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1. Rumänienfakta
Huvudstad: Bukarest (ca 1,9 milj invånare)
Rumäniens landsareal: 238 391 km2
Valuta: RON, ny valuta, finns i 500, 100, 50, 10 och 1 RON sedlar. Den gamla valutan, med
flera nollor, är inte längre användbar. Pengar kan tas ut i bankomater. Medhavd Euro kan
växlas på bank eller växlingskontor. Ej tillåtet växling på gatan, av okända! SEK är mindre
känt även hos bankerna!
Befolkning: 19 960 000 (2013) minskar dock. 45 % bor i städerna och 40 % på landsbygden,
15 i EU- länder.
Religion: 85 % kristna-ortodoxa, 5 % katoliker, 4 % protestanter, 1 % grekisk-katoliker,
övriga muslimer, neo-protestanter och mosaiska.
Språk: rumänska, ett latinskt språk, besläktat med portugisiska, spanska, italienska, franska.
Klimatet: Kontinentalt tempererat, med fyra tydliga årstider som på senare tid blivit alltmer
extrema, speciellt somrarna då värmen nu ofta överskrider 40 grader C under långa och torra
perioder.

2. Historia, antiken
Långt före Kristi födelse beboddes området där Rumänien idag ligger av daker eller
getodaker, en nordlig befolkning bland Trakiens olika stammar som härskade över ett stort
område, från söder på Balkan, längs Svarta Havet till norr om dagens Rumänien och Mähren.
Runt år 80 f Kr fick riket en förste ledare, Burebista, som förenade lokala klaner, allt mellan
Donau, dagens Transsylvanien och även österut till Pontus Euxinus – Svarta Havet. Under
hans styre blev dakernas makt tillräckligt stark för att sätta stopp för de första försöken av
Roms utvidgning. Han hade hjälp av en stark andlig ledare, Deceneus, som i sin tur hade en
förebild, Zamolxes, som hade spritt sin lära ända till Skandinavien och dagens Spanien. Dock
blev slutet blodigt för Kung Burebista. Han blev bragt om livet av sina egna år 44 f Kr,
samma år som Caesar i Rom föll offer för sina egna. ”Ett tu, Brute?” sa Caesar. Ingen vet
däremot vad Burebista sa.
Därefter följde en tid på mer än hundra år, med svaga ledare, vilket gjorde att Burebistas
kungadöme försvagades och till sist splittrades. Efter drygt 130 år fick riket en ny stark ledare
i Decebalus. Läget var dock inte detsamma som på Burebistas tid. Nya folkslag kom från

öster och besvärade befolkningen. Stora delar av Trakien erövrades av Rom, Donau blev
gränsen. Dakerna slog till mot de nya grannarna med vis framgång, tills romarna tröttnade.
Pax Romana var den viktigaste orsaken till Dakiens erövring, år 106 e Kr men även dess
rikedomar. Det blev slutet för Decebalus. Vikten av erövringen återspeglas i den kolonn
Trajanus lät resa på ett torg i Rom, år 113 och som är antikens mest praktfulla monument över
ett vunnet krig. Över 40 m i höjd, huggen i marmor som bildar en 200 m lång fris. Bedriften
att i över 150 kronologiskt ordnade episoder iscensätta inte mindre än 2639 figurer av både
daker och romare, behöver ingen närmare kommentar.
Efter år 106 stannade romarna i Dakien till år 275. Den nya provinsen fick namnet Dacia
Felix, ”det praktfulla Dacia”. Även idag har området, som nu heter Transsylvanien, ett gott
rykte i fråga om vacker natur och rikedomar, som guld, salt och mycket annat. Regionens
historia fortsätter ännu våldsammare efter Roms tillbakadragande men vi stannar här i vår
berättelse, med tillägget att vi under vår resa passerar en del av dessa bortglömda platser.

