
Tales  2

Bosnien - Hercegovina Sid 3-4  
 
Irland Sid 4
  
Köttätande växter Sid 5-6

Att bygga i Gabon Sid 6

Gunnar Jarring Sid 7 
 

Arne  Zettersten
och språket Sid 8 -9 

Cairo  Sid 10 - 11
   
Kräftor Sid 13-14

Klubbnytt Sid 15

Hänt
i Travellers’ Club i Malmö • 3 • 2015

Vår vän Arne Zettersten 
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Torgny Nordqvist, med gul slips. Foto I Kärnefelt.
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Bosnien och Hercegovina är känt för 
sina broar. Tre av UNESCO:s 398 
listade världsarv i Europa är broar, 
varav två Bosniska – bron ovanför 
floden Neretva i Mostar och bron över 
floden Drina i Visegrad – broar som 
bär på en tung historia över våld och 
lidande. Men broar har symboliserat 
så mycket mer som i kulturella möten. 

Tyvärr blev de Bosniska broarna mera symboler över miss-
lyckanden under Balkankrigen än i förståelse av kulturella 
skillnader. Ivo Andrićs berömda ord blir därför ord från en 
annan tid.

Av allt det som människan bygger och reser, är inget bättre och 
mer värt än broarna. De tillhör alla och behandlar alla lika, 
nyttiga, alltid genomtänkt byggda, på en plats där flest mänsk-
liga behov tillgodoses, mer uthålliga än andra byggnader och 
tjänar aldrig något hemligt och ont (Ivo Andrić).

Förutom Karl-Erik Johanssons resa till sitt fyrtiosjunde Eu-
ropeiska land Bosnien – Hercegovina, får vi också genom 
Trygve Bång ett kort besök på Republiken Irland, ett land 
som också präglats av stora kulturella och politiska skillna-
der följt av perioder av våld och förtryck. Där talas fortfa-

Tankarna går till vår avhållne och 
mångårige hövding Arne Zettersten, 
som på grund av plötsligt insättande 
ohälsa i början av sommaren detta år 
såg sig nödsakad att i augusti från-
träda sitt ämbete. Arne, denne ele-
gante språkman och diplomat, har 
tillfört vår klubb oändliga värden 
och har genom sin kreativitet och sitt 

kontaktnät starkt bidragit till klubbens utveckling. Vid det 
nyligen genomförda urtima klubbmötet valdes han enhälligt 
till hedersledamot i klubben för sina insatser.

Samtidigt valdes jag till ny hövding i Travellers’ Club i 
Malmö. Det är en stor ära för mig att efter oväntat kort tid som 

Hövdingen Har ordet

redaktören Har ordet 
rande ett gammalt keltiskt språk Iriska av en mindre del av 
befolkningen men Engelskan håller helt på att ta över i be-
tydelse och omfattning. Egyptologen Leif Hjärre visar oss 
åter ett stycke av det forna och moderna Egyptens historia. 
De moderna presidenterna har styrt sitt land kring Nilen 
med samma inskränkta brutalitet som sina berömda histo-
riska företrädare inom de gamla dynastierna. Demokrati har 
aldrig funnits kring Nilländerna och det ser inte ut som om 
människorna någonsin skulle få något inflytande över sina 
liv i denna del av välden.

Puben den 2:e juni blev den sista för vår Hövding, men 
det var en ganska glad Arne Zettersten som var där och som 
också gav oss en fin historia om en tidigare president i Finland 
som var dålig på Engelska och som hälsade den store Henry 
Kissinger välkommen med orden, Who are you – ett litet fel 
som dess bättre inte fick några världspolitiska konsekvenser.  
Men detta var långt före att EU fått ett starkt grepp om Eu-
ropapolitiken – Engelskan nu är på god väg mot ett ledande 
världsspråk. 

Den 21 juli i samband med Bo Adamsons 90-års upp-
vaktning överlämnade Arne Zettersten med svag men med 
obruten röst hövdinginsignierna till Bengt H. Sjölund – han 
hade drabbats av en svår sjukdom och valde att frånträda i 
förtid – hans försvagade framträdande blev ändå storartat.

I Kärnefelt

På  Dux emeritus Bo Adamsons 90-årsdag överlämnade 
Hövdingen Arne Zettersten en bok More Tales from Travel-
lers by Members of the Travellers Club (2005). Detta var den 
andra boken med korta berättelser som den snart 200-åriga 
Londonklubben givit ut.

Själv har Malmöklubben med 79 år på nacken givit ut 
tre liknande böcker: Den som gör en resa ...(1986) med Tord 
Wallström som redaktör samt Att uppleva världen (1996) och 

vicehövding (utan att som min tidigare kollega Ivar Broman 
ha nedlagt en giraff) nu få företräda och leda denna anrika 
klubb, som ju nästa år fyller 80. Jag kommer som hövding 
att fokusera på medlemsvård, där vi redan har utmärkta in-
strument i form av tidningen HÄNT och Edilens pubaftnar 
men där de stora mötena kan utvecklas, bl a genom att vi fr 
o m nu alltid har middag MED DANS när damerna finns 
med. Spenatresorna kommer också att återupptas, närmast 
fredagen den 20 maj 2016, då vi avser gästa Trolleholms slott 
med vår medlem greve Gustav Trolle-Bonde som guide. Det 
är min förhoppning att Travlarbröderna kommer att finna att 
programmen ’främjar sällskaplig sammanslutning’ genom att 
vara intressanta, underhållande  och väl värda ett deltagande!

