REISEBREV FRA WIEN OKTOBER 2010
Av Siri Ryjord Jessen
Wien er for meg en drøm av en by, jeg har et helt spesielt forhold til den siden første gang jeg
var der, for 19 år siden, i august 1991.

Da var jeg på EANM kongress for første gang i mitt liv, stort, nytt, spennende, og jeg traff
utrolig mange flotte mennesker som dro meg inn i miljøet. Det var ikke så mange som jobbet
med faget i Bodø, der hvor jeg kom fra, men du verden som jeg ble tatt vare på av hele den
nukleærmedisinske delegasjonen fra Norge.
Jeg har vært der 2 ganger siden, en EANM kongress i 2002, og et PET-kurs i 2005. Drømmen
om å komme til Wien på en ny kongress lå i bakhodet, men for meg virket det uoppnåelig,
siden jeg ikke lenger var i full jobb.
Overraskelsen, og gleden, ble derfor kjempestor, da jeg fikk tildelt et reisestipend far NSNM,
tur til Wien og europeisk kongress, jeg trodde nesten ikke det var sant!
Tenk å få avslutte med EANM kongress i Wien, der jeg deltok på min første EANM kongress,
da var ringen sluttet.
Wien viste seg fra sin beste side i 5 dager, sol og ca.12 grader hver eneste dag. Og jeg hadde
frihet til å gjøre det jeg ville, og ville gjerne ha med alt!

Wien er historie opp og ned og frem og tilbake. Flotte bygninger, parker, slott, Wien sentrum
er en nytelse. Og nyere arkitektur av Friedensreich Hundertwasser, Hundertwasserhaus, og
Fernwarme Wien, meget spesielt.
Vi bodde like ved Stephansplatz, på Hotel Kaiserin Elisabeth, det bærer navnet sitt med rette.
Stille strøk, rolig, sentralt, hyggelig betjening, hva mere kan forventes? Hver dag når vi gikk
fra hotellet møtte vi en av Wien`s originaler, hun sto der med sin store plastpose og prøvde å
selge småting som lys og servietter, samme antrekk hver dag, og hun ruslet frem og tilbake og
snakket stort sett med seg selv. Og hun fikk være i fred. Slik er også storbyen.
Vi startet Wienoppholdet med en ”Strauss und Mozart Konserte” med Salonorchester Alt
Wien, gode musiker og flinke dansere, men konsertreportoaret hadde litt for mye turistpreg.
Her fikk vi wienervals så det holdt for en stund fremover.
På veien til og fra Wien Stadtpark var det trange gater, og små kafèer overalt, og de anbefales.
Vi fant ganske mange, små private med hyggelig betjening.
Lørdag startet med innsjekking og utdeling av bag med alle kompendier, samt billett til all
offentlig kommunikasjon i tiden 9.-13. oktober. Også de som var registrert som Accompaning
person fikk slike fellesbilletter, ganske flott, og utrolig enkelt. Wiens kollektivsystem er av de
beste blant Eurpopa`s storbyer, her er det U-Bahn, S-Bahn, Autobus og Schnell-bahn. På
kryss og tvers, og med utallige overgangsmuligheter.
Hver lørdag er det et stort marked i Wien, Naschmarkt, og i det flotte været så var markedet
vel verdt et besøk. Kjøtt, fisk(også laks), ost i alle varianter, grønnsaker, frukt, all slags
krydder, brødvarer, Sauerkraut i store tønner, vin, øl, og sturm. Sturm er årets vin som enda
ikke er ferdig gjæret, en druejuice som kun selges i noen uker, det er veldig søtt og har en høy
alkoholprosent! Du kan kjøpe både hvit og rød, og jeg synes det er noe søtt skvip. Men det
hører liksom med når du er i Wien, og du må drikke det der, du kan ikke ta med deg den hjem
i flasker, den bruser som den rene champagne. Det kryr av små spisesteder på Naschmarkt,
man går aldri sulten derifra. I tillegg er det et stort bruktmarked, nærmest et loppemarked, og i
det gode været var det folk overalt.
Lørdag kveld var det åpningsseremoni, som vanlig ganske forsinket, etterpå var det servering
med god mat og god drikke, og hyggelig samvær med de vi traff der og da. Ikke lett å få
kontakt med alle, når flere tusen mennesker skal bespises og bedrikkes! Noen nye
bekjentskaper ble det, bla. Torsten fra GE, han hadde ødelagt skoen sin, flipp-flapp skosåle
som ikke satt fast, det var lørdag kveld, og han hadde sko nr. 50! Ikke noe superlim å
oppspore, løsningen??? En pakke tyggegummi fra Berit i Molde, det var det beste vi kom på
der og da.
Søndag startet foredragene, og jeg fikk med meg et flott historisk foredrag om Marie Curie,
og det var flere enn meg som var interessert i det. Utstillingslokalene var fylt opp av alle som
var interessert i å eksponere seg, og her var det mye bra. Bl.a. en historisk reise om
Techenetium-generatoren, den var litt morsom, de sammenlignet generatorens utvikling med
andre historiske begivenheter i verden.
Senere på søndag ble det en tur til Hundertwasserhaus, før dagen ble avsluttet med en god
middag på La Creperie, i regi av Siemens. John Magne fra Siemens hadde gått feil i mørket,
og havnet blant en gjeng med uteliggere, han ankom svett og andpusten og fortalte om sine
opplevelser blandt de som varmet seg på små bål ved Donau`s bredd.