3. Nutida skogshistoria
Vid kommunismens start i december 1947 började staten ta över all skogsmark. Allt var
förstatligat redan den 11 juni 1948.
En slitsam restaureringsprocess började strax efter kommunismens kollaps i december 1989
för att återställa ägandet. 1991 delade staten endast ut 1 hektar skogsmark till varje före detta
privat skogsägare. Så sent som år 2005 beslutade man om ett totalt återställande av det forna
skogliga ägandet. Kravet var att man skulle kunna bevisa, utan tvivel, rätten till arvet. Då de
flesta är arvingar till de gamla ägarna gör detta att processen fortfarande är i full gång. Det
finns dock redan några få, med rumänska mått, stora skogsägare med upp till
35 000- 45 000 hektar. Kyrkans hopp om att få 200 000 hektar har gått i sank efter en tvist
med staten medan det rumänska kungahuset har fått hittills 19 007 hektar.
Parallellt med en avsiktlig fördröjning av återlämnandet, försöker staten köpa tillbaka
skogsmark från de nya och penninghungriga skogsägarna men med klent resultat. Endast 500
hektar har återköpts medan över 2 miljoner hektar har delats ut. Detta pga att staten betalar
dåligt och att det har dykt upp utländska investerare som betalar bättre. Holzindustrie
Schweighofer, Kronospan och Egger från Österrike, Finnforest- Metsällito från Finland, Fratti
och IBL från Italien, Swedwood - IKEA från Sverige är några av dem som har visat intresse
för den rumänska skogen. En del, t ex IKEA har redan hunnit lämna över verksamheten till
andra.

4. Rumäniens skogsareal
Det finns inte mer än 63.905 km2 skogsmark i Rumänien, det motsvarar 27% av landets yta.
Om vi jämför med Sverige, så täcks 60 % av landets areal, som är på 447 750 km 2 med skog,
d v s 235 000 km2 skogsmark.
Volymen på rot är 1 341 000 000 m3 i de rumänska skogarna (218 m3/ha) vilket kan jämföras
med 3 000 000 000 m3 i de svenska skogarna (125m3/ha).
I diagrammet nedan, baserat på något år gamla data, åskådliggörs hur skogen ägs i Rumänien.
Statens andel har minskat ytterligare några procent och fortsätter minska i långsam takt.

Trädslagsfördelning

Tillväxten är högre i barrskogarna så nästan 40 % av det avverkade virket kommer därifrån.
Samtidigt är priset på råvaran högre för lövvirket, i vissa fall upp till 4 500€ per m3,
t ex på vildkörsbär.

5. Miljöhänsyn i skogen
Till följd av att de bästa skogarna finns i svårtillgänglig mark är 53 % av skogsarealen
skyddad från klassiskt skogsbruk. 3 % är helt skyddad, 23 % endast bevarande åtgärder och
27 % endast försiktiga avverkningar med självföryngring. För resten av arealen är klassiskt
skogsbruk tillåtet enligt anvisade åtgärder genom 10-åriga skogsbruksplaner.
En del nya skogsägare tycker att staten genom sina anställda sätter felaktiga gränser för att
förhindra nyttjandet. I frågan om Natura 2000 skyddsarealer finns tydliga missbruk så till
vida att inga viktiga naturvärden bevisligen skyddas. Rättsliga processer pågår eftersom
2 000 000 hektar av skogsbruket är påverkat av Natura 2000-programmet. Bra exempel på hur
man löser framtidens miljövänligare skogsbruk kommer vi att hitta i de nationalparker och
naturreservat som vi ska besöka.

Välkommen till Transsylvanien –
Draculas hemland.
Måndag 14 september
Svenska gruppen landar på Sibius flygplats. Bussen och Ovidiu Oprean, den svensktalande
guiden, väntar utanför ankomsthallen.

Efter en lång resdag övernattar vi i den vackra staden Sibiu, och för det tar vi in på hotellet
CONTINENTAL FORUM, ett välplacerat hotell (H), mitt i den gamla stadsdelen (X).

SIBIU

Runt stället och mot Stortorget, finns en uppsjö av restauranger och barer så det blir lätt att
ordna kvällen på egen hand.

En sen majkväll 2015 på Stortorget (PIATA MARE - X), turistsäsongen har inte startat.

Tisdag 15 september
Frukost, så tidigt som möjligt för att undvika köandet och för att runt kl 8.00 kunna starta
resan mot Brasov.
Optimal färdväg (utan avstickare)
Plats

Avstånd

Tid

Sibiu

0,0

0:00

Brasov

150 km

2:25 h

Färden på de rumänska vägarna är annorlunda än på svenska, långsammare och med avbrott.

Efter en timmes resa kommer vi till staden Fagaras. Mitt i staden finns en av de bäst bevarade
medeltida borgarna i Transsylvanien - Siebenbürgen som man kallade landskapet på tyska,
vilket betyder ungefär ”De sju borgarnas land”, städer som byggdes ut av hit förflyttade
fattiga tyska bönder. I utbyte av mark och tullfri handel skulle de försvara landets gränser mot
inkräktare. Därav det stora antalet förstärkta kyrkor, s k kyrkborgar, mer eller mindre besökta
av turister. Man öppnar borgen för turister redan kl 8.00 så på en timme kan vi få en blick av
slottet och informera oss om historien bakom.