Bengt H. Sjölund

Travellers’ Club i Malmö 1936-2011 med Lux emeritus Nils 
Gunnar Toremalm som redaktör. Bidragen var här längre och 
färre  än i den förstnämnda  boken.

Tord Wallström och Nils Gunnar Toremalm skall ha stor 
tack för sina litterära insatser för klubben; vi ligger steget före 
Londonklubben, som dock har en aning finare klubblokal. 
Men å andra sidan har vi tiden på vår sida,

Bo Adamson

TALES FROM TRAVELLERS
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I min ambition att besöka alla Europas 
47 länder återstod i våras bara Bosnien 
och Hercegovina, detta splittrade land 
som bundits ihop av Dayton-avtalet. 
Visserligen hade jag i hyrbil kört en 
dryg mil genom landet på väg mellan 
Split och Dubrovnik, men det var för 
lite för att räknas.

Jag ville uppleva Sarajevo i flodda-
len mellan bergen, där serbiskt artilleri 
sköt prick på den bosniska huvudstaden. 
Det kändes utsatt. Lätt att föreställa 
sig hur invånarna smög till bryggeriet 
med hinkar för att hämta vatten ur den 
enda oskadda källan. Den underjordiska 
gången, som under flygplatsen var enda 
sätt att ta sig till och från Sarajevo, är 
stängd så när som på några meter. 
Kulhål på fasader vittnar om kriget, 
men förvånansvärt mycket är renoverat 
och nybyggt sedan 1995. /vänd

Bosnien och Hercegovina

Konjic, Ottomanska bro, restaurerad av Turkiet. Foto Karl-Erik Johansson.

Sarajevo, Nationalbiblioteket, i nyrenoverad glans. Foto Karl-Erik Johansson.
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För några år sedan semestrade jag och 
en kompis i Irland. Vi körde runt med 
en hyrbil och lät slumpen vara vår väg-
visare.

Vi slingrade fram längs västkustens 
småvägar och mötte så småningom hu-
vudleden: N 15. Vi skulle norrut mot 
Grange. Vi körde fram mot några väg-
visare på en rostig stolpe. De visade att 
Grange låg söderut och Sligo norrut. 
Enligt mitt lokalsinne var det tvärtom. 
Men svensk har respekt för skyltar. För 
säkerhets skull gick jag in på macken 
som låg i närheten.

– Åt vilket håll ligger Grange? 
frågade jag.

– Åt det hållet. Han pekade norrut.
– Men skylten visar ju åt andra hållet.
– Det är inget att fästa sig vid. Det 

har den alltid gjort. Saken var klar för 
hans del och han  fortsatte att byta olja 
på en Triumph med sidovagn modell 
-55.

Några dagar senare var vi i Dublin 
och strövade på dess nötta gator. Vi 
stannade framför en stor bokhandel.

– Vi går in, sa jag.
Hemma hade jag i många år sökt 

efter ett engelspråkigt standardverk om 
limerickar men aldrig lyckats finna det.  
Nu var vi i ursprungslandet, här borde 
det finnas.

Affären såg välsorterad ut. De höga 
bokhyllorna var fulla av poesi, fack- och 
skönlitteratur. Mycket folk rörde sig i 
lokalen, de bläddrade och småläste i 
böckerna. Inte konstigt att det finns ett 
stort bokintresse i ett land med väldiga 

Brofästet, där Franz Ferdinand mör-
dades som inledning på världskriget 
1914, är sedan länge rensat från olika 
monument. Men i bakgrunden strålar 
Nationalbiblioteket, som var det sista 
ärkehertigen besökte och 1993 förstördes 
av serbiskt artilleri, i en återuppbyggd och 
pietetsfull elegans med en ytterst sevärd 
utställning i källaren. Stadens utsatta öde 
manifesteras också i Moderna museet.

Det långsmala Sarajevo bjuder på en 
tydligt tidsrelaterad arkitektur. I dalens 

Miss Mollys bekymrade hjärta
litterära traditioner. Jag tänkte på Joyce, 
Yeats,  Beckett, Shaw, Heaney…

Jag botaniserade i hyllorna men 
kunde inte hitta något om limerickar. 
Mitt i affären fanns en disk med skylten: 
Information.

Där stod en ung kvinna i prydlig 
tweeddräkt och kompetenta glasögon. 
Namnbrickan gick i irländska färger: 
grön bakgrund med orange bokstä-
ver. Det stod Miss Molly på den. Hon 
nickade och det var min tur.

– God dag, jag söker böcker om li-
merickar.

– Hur sa, sa Molly och la huvudet 
på sned.

– Böcker om limerickar.
– Jaha, ett ögonblick.
Hon försvann, men återkom inom 

kort med en bokstapel upp till näsan. 
Hon la böckerna på disken. Alla hand-
lade om staden Limerick, inte om lime-
ricks.

– Jag söker inte en bok om staden 
utan om verserna, sa jag.

Miss Molly såg fortfarande oförstå-
ende ut.

