Kryssning med DX-Vännerna – Fjärde turen
På
DX-Parlamentet
i
Jönköping
2018
diskuterades en fjärde kryssning på norra
Östersjön - Ålands hav under första kvartalet
2019, en favorit i repris, som blivit en tradition.
DX-Vännernas ordförande, Stig Granfeldt, som
har varit reseledare på de tidigare turerna,
började sondera vilken färja vi skulle åka med
och valet föll än en gång på Viking Lines
Cinderella och datum bestämdes till 17 - 18
februari.
På grund av några sena återbud följde min fru
Amy med även denna gång och som vanligt
började vi med att ta Viking-bussen från Västerås
Resecentrum mot Viking Lines färjeterminal i
Stadsgården. Väl framme vid halv fyra så
noterade vi att vi var först på plats, men
efterhand droppade de andra DX-Vännerna in, så
då alla var inräknade blev vi 9 stycken (2 färre än
förra kryssningen) efter återbuden. Som en
konferensgrupp så fick vi borda M/S Viking
Cinderella kl. 16:00, drygt en timme före de
”normala” resenärerna, inte för att vi skulle vara
onormala på något sätt, förutom att vi kanske har
en något ovanlig hobby i dagens läge.
Vi började mjukt med kaffe, kakor och frukt i
”vår” konferenslokal och några inledande ord av
Stig med information om programmet för
kryssningen.
Kvällen inleddes sedan med en gemensam buffémiddag i vanlig ordning och vi bestämde att
samlas i caféet efter middagen med lite allmänt
DX-prat.

Sedan var det dags för nattugglorna (vilket vår
grupp inte tillhörde) att utforska nöjeslivet
ombord. I Nöjescaféet spelade det populära
dansbandet Mickeys och i Étage spelade Eddie
Oliva, Rospiggarna och Special Delivery by
Stefan Andersson. I puben underhöll Matts
Lindblom.
Söndagsmorgonen inleddes med frukost i
Seaview-restaurangen, där de som ville fick ett
glas bubbel att kickstarta dagen med. Därefter
följde dagens presentationer och först ut var Kjell
Östlund med support av frun Gullmarie Linder.
Han berättade om den amerikanska reseklubb
dom är med i och som erbjuder gruppresor till
förmånliga priser och visade bilder från deras
resor, bl.a. en kryssning i Karibien.
Sedan blev det dags för Stig att informera om
arbetet med andra upplagan av ”EA minns
Svensksändarna”. Det kommer att bli betydligt
fler svensksändare som kommer att ingå i nästa
utgåva.
Den tredje presentationen stod undertecknad för
och det handlade om DX-Filateli, d.v.s. att samla
frimärken med DX-anknytning. Jag gjorde en
kort information redan på DX-P 2011 i Motala om
DX-Philately - Radio Station Stamps by
Continents and Countries, men nu då min
sammanställning av märken i Word-dokumentet
har uppdaterats och växt samt spridits till 8
länder, fanns det mera att berätta om detta
samlarområde.
Stig summerade därefter konferensdelen och
tackade deltagarna för trevlig gemenskap under
nästan ett dygn tillsammans och vi tog som
vanligt en gruppbild av deltagarna.
Vid 1-tiden var det dags för gemensam buffélunch med nästan samma meny som buffémiddagen kvällen innan. Sedan fanns det tid att
”shoppa loss” i taxfree-butiken för de som inte
gjort det kvällen innan.

Meteorologerna hade inför avresan indikerat att
det skulle bli OK väder, men då vi lämnade
Mariehamn var det mycket dimmigt och det var
inte många meters sikt, så fartyget fick använda
mistluren, men ju närmare vi kom den svenska
skärgården lättade dimman och ungefär 15:30 var
vi åter på fast mark, gruppen splittrades och för
egen del dags för bussresa hem till Västerås med
min fru.
Ännu en mycket trevlig utflykt med vänner från
DX-Vännerna. Några saknades av olika
anledningar, men dom får väl hoppas på att det
blir en femte tur, så dom får inandas havsluft och
uppleva gemenskapen i goda DX-Vänners lag.
Deltagarna:
Bengt Dalhammar (BD), Täby
Amy Gayo, Västerås

Stig Granfeldt (SG), Karlstad
Per-Åke Hellander, Hägersten
Gullmarie Linder, Råå
Lennart Weirell (LWV), Västerås
Christer Werner (JCW), Varberg
Rolf Åhman (RÅM), Älvsjö
Kjell Östlund, Råå
Lite info om DX-Vännernas kryssningar genom
åren:
Fyra kryssningar har gjorts: 2014, 2016, 2018 och
2019.
Totalt har 27 deltagit, 11 har deltagit i två eller
fler turer och 3 samtliga turer.
14 personer har haft presentationer.
Kryssningsrapportör Lennart Weirell
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