Dagene flyr fort når du er i en så flott by. Jeg fikk med meg sommerslottet Belvedere, med
utstilling av de mest kjente bildene av Gustav Klimt. Belvedere ble bygget 1714-23, som et
sommerresidens for prins Eugen av Savoia. En flott fransk hage forbinder øvre og nedre
Belvedere.
GE inviterte som alle år tidligere til norsk aften, og vi var på en historisk restaurant som heter.
Griechenbeisl, i sentrum av det riktig gamle Wien. Dette ble også en avskjedsfest for Brede
Andreasseni GE, det er han som i alle år har stått for arrangementet med norsk aften. En del
av de norske damene hadde diktet en flott sang, og lederen for GE i Europa overleverte en
diplom. Flott sang og stor stemning, og god mat og drikke. Jeg prøvde å snakke litt med de
som er nye i miljøet, husker så godt hvordan jeg ble tatt vare på, nå er de vi ”gamle” som må
inkludere de ferske i miljøet. Det var hyggelig å bli kjent med Line fra Tromsø.

Musèet Albertina ligger i Hofburgkvartalet, og hadde nå utstillinger av Picasso og
Michelangelo. Imponerende begge to, mest imponert ble jeg av Michelangelo`s små
anatomiske blyanttegninger, fra 1504, utrolig godt bevart.
Det var godt det bare var utstilling av 2 kunstnere, det er mange inntrykk, og jeg hadde nok
med å absorbere disse 2.
Hofburg er et overdådig kompleks med bygninger i Wien sentrum. Det var tidligere
keiserpalasset og har 18 fløyer, 54 trapper, mer enn 2600 rom, og utrolig mange skorsteiner.

En rundtur med A-Bus, U-Bahn og S-Bahn ga oss en hvis oversikt over deler av Wien. De
fineste hus, hager, områder lå nordvest for byen, i Heiligenstadt og Grinzing. Wien er den
eneste hovedstaden i verden hvor det dyrkes vindruer innenfor bygrensen, det er mer 6700
mål med vinmark. De ligger flott til i bakkeskråningene, og derfra fikk vi også en flott utsikt
over byen. Wien har ca. 1,8 mill. innbyggere, og det er stort sett flatt, bortsett fra i de
vestligste områder. Langs Donau var det en del småhusbebyggelse, de lå lavt i terrenget,
under U-Bahn-nivå, for her gikk U-Bahn over bakkenivå! Øst og sør for sentrum var det stort
sett kjedelig blokkbebyggelse, litt grått og trist.
Rundturen brakte oss også til dette Fernwarme-Wien i Spittelau, Hundertwasser har virkelig
vært kreativ og laget noe spennende ut av en grå og kjedelig fabrikkbygning. Morsomt med
anvendt arkitektur.
På avslutningsdagen var det High-Lights, og han som hadde denne presentasjonen hadde
virkelig gjort en kjempejobb. Det å plukke ut hva som er aktuelt av så mange innesendte
foredrag, det krever mye, og denne mannen var bare fantastisk å høre på. Stor stemning og
fullt av folk, etterpå var det små kanapèer og litt drikke, og små stykker med Sachertorte og
Apfelstrudl. Vi ble mette da også.

Og så var kongressen over.
Mange fine dager, noe nyttig, mye hyggelig, gode nukleærvenner og nye bekjentskaper.
Og et farvel for meg i det europeiske fellesskapet. Litt trist, men du verden så mye glede,
nytte og hygge jeg har hatt gjennom alle disse årene!
En stor takk til NSNM som ga meg dette reisestipendet.

Beste hilsen fra
Siri Ryjord Jessen