– Verserna, upprepade hon.
– Ja de som fått namn efter den 

irländska staden Limerick. En femra-
dig skämtvers med överraskande rim. 
Formen är världsberömd.

Jag tystnade förläget när jag kom det 
absurda i att en svensk undervisade om 
limerickar på Irland.

– Överraskande rim, upprepade hon. 
Hon var söt när hon rynkade pannan.

– Ja och den första raden slutar oftast 
med ett ortsnamn, till exempel så här:

Jag slöt ögonen och deklamerade den 
enda limerick jag kan utantill. Den 
som står under rubriken ”Little roman-
cies i Paris-editionen av boken ”The 
Limerick” utgiven 1978.

”There was a young girl of Aberystwyth
who took grain to the mill to get grist with
the millers son Jack
laid her flat on her back
and united the organs they pissed with.”

Jag njöt av den härliga rytmen medan 
jag läste. När jag öppnade ögonen igen 
hade Miss Molly tagit ett par steg ifrån 
mig och stod nu med rodnande kinder 
tillsammans med en liten skara kunder 
som samlats under uppläsningen. An-
tagligen trodde de att de bevittnat ett 
författarframträdande.

Hade de oskyldiga rimmen generat 
den rara Molly? Hemma i Sverige hade 
den knappast väckt uppseende på en 
damträff, men på Irland var det kanske 
annorlunda? För att snabbt avleda upp-
märksamheten från det lästa förde jag 
in diskussionen på det litterära planet.

– Joyce har skrivit om limerickar, sa 
jag.

– Söker ni en bok av Joyce om li-
merickar, svarade Molly med svag röst.

– Nej, jag…
Jag insåg att mina förklaringar inte 

räckte till och beslöt med sorg i hjärtat 
att limerickarna fick anstå.

Genom tweeden såg jag rakt in i Miss 
Mollys bekymrade hjärta. Hon ville så 
gärna hjälpa till men kunde inte. För 
att inte genera henne ytterligare, tackade 
jag och lämnade snabbt butiken.

Trygve Bång

smalaste del dominerar den ottomanska 
bebyggelsen från 1500-talet, och i takt 
med att dalen breddas breder mäktiga 
1800-talshus från den österrikiska tiden 
ut sig för att på den bredaste delen ersät-
tas av arkitektur från 1900- och 2000-
talen.

Bosnien och Hercegovina är broar-
nas land. Förutom bron, där Franz Fer-
dinand sköts, är Bron över floden Drina 
välkänd, inte minst som titel till den 
roman, för vilken Ivo Andric fick No-
belpriset 1961. Denna bro är en magni-
fik ottomansk skapelse, inte lika känd 
som bron i Mostar, som är ett måste, 

men arkitektoniskt sett ett mästerverk. 
Det kan också sägas om bron i Konjik 
mellan Sarajevo och Mostar. Den är ny-
renoverad vilket bekostats av Turkiet där 
man är mån om det ottomanska kultur-
arvet även i andra länder. Samtidigt kan 
man i detta natursköna land njuta av 
ett modernistiskt mästerverk, nämligen 
gångbron, som nästan slår knut på sig 
själv, vid Konstakademien i Sarajevo. 
Och som ett naturens mästerverk ser 
jag källan till floden Buna som rinner 
ut ur en klippa med i genomsnitt 40.000 
liter vatten per minut.

Karl-Erik Johansson

Bosnien och 
Hercegovina/forts
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Den 2 juni hölls vårens sista pub före sommaruppehållet och 
ganska många travlare hade ställt upp. Berättarglädjen var 
stor och vi fick höra den ena osannolika historien efter den 
andra. En av dessa lysande berättare och estradörer Gunnar 
Bernstrup gav oss en som han så väl kan förtälja en dansk 
anekdot om politibetjenten som tillrättavisade en förvirrad 
pingvin på Kongens Nytorv, där en man från Esbjerg frågade 
efter vägen till Zoologisk Have dit pingvinen också skulle. 
En besynnerlig historia där man följande morgon påträffade 
pingvinen på väg till Tivoli.

Hövdingen fyllde på med berättelsen om Henry Kissinger 
som skulle på statsbesök hos Finlands president, känd för sin 
dåliga Engelska. Inför mötet lyckades presidenten dock lära 
sig fraserna How are you samt How do you do, men i stundens 
nervositet när den store Henry Kissinger kom in möttes han av 
den lite förvånande hälsningsfrasen Who are you. Jag kan inte 
undlåta mig att i sammanhanget tänka på Hasse Alfredssons 
kiss Inger, men det är en annan historia.

Med tanke på denna urologiska kommentar fortsätter 
naturligt väl klubbens gode doktor Sverker Hellsten som berät-
tade en anekdot om minnets åldrande, den rörande processen 
från ungdomsår till kryckan eller rullatorn, resan som gjordes 
av några studiekamrater. Varje år for man ut till Ringsjö 
Värdshus för att festa och beskåda en grann servitris, en resa 
som upprepades många gånger med samma förslag på utflykt 
fastän med åren servitrisen blivit mormor, och skaran av unga 
herrar minskats och blivit gråare. När frågan om vårutflykt 
kom upp ånyo i den återstående vänkretsen av rullatorbundna 

män, väcktes utflyktsmålet om Ringsjö Värdshus och att man 
äntligen då kunde göra något nytt.