Centrala Fagaras med ortodoxa kyrkan.

Resan fortsätter till Harman, en liten stad norr om Brasov. Vi tar oss direkt till Ioan Beneas
jordbruksföretag och klockan bör vara 11.00 lokal tid. Han är involverad i främst potatisodlarnas landsorganisation men på hans marker odlas även raps och majs.
Vi får information om rumänska jordbrukets fakta. Sedan tar vi oss till en restaurang i staden
för lunch. Efter lunch besöker vi borgen i Harman, som hade samma funktion, att ge skydd
under svåra tider. Dessutom sägs det att invånarna, som var tyskar, hade köttförrådet under
kontroll, man fick hämta kött en gång i veckan och inte under fastetider! Vi fortsätter med
besök på chipsfabriken i Prejmer, en grannby.

Ioan Benea i rapsfältet.
Efter dagens program kommer vi till hotellet ”Capitol”, mitt i Brasov, på 5 minuters gångavstånd från historiska objekt: medeltida rådhuset (Piata Sfatului) Biserica Neagra
(en gotisk kyrka från XIV-talet) som efter en brand blev rökig. På kullarna syns även gamla
torn från stadens murförsvar, idag restaurerade. Även i Brasov finns det spår efter Dracula
eller Vlad Dracul – familjen hade en DRAGON som vapen, därav namnet på rumänska,
Dracul. Han hade, som många andra härskare från den tiden, en 17 årig ung, rik och vacker
älskarinna, Katarina. Påven hotade med exkommunicering i fall han äktade Katarina men de
var ihop till hans död. Hon blev nunna.

Första kvällen i Brasov blir ”på egen hand” men som sagt, allt ligger på några minuters
avstånd. Hotellet ”Capitol” är en välbevarad relikt från ”Ceausescus era”. Allt är som då,
uniformer till personalen, receptionen, hela aspekten och är ett eftertraktat hotell av
pensionerade tyskar och österrikare, som även de kan ha sina rötter från Siebenburgen. En
resa i tiden även i denna riktning. När man tittar på landsbygden, med hästkärror och kor, så
ser det ser rätt lika ut som Sverige såg ut för 60 eller100 år tillbaka i tiden. Det brukar
svenskarna hävda.

.

Onsdag 16 september
Frukost på hotellet, sedan till ELMIA - mässan, i Zizinului. Det är utlovad träff med personal
från ledningen. Bland mässans funktionärer har vi två gamla bekanta, Ovidiu Ionescu, f d
statssekreterare för skogbruket och Anamaria Deliu, f d ekonomisk sekreterare på Rumänska
ambassaden i Stockholm, numera den andre projektmanagern för mässan. Lunch på egen
hand på mässområdet, jag skaffar information om vilka möjligheter som finns. Säkert får vi
den bästa informationen om allt var det gäller rumänskt skogsbruk. Det får man hoppas i alla
fall, annars kan man vända sig till gruppens rumänsktalande guide, tillika f d rumänsk
jägmästare, Ovidiu Oprean. Vi bedömer själva hur länge ska vi vara där.
Brasov är Rumäniens mest attraktiva turiststad, bortsett från Bukarest. Sibiu är ett steg lägre.
Det är sagt att middagen ska vara med hela gruppen, eventuellt deltar även ett par av våra
värdar.

Torsdag 17 september
Frukost på hotellet sedan avresa mot Sighisoara.

Optimal färdväg (utan avstickare)
Plats

Avstånd

Tid

120,3

2:05

Brasov
Sighisoara

Det blir en avstickare till VISCRI, en tysk by med anor från tidigt fjortonhundratal,
restaurerad enligt mellankrigsnormer och krav, ej asfalterad, komocka här och där, oplockad,
höns i det fria m m. En gammal kyrka med historia, människor som försöker klara sig med det
omgivningen erbjuder. Något nytt, kronprins Charles av England har fått tycke för
Transsylvanien och speciellt för Viscri, i den mån att han har köpt ett hus där som han
besöker nästan årligen. Ja, prinsen vet att en av de viktiga kvinnorna i släktens historia
kommer från trakten. Mer om det, direkt på plats!
Vi besöker byn, träffar Caroline Fernolend, eldsjälen som har börjat det hela
restaureringsprojektet. Här är den platsen där man kan förvänta sig att kunna inta en genuin
måltid och vi passar på att gästa Caroline med familj. Runt kl 14.00 bör vi vara nöjda och det
finns ca 1 timme kvar till Sighisoara. Men så bråttom har vi inte för inte stanna i Saschiz en
kvart, tjugo minuter, för att besöka ADEPT- centret, ett landsbygdsprojekt som försöker få
fart på den lokala ekonomin, inklusive turismen.

