
Årsmötesskildring 2015 - Nouakchott, Mauretanien

Mötesplats 2015 var Nouakchott, i ”Islamic Republic of Mauritania”  – ett ovanligt turistmål,
ändå nära Sverige och enkelt att besöka. Soligt med milslånga öde fina sandstränder, unikt 
landskap, världsberömt flyttfågel reservat, gästvänlig befolkning o många unika kulturarv. 

  Deltagarna 2015

Årsmötesdagen 25 Okt, började med en stadsrundtur, fiskmarknaden med sina färgglada 
båtar längs stranden och det helgstängda Nationalmuseet som öppnades för oss. 

  Dessa färgglada träbåtar har nu svårt att finna fisk för lokalbefolkningen eftersom EUs o 
Kinas industri trålare dammsuger kusten. 

Under mötet var vi 5 aspiranter som hoppaes bli invalda – en efter en blev vi utfrågade om   
våra reserfarenheter, men vi diskuterade artigt inte vilka frågor vi fått – men det suckades en 
hel del över att minnet inte är som förr...
Jag skämdes lite över att nåt så vitalt som Venezuelas valutas namn inte fanns kvar i minnet,
men minns att jag tvingades övernatta i en militäranläggning o X-ade c:a 200 fågelarter…
Kan det vara så enkelt att vi har olika intressen och att minnet är ok? 
Det meddelades senare att vi trots allt godkänts, tack. 



26 Okt, påbörjades 2 rundresor – en med o en utan tågresa.
Undertecknad deltog i tåg varianten som började med en segeltur i  Parc National du Banc 
d'Arguin, där vi såg tusentals flamingo, snäppor, spovar o annan havsfågel. 
Övernattning i PNBA,  Camp Arkeiss tältläger med bad vid en oändlig sandstrand. 

 Camping Arkeiss i norra Parc National du Banc d'Arguin..

27 Okt, Tåget, som anses vara världens längsta tågset (normalt c:a 3km långt), var 4-5 tim 
försenat men det var inget som förvånade oss svenskar. Vi fick tillfälle att se hamnstaden 
Nouadibhou och bekanta oss med andra tågresenärer. Vi fick oxo tillfälle att köpa stege o 
potta etc o på så sätt uppgradera vår resklass till en jmf med andra lyxig variant. 
Efter att i nattmörkret ha äntrat en tom malmvagn o gjort det bekvämt för oss så somnade vi 
till rytmen av rälsens skarvar, men vaknade ibland skräckslagna då tåget uppförde sig som 
om nån dragit i nödbromsen.

 Väntan på en tom malmvagn i månljuset. 



28 Okt,  I gryningen stannade vårt tåg för ett mötande tåg i Chaum o vi hoppade snabbt ur 
malmvagnen. Vi  mötas av 3st 4x4 bilar som körde oss i området några dagar.. 

 Chaum i gryningen, malmtåget stannar för ett mötande fullastat tågset.

Bilresan gick på varierande underlag genom öken, i canyons via höga bergspass - kort sagt 
ett fascinerande o varierande landskap med små byar där det fanns en wadi o vi mötte 
kamelflockar med sina herdar. 

  Bergspass på väg till Atar



  Herde med sin kamelflock 

 Marknaden i Atar



29 Okt, gjorde gruppen en lång bilresa till bla Oudane som undertecknad inte deltog i.  
För att känna pulsen o atmosfären i denna del av världen stannade jag i Chinguetti och 
gjorde en vandring bland sanddyner, mötte folk i dagligt arbete o blev ofta inbjuden på cha.    

 
 Promenad i Saharas 
 sand dyner.

Byggare lastar krossade sten-skärvor i metallnät på sina mulor. 



Den här kvinnan berättade hon   sett mig
gå ut i sand dynerna på morgonen och 
bjud in mig på cha när hon såg mig 
återkomma.

Det blev oxo en stund läxläsning då 
grannens son kom från skolan med sin 
engelska lärobok.

 

Upplevde en dag med genuin gästfrihet o
vänlig nyfikenhet. 
Trots min dåliga franska ville man 
kommunicera. 

 Här fogade man samman stenskärvorna med ett minimum av cement…
 I grannhuset bodde 2 familjer som bjöd på cha.



30 Okt,  Från Chinguetti gick färden vidare över bergsplatån ned genom en ”klimatförändrad”
= uttorkad gammal flodfåra där det grönskade i wadin Mhairith. 
Dagens slutdestination var de varma källorna i Terjit.

Mhairith, idag en alltmer grönskande wadi i den gamla flodfåran

  

Charmigt leende kvinna i det avlägsna Mhairith.       Ung man i Mhairith.

  Utsikt från bergsplatån ned mot Terjit till höger.



31 Okt,  återfärd mot Nouakshott med buss via huvudvägen N1.

Landskapet utmed vägen från Terjit till N1.

På kvällen träffades vi för en gemensam middag med de som strandsatts av AirFrance pga 
att AF nu underkände landningsbanans kvalitet. 

Vid ”pennan”,  Ulf Wemme