Klubbens nye vice hövding Bengt Sjölund berättade dä-
refter hur traktens alkoholist och rattfyllerist någonstans i 
norra Sverige blev helt vit efter ett möte med ett märkligt 
ekipage. En stackars älg hade blivit påkörd av en fartdåre med 
påföljd av en saltomortal men lycklig landning på förarplatsen 
i den påkörande bilen. När den berusade mannen sedan mötte 
ett fordon framfört av en älg blev detta droppen som kom 
flaskan att för alltid förbli väl igenkorkad.

Kvällens huvudföreställning var emellertid Bengt Örneberg, 
klubbens välkände och stillsamme botanist som skulle tala 
över temat Köttätande växter.  Udda saker har alltid fascin-
erat människan och i ordet köttätande eller karnivor ligger 
mera dramaturgi än realism för det handlar egentligen om 
förmågan hos vissa växtgrupper att tillgodogöra sig kväve och 
fosfor och genom särskilda anpassningar lösa upp insekter 
med proteinlösande enzymer eller bakterier. Så för det första 
är termen köttätande rent missvisande eftersom det snarare 
handlarna om fångst av olika grupper av insekter, och för det 
andra är alla dessa växter gröna och fotosyntetiserande och 
kan bygga upp sin egen energi genom solenergi, koldioxid 
och vatten. Det vill säga det är endast fråga om partiell ener-
giförsörjning genom enzymatiska processer.  

Det finns ungefär 500 arter av insektfångande blomväxter 
i världen inom ett flertal växtfamiljer som inte är besläktade 
med varandra och alltså inte bildar någon systematisk enhet. 
I Australien, där jag rest mycket i samband med forskning, 

“Köttätande växter” 
och andra anekdoter

Bengt Houltzén, och Arne Hövdingen lyssnar 
på de trevliga berättarna! Foto Pierre Mens. 

Bengt Örneberg visar upp sina skolpojksherbarier på 
”köttätande växter”. Foto Pierre Mens.

/vänd
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förekommer ett mycket stort antal arter inom släktet sileshår, 
Drosera, varav en del kan bilda långa slingor med glandelhår. 
Med utgångspunkt från sina 70 år gamla skolpojksherbaier 
redogjorde Bengt främst för de få representanter som förekom-
mer i Sverige, d.v.s. bland sileshårväxter och tätörtsväxter, alla 
små och oansenliga växter som trivs ute på fuktiga myrmarker 
med dålig näringstillförsel. Förutom de vanligare sileshåren 
finns ett par arter av tätört, Pinguicula, samt även s.k. bläd-
dror, Utricularia, som fångar sina insekter i blåsliknade un-
dervattensblad. Sileshåren har klibbiga glandelhår och hos 
tätörten helt klibbiga blad som fångar upp insekterna. Bengt 
glömde dock i hastigheten den i modern tid av en excentrisk 
zoologiprofessor Torsten Gisslén 1948 införda flugtrumpe-
ten, Sarrcenia purpurea. Gisslén införde denna art i syfte att 
studera samspelet mellan växten i sin omgivande miljö med ett 
rikt insektsliv. Växten har numera spridit sig och tycks trivas 
ganska väl på Brännelycke mosse, i Västra Blekinge. Flyg-
trumpeten utmärks framför allt av sina stora strutliknanden 
och på insidan klibbiga blad där diverse flygfän kan fastna 
och upplösas för konsumtion. Flera arter flugtrumpeter har en 

Sommaren 1983 efter ett par månaders 
förhandlande skulle Anders Richardson 
NPL International ś produktionschef 
och jag åka till Libreville för vidarebe-
fordran till Franceville med flygplan, 
för att sedan ta oss till Bongoville med 
ca 100 invånare och förstås en borgmäs-
tare, precis nära gränsen till Kongo. Vi 
hade fått en order av President Bongo 
att bygga ett sommarresidens utanför 
Bongoville, presidentens födelseby, 
som passande hade namnändrats och 
helt plötsligt blivit stad. Nu skulle vi 
starta projektet på plats. Projektet klas-
sificerades som ett hotell. Det var mest 
praktiskt, eftersom då kunde turistmi-
nisteriet betala kalaset. Det finns vissa 
fördelar med att ha ett eget land!

På flygplatsen i Libreville möte oss 
Zorro, presidentens livvakt/fixare. 
Han meddelade oss att alla plan till 
Franceville var fullbokade den närmsta 
veckan, så han hade ordnat att dagen 
därpå skulle vi flyga med presidentens 
privata jet, en Mystère 50, en gåva från 
franska staten. Det var ju helt enkelt så 
att fransmännen gjorde fler och större 
affärer i Gabon än vi svenskar.

