med ett bord mellan två soffor och ofta 
tar man 20-25 personer. En tur med en Kahn 

tar från cirka 2 timmar till en heldag på 8-9 
timmar och då ingår även en måltid. Det är en 

fantastisk upplevelse att sakta, sakta flyta 
fram i den lummiga grönskan utan motor. 
”Motorn” på en kahn består av en person med 
kaptensmössa och en lång stång med en 

dubbelpik i me-
tall nertill. Med 
stången skjuter 
de från båten så 
den åker fram i 
lugn och fin fart. 
Under tiden då 

han stakar fram båten, berättar han om de 
olika platserna som passeras. Under tiden ser 
man massor som är väl värt att fotografera. 

                                      
På kanalerna finns     
det kanotister, andra 
kahnbåtar, djur och 
inte minst lummig 
natur. 

Man passerar 
olika hus som 
antingen är 
privatbostäder 
eller restau-
ranger, affärer 
eller liknande. 
Många av 
husen går 
endast att nå via båt, vilket innebär att på 
alla tomter finns det inte en parkeringsplats, 
utan det finns en båtplats. 
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Och med detta….. 

 

  

Resa 2020 

  

Övrigt i området 

 

Alla ställen 
bör ju ha en 
helt egen 
brandstation, 
så även inne 
i kanalsyste-
met lång inne 
i Spreewald. 
Tyvärr fick vi 
inte se någon 
”brandbil/båt” 
men enligt 
kahnföraren 
fanns det en 
sådan inne i 
det här huset 
 
 

Många av kanalerna ligger lummigt inbäd-
dade i grönska. 

 
 
 
 
 
 
Naturligtvis finns det mängder av andra saker 
att se och göra. En av städerna som ligger ca 
i mitten av området är Lübbenau, en stad som 
är något större än Åmål, ca 17 000 invånare. 
En gammal stad där det finns mycket man 
kan föreviga medelst en kamera. 

Detta är kanske 
inte ett motiv 
man ser varje 
dag i Lübbenau, 
men när vi var 
där så kom den 
här mannen 

med sin cykel och hund. 
Många gamla hus 
finns det i Lübben-
au, både stenbyg-
gnader och fina 
korsvirkeshus. 

Förutom den gamla 
staden finns det massor i 
hela Spreewald. Ex.vis 
biosfärreservat (Unesco), kyrkor, museum, 
bryggerier, destilleri, slott, mm, mm 
 
 
 
 
 
Som skrivits tidigare, kan det bli besvärligt 
med hotellrum, därför är det nödvändigt att 
anmäla sig så snart som möjligt. Vi räknar 
med 6 -7 dagars resa, med övernattning i vår 
vänort Gadebusch på ner- och hemresa, 
samt 3 nätter i Spreewaldområdet. Ev. kan 
det bli ytterligare en natt. Hotell inkl. frukost. 
Dessutom ingår en dagstur med Kahnbåt, 
inklusive middag och kaffe. Vi kommer att åka 
runt lite i området och sedan finns det möjlig-
het att kunna hyra cyklar, vandra runt, eller 
besöka de olika sevärdheterna som finns. 
Preliminärt kommer denna resa att kosta ca 
7 000 kr, där klubben samtidigt går in och sub-
ventionerar med ca 2 000 kr. Total kostnad ca 
5 000 kr. Observera att detta är en cirka-
kostnad. Beroende på hur många som 
anmäler sig, euro, exakt när vi åker osv. Prel. 
datum är beräknat slutet september nästa år. 
 
 
 
 
avslutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotohöst/vinter för alla 
medlemmar.  