Om Cristian finns på plats - han pendlar till Viscri, kommer han att informera oss om deras
arbete. Vi får inte glömma SIGHISOARA, trots allt! Där finns det också mycket att se, inte
mindre än Draculas födelsehus. Vid 3 -tiden bör vi vara i Sighisoara och tåga in på hotellet
KORONA.

Eftermiddagen i Sighisoara blir i stort sett på egen hand men matställena är färre så en
guidning i början kan hjälpa till med orienteringen.

.

Från hotellet upp till borgen är det 20 minuters gångväg. Ingen gemensam middag utan man
ordnar det själv. Hotellet har en pool där man kan ta sig en simtur om man tar med sig
badkläder.

Vy från frukostrummet på hotellet Korona.

Fredag 18 september
Frukost på hotellet sedan bussresa mot Sibiu.
Optimal färdväg (utan avstickare)
Plats

Avstånd

Tid

90 km

1:42

Sighisoara
Sibiu

Vi bör starta resan vid niotiden och vi siktar först på Natura 2000- reservatet i Breite, en halv
mil väster om Sighisoara. Jägmästaren Nicolae Lazar är ansvarig för reservatet och kommer
att träffa oss och guida gruppen.

Reservatet Breite.

Ödmjukheten spirar ur bilden.
Efter ca tre timmar är vi redo för lunch i utkanten av Medias och på väg till Sibiu.

(http://www.rezervatia-breite.ro/vizitatori/puncte-de-interes)
Längs vägen, i Bråteiu, strax innan Medias finns det hantverkare av romskt ursprung,,
berömda för sin skicklighet som kopparslagare eller plåtslagare.

Så ser deras hus ut eller vad jag ska kalla dem för. Huset i bakbrunden, se nästa bild där det är
under byggnation, det är färdigt idag…

Vi bör nå Medias kring lunch, kl 13.00 . Det blir en vägkrog Dafora, som hör till Binder Bubi,
en känd kedja. Vi kommer till Sibiu vid 16.00, i god tid och tar vi in på samma Continental
Forum hotell. En uppsjö av restauranger väntar på oss med öppna armar.

Lördag 19 september
Vi ser fram emot en dag som börjar med frukost, sedan en 3 mil resa västerut till Apoldul de
Jos där skogsvaktaren Schiau Petre möter upp. Tillsammans åker vi till en lokal lantbrukare
som förutom mjölkkor och får har satsat på vinodlingar. Djuren är på bete uppe i bergen men
vinrankorna siter fast nära huvudleden. Vi börjar med besök där men eftersom druvskörden är
igång fortsätter vi till anläggningen för vintillverkning och till sist hamnar vi i källaren. Han
är nybörjare och under uppbyggnad men flera år av experiment ligger på fat.

Till vänster bonden, till höger hans mentor, båda kommer att träffa oss och avslöja, om det
behövs, vinets hemligheter.
Det kan hända att vi avslutar besöket i mentors vinotek! Sedan ska vi tillsammans åka till en
vägkrog i Såliste för lunch. Om vädret står oss bi, ska bord arrangeras på uteplatsen.

Vi bryter upp när vi är nöjda med allt, information och mat, och återvänder till hotellet. Det
blir fri lek på stan och gemensam middag på hotellets restaurant vid 19 -tiden. En sista runda
på torget inför nattens korta uppehåll.
Tidigt på morgonen, exakta klokslagen annonseras kvällen innan(!), ska vi sätta os i bussen
med all packning och våra GILTIGA svenska pass inför hemresan.
Frukost, i paket från hotellet. Innan kl. 6.00 ska vi vara på flygplatsen, pigga inför dagens
hemresa.

Det är förbjudet att ta med sig sådan destilleringsapparat!

Med vänlig hälsning
Er rumänske guide och tolk
Ovidiu Oprean, ROSFOR