Följande morgon infann vi oss i pre-
sidentens privata lounge på flygplatsen. 
Zorro informerade oss om att Marie, 
presidentskans sällskapsdam skulle följa 
med planet till Franceville för att träffa 
madame Bongo. Tydligen skulle de äta 
fisk till middagarna, eftersom Marie 

mig! På golvet vid sidan om handfatet 
stod grytan med fiskarna. Marie höll 
sig i handfatet med båda händerna. 
Med extraordinär kroppskontakt står 
bakom henne en liten pygmé. Kanske 
inte så konstigt eftersom vi befann oss i 
pygméland. Kanske var det en släkting 
till presidenten, som också var pygmé!? 
Innan jag blev upptäckt smög jag diskret 
ut och informerade Zorro och Anders 
om vad som skedde på damtoaletten. 
Zorro blev inte förvånad. Anders fick 
en skrattattack. Vi flyttade oss utom 
synhåll och hörhåll från toaletten. Efter 
en stund kom Marie och meddelade oss 
att hon hade varit och gjort ”pipi”, inte 
att förväxlas med ett visst svenskt ord.

Efter ytterligare en stund kom en bil 
och hämtade oss! Piloten hade kontaktat 
någon på marken eftersom han visste 
att flygplatsen var tom! Helt tom var nu 
inte flygplatsen! Allt kan hända i Afrika! 

Så småningom blev bygget klart efter 
många roliga incidenter, dock ingen så 
dråplig som den med Marie och fiskarna.

Tomas Ek

En glad Tomas Ek efter 
flygplatsupplevelserna 
och den skvalpande 
fiskgrytan.

stor utbredning i Nordamerika och låt oss nu bara hoppas att 
Torsten Gissléns experiment inte utvecklas till ännu än aggres-
siv invasiv art som tar över andra arters biotoper, där det finns 
många exempel på arter som framgångsrikt tagit över andra 
arters växtplatser och som kommer från just Nordamerika.

Förutom dessa svenska relativt oansenliga arter finns det ute 
i världen ganska stora s.k. kannväxter, Nephentes, som förkom-
mer främst inom tropiska områden och kan bilda massförkom-
ster av arter med stora bägarformade decimeterstora blad som i 
vissa fall kan sluka t.o.m. mindre däggdjur. Ett annat märkligt 
subtropiskt till tropiskt släkte är Venus flugfälla, Dionaea, där 
två mussellika blad försedda med tandlika utskott kan fällas 
ihop efter beröring och därigenom fånga insekter. 

I berättelser från tidigare århundraden har främst denna 
Venus flugfälla givet upphov fantasieggande berättelser om 
jättelika flugfällor som fångat upp resande och slukat dessa 
med hull och hår. Men detta är lyckligtvis bara sägner och 
fantasier och dessa monströsa köttätande växter har ännu inte 
påträffats annat en som hjärnspöken.

   Redaktören

Att bygga i Gabon
hade en gryta med levande fiskar som 
hade flugits in på morgonen från Kin-
shasa. Fiskarna var en gåva från pre-
sident Mobutu. De kanske klassades 
som ett ”free meal”.

Väl uppe i luften med en skval-
pande gryta tog flygresan ca en timme. 
Framme i Franceville var flygplatsen 
helt tom på folk! Detta var kanske inte 
så konstigt eftersom det bara kom ett 
plan på morgonen och ett plan på 
kvällen. Nåväl, Zorro, Anders och jag 
gick in i byggnaden som var ganska 
stor med två våningar. Alla dörrar var 
öppna, men inte en enda människa, 
inga telefoner, ingenting! Tydligen 
skedde all kommunikation via radio. 
Efter ca en kvart kom vi fram till att vi 
fick ta oss in till staden bäst vi kunde. 
Men vart hade Marie tagit vägen? Hon 
var helt försvunnen, så också fiskarna! 

Ännu en gång gick vi igenom 
byggnaden! Efter en stund kom 
jag på att jag skulle kontrollera 
damtoaletten! Sagt och gjort! Öppnade 
toalettdörren. Vilken syn som möter 

forts/
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En fin augustidag den 22.8.2015 avtäcktes en byst i brons fö-
reställande Gunnar Jarrring (1907-2002), bygdens och Vikens 
store son, där han föddes och dit han sedan årligen återvände 
under sina olika uppdrag i olika delar av världen. Ceremonin 
ägde rum vid Bygatan 21 och arrangerades av  Vikens Kultur- 
och Byaförening med läkaren Tuve Nilsson som drivande pro-
jektledare.Tuve är son till vår mångårige medlem Erik “Nilla” 
Nilsson. Gunnars dotter Eva, sedan många år bosatt i Bris-
bane, hade äran att lyfta täckelset inför ett 50-tal Jarring-be-
undrare, beledsagad av högtidliga trumpetfanfarer. Vi fick se 
ett porträtt av en leende Gunnar, som annars i bild ofta fram-
ställes som en sluten mussla med en allvarsam framtoning så 
som det tillkommer en elitdiplomat. Stockholmskonstnären 
Clas Lybeck, fick en varm applåd för att han på ett så naturligt 
sätt kunnat återge Gunnar Jarrings anletsdag.  

Efter avtäckningen följde en kort promenad genom pit-
toreska Viken till den gamla folkskolan, som nu byggts om 
till en restaurang för det fortsatta minnesprogrammet. På 
väggarna hängde några av Amerikalinjens gamla fartygssilu-
etter, en inredningsdetalj, som värmde inte minst oss till-
resta Malmötravlare Bengt Andersson, Pierre Mens, Ingvar 
Kärnefelt och undertecknad. Gunnar Jarring tillhörde 1936 
års män d.v.s. den framsynta skara, som bildade Traveller ś 
Club i Malmö med entusiasten majoren Wiktor Unander som 
primus motor. Gunnar tillhörde därmed inte bara klubbens 
första krets utan var även den yngste medlemmen, endast 30 
år gammal. Han hade i början på 1930-talet vid Lunds Uni-
versitet valt orientaliska språk som mål för sin forskarkarriär. 
Dessa studier kunde bäst genomföras i sin ursprungliga var-
dagsmiljö d.v.s. i Turkiet, Persien och kring de svåråtkomliga 
gränstrakterna mellan Rysssland och Kina ett val som mer 
än väl kvalificerade för ett medlemsskap. Dessutom uppfyllde 
Gunnar med råge det stadgeenliga kravet att i umgänget inte 
vara en glädjedödare.   

Utöver den fina måltiden fick vi en återblick av Gunnar 
Jarrings privatliv och en inblick i hans omfattande interna-
tionella uppdrag. Utöver några personliga berättelser från 
vänner och en senare arbetskamrat vid UD visades en film, 

som producerats och redigerats av Willy Bandholt och Chris-
ter Malmström. Det blev en minnesrik kavalkad vi fick se 
med huvudpersonen själv som sakkunnig ciceron dels i sin 
bostadsmiljö och dels under en rundtur i samhället, då han 
beskrev en del av sina upplevelser från barndomen. Denna 
film belyste på så sätt både Gunnars fasta förankring i sin 
hembygd  och  hans karriär, som en av sin tids internationellt 
mest  kände diplomat och fredsmäklare.

Det var hedersamt att Travellers Club vid detta tillfälle fick 
äran att framföra gästernas tack till Byaföreningen och dess 
tillskyndare, som samverkat till firande av en av våra mest 
berömda medlemmar och i samband härmed få framföra en 
önskan om att initiativtagarna borde överväga inrättandet av 
en årligen återkommande Gunnar Jarring-dag i anslutning 
till konstverket.

Nils Gunnar Toremalm, LUX emeritus

Gunnar 
Jarrings 
återkomst 
till Viken

Gunnar Jarrings stolta dotter Eva, sedan länge 
bosatt i Brisbane, Queensland, här tillsammans 
med Nils Gunnar Toremalm i samband med 
tillställningen i Viken. Foto Pierre Mens.

Nils Gunnar Toremalm, Gunnar Jarring och Bo Adamson, i 
samband med uppvaktning av Gunnar Jarring i Viken på hans 
90 års dag 12 oktober 1997. Foto Pierre Mens.
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När kulturattachén vid Londonambas-
saden Arne Zettersten invaldes i Tra-
vellers’ Club i Malmö 1973 så inträdde 
språkvetenskapen i travlarkretsen. 
Arne hade börjat sina forskarstudier i 
Lund 1959 och dessa gällde det med-
eltida litteraturspråket AB-språket, 
vilket den store språkvetaren Ronald 
Tolkien hade upptäckt och identifierat. 
Arne hade sitt första möte med Tolkien 
i juni 1960 och samarbetade med 
honom under många år. Mötet med 
Tolkien i Oxford var inte det första 
besöket i Oxford – Arne hade tagit del 
av Oxfordmiljön redan tidigare under 
50-talet.

Arne disputerade 1965 i Lund och 
fortsatte sitt arbete inom ”The Early 
English Text Society” med utgåvor av 
medeltida handskrifter. 1961 ägde ett 
stort vulkanutbrott rum på ön Tristan 
da Cunha, mitt emellan Kapstaden och 
Sydamerika i södra Atlanten, och be-
folkningen, sedan början brittisk, eva-
kuerades till Portsmouth i England. Där 
fick Arne möjlighet att studera det isole-
rade, ursprungliga språket och skrev en 
avhandling om detta. Med tiden blev 
det mer ö-språk: Tahiti-språket 1970 
och vidare med blandspråk. Han blev 
professor i engelska vid Köpenhamns 
universitet 1975.

I klubben inträdde alltså en språkve-
tare, och språkbehandlare av högsta 
klass. Detta utnyttjade klubben genom 
att välja in honom i styrelsen som 
vice klubbsekreterare 1985 och som 
klubbsekreterare 1993, för att 2002 
bli Hövding för klubben. Referaten av 
klubbmötesföredragen var mästerverk i 
sig, vilka rönte stor uppskattning, när 
de lästes upp vid följande möte.

Under Arnes hövdingtid 2002-2015 
genomförde han två jubileer, 70 år 
2006 och 75 år 2011, det sistnämnda 
med astronauten Christer Fuglesang 
som föredragshållare, vilket helt var 
Arnes förtjänst. Under Arnes ledning 
har klubben givits en fast struktur med 
funktioner för alla styrelsemedlemmar, 
en förnämlig klubblokal samt inte minst 
fina klubbmöten och utflykter.

Bo Adamson

Skrivkonsten uppstod troligtvis i tidiga 
samhällen för cirka sex-sju tusen år 
sedan i gryningsländerna kring flo-
derna Eufrat och Tigris. Odlings-
landskapen började växa fram i denna 
miljö, och behovet av utbyte mellan 
människor måste ha bidragit till ut-
vecklingen av skrivkonsten. Det är 
samtidigt en paradox med det brutala 
våld mot kulturarvet vi observerar i 

dessa områden idag. Troligtvis har 
skrivkonsten uppstått på flera håll, de 
äldsta hieroglyferna från cirka 3100 f 
Kr, i Indien 2500 f Kr, på Kreta 1900 f 
Kr, i Kina 1300 f Kr och i Centralame-
rika 600 f Kr. De olika språkområdena 
måste påverkat varandra och själva 
idén med skrivandet kan de gamla 
egypterna fått från den äldre sumeriska 
kulturen. Ett revolutionerande steg 
inom skrivkonsten blev utvecklingen 
av alfabetet, där tecknen står för ord, 
stavelser eller enskilda språkljud.

Arne Zettersten har ägnat hela sitt 
vuxna liv åt språkforskning och då 
särskilt utvecklingen av Engelskan. 
Det måste ha varit en fascinerande 
resa inom det språkliga rummet, ett 
rum som fyllts med ord och stavelser 
från tiden före Shakespeare till dagens 
världsspråk. Vi kommer aldrig att få läsa 
Arnes sammanfattande tankar, men be-
rättelsen finns där i språkets fantasivärld 
i den värld han lärde känna genom sin 
vän Ronald Tolkien, en fantasivärld 
som målades upp i skyttegravarna vid 
Somme 1916, beledsagad från Oxford 
till Köpenhamn, genom de Brittiska 
språkenklaverna i Stilla Havet och 
Sydatlanten, och återkomsten till barn-
domstiden vid Vänerns stränder.

Redaktören

Arne Zettersten 
och språkets betydelse

Arne Zettersten talar till travlarna vid Brasaftonen 2013 i klubblokalen. Foto: Pierre Mens.
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Spenatmöte i Kivik, september 2007. Arne Zettersten 
tackar Björn Ranelid för besöket i hans äppleodling.

Salzburg resan april 2003, William Marschall tackas 
av hövding för de lokala arrangemangen. 

Promotion av Manne, Orangutangen som kreerades till Hersdoktor 
och Hedersledamot. Arne Zettersten lyssnar till promotor Bo Adamson, 
och marskalkarna Bengt W. Johansson och Per-Olof Glantz i full 
akademisk prakt. 2005 i den gamla klubblokalen.

Möte i den nya klubblokalen efter återinstallation av Mumiekistan.

Invigning av den äldre klubblokalen den 27 februari 2003, 
på Birger Jarlsgatan 37 A, Limhamn.

Bo Adamson lämnar 
över insignierna till 
Arne Zettersten årsmötet 
14 mars 2002. 

Arne Zettersten talar vid 
vårmötet på AF 2009.

Samtliga foton Pierre Mens
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Det är nu mer än fyra år sedan revo-
lutionen bröt loss på Tahrirtorget. Jag 
var på plats och väntade på en grupp 
resenärer som aldrig kom ner. Det kall-
ades till en början ”den arabiska våren”. 
Efter ett demokratiskt val med ett lågt 
valdeltagande valdes Muslimska Brö-
draskapets representant Mohamad 
Mursi med knapp majoritet till presi-
dent. Snart visade det sig att utställda 
vallöften på intet sätt infriades och 
att ett självstyre infördes med allmänt 
missnöje som följd.

Efter en röstinsamling med mer än 
23 miljoner signaturer störtades reger-
ingen. Det skall framhållas att detta var 
ingen militärkupp utan resultatet av ett 
allmänt folkligt uppror. Vänsterinrik-
tade västerländska media kallar det re-
gelmässigt kupp, vilket är felaktigt. En 
av mina egyptiska vänner, bibliotekarien 
i Alexandria har beskrivit situationen 
som om man i god tro köper en kon-
servburk med tonfisk. Man öppnar den 
och det visar sig att innehållet är ruttet. 
Muslimska Brödraskapet bildades 1928 
och har under långa perioder varit för-
bjudet. De har velat införa sharialagar 
och stått bakom talrika attentat. Sekter 
menar att flertusenåriga statyer av egyp-
tiska gudar är avgudabilder och bör 
därför förstöras. Efter militärens mak-
tövertagande genom generalen Al Sisi är 
ett stort antal av bröderna inburade och 
dömda till långa fängelsestraff och inte 
sällan dödsstraff.

Ordningen i landet är återställd. Det 
spirar en optimism och en framtidstro. 
Det gäller inte minst om Suezkanalen 
som nationaliserades under stort jubel 
från kommunister av Nasser 1956. 
Hela sanningen är dock att enligt det 
ursprungliga avtalet koncessionen löpte 
ut efter 99 år. Endast några få år senare 
skulle således äganderätten till kanalen 
ha övergått till Egypten. Ett stort projekt 
som nu skall invigas i början av augusti 
är en dubblering av Suezkanalen, vilket 
innebär att stora fartyg inte längre 
behöver segla runt Godahoppsudden 
utan kan passera den avsevärt kortare 
vägen genom kanalen. Det blir en stor-
stilad invigning i närvaro av Frankrikes 

president Hollande, dock ej så storsla-
get som vid invigningen 1869. Dåtidens 
jetset var närvarande med kejsarinnan 
Eugenie i spetsen. Egyptens styresman 
khediven Ismael Pasha var förtjust i 
henne och uppvaktade med ett nattkärl 
i guld. I botten av pottan fanns ett öga 
gjort av en smaragd. Också Ismaels ögon 
var gröna. Kanalen är landets största 
inkomstkälla, tidigare enbart överträf-
fad av turismen. Den ekonomiska be-
tydelsen av detta projekt är enorm. De 
årliga intäkterna beräknas öka från 40 
miljarder kronor till 100. Inte illa för en 
investering på 80 miljarder. 

Från min hotellbalkong ser jag på 
andra sidan Nilen det som i många år 
var eleganta Nile Hilton. Vältajmat sålde 
Hilton för fem år sedan till Ritz Carlton 
som skall öppna senare i år. På andra 
sidan hotellet ligger Tahrirtorget som i 
många år var en stökig byggarbetsplats. 
Stora underjordiska parkeringsplatser är 
nu färdigställda och parkanläggningar 
är på gång. Vid torgets norra sida ligger 
sedan 1902 världens största museum för 
egyptiska fornfynd: Egyptiska museet. 
Här finns också sedan slutet av 1920-
talet skatterna från Tutankhamuns grav. 
Alldeles bredvid museet nere vid Nil-
stranden ligger ett nedbränt tolvvånings 
byggnadskomplex. Det uppfördes på 
1960-talet av Egyptens dåvarande presi-
dent Gamal Nasser, en troende kommu-
nist med allt det elände detta medförde 
för Egypten. Fenomenet var dessvärre 
inte ovanligt vid denna tid, närmast 
modernt i vissa kretsar. Efter Nasser 
följde Sadat som körde ut ryssarna och 
förde landet in i en västerländskt inrik-
tad ekonomi. Mubarak fortsatte på den 
inslagna linjen med en god ekonomisk 
utveckling för landet men med en be-
klaglig snedfördelning av inkomsterna. 
Nassers högkvarter övertogs och blev 
säte för det nya statsbärande partiet 
NDP. Partihögkvarteret var ett själv-
klart mål för revolutionärerna. Huset 
intogs och demolerades i februari 2011.

Jag ser nu huset rivas ner våning för 
våning. Närheten till museet leder till 
tankar, vad kunde ha hänt om branden 
spridit sig. Inte sällan diskuteras frågan 

om fornfynd borde lämnas tillbaka till 
ursprungslandet. Utan tvekan innebär 
alla föremål som finns på museer utanför 
Egypten en riskspridning. Men ingen-
ting är säkert. Vi minns fortfarande hur 
under andra världskriget i Tyskland tu-
sentals bl.a. egyptiska fornfynd bomba-
des sönder och samman mot krigets slut. 
Under revolutionens hetaste dagar bröt 
sig våldsmän in i Egyptiska museet och 
stal ett antal föremål av vilka nu snart 
hälften har återbördats.

Jag har varit i Egypten 32 gånger efter 
millennieskiftet och genom åren upplevt 
och njutit av en 5000-årig kultur. Men 
det finns alltid något nytt att utforska. 
Jag far till Saqqara nekropolen, väster om 
den gamla huvudstaden Memphis. Här 
finns farao Djosers s.k. trappstegspyra-
mid, världens äldsta stora byggnad av 
sten 4700 år gammal. Gravkammaren 
befinner sig 28 meter under pyrami-
dens mitt omgiven av förrådsrum och 
gångar till en sammanlagd längd av 
5800 meter. I ett schakt på pyramidens 
norra sida blickade en mansstor staty av 
pyramidens innehavare mot polstjärnan 
in i evigheten. Originalet finns idag på 
Egyptiska museet men en replik finns 
idag i schaktet och möter våra ögon. Py-
ramiden är nu under rekonstruktion med 
stora byggställningar på dess östra sida.

Saqqara och det vida ökenlandskapet 
på Nilens västra sida var en nekropol 
under 3000 år från Abu Roash i norr 
till Giza, Abusir, Saqqara, Dashur till 
Meidum i söder. Mest kända är gravarna 
från Gamla Riket (3 – 6 dynastierna). 
Men nyligen har gravar öppnats från 
långt senare, från 18 dynastin för 3500 
år sedan. Det är Mayas och Horemhebs 
gravar. Maya var Tutankhamuns skatt-
mästare och den som återförslöt sin härs-
kares grav efter de inbrott som skedde 
snart efter gravsättningen. Horemheb 
var general under Tutankhamun och 
hans efterträdare Ay och grep därefter 
makten och blev den siste faraonen i 
den 18:e dynastin. Horemheb tillhör de 
få i Egypten som har två gravar. Först 
iordningställde han en ståndsmässig 
grav åt sig i Saqqara. När han senare 
hade avancerat och själv blivit farao var 

Cairo juni 2015  
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den självklara platsen för den sista vilan 
Konungarnas Dal för den siste härska-
ren i den glansfulla artonde dynastin. 

Horemheb hade inga släktmässiga 
band till sina företrädare i dynastin. 
Den enda anknytning i den vägen var 
att han gift sig med drottning Neferti-
tis syster Mutnjedmet. Om hur deras 
relation var här i livet vet vi inget. 
Men i vart fall föredrog han att grav-
sätta henne långt ifrån sin egen grav, 
i den han ursprungligen iordningställt 
för sig själv här i Saqqara. I väggarnas 
vackert målade reliefer visas generalen 

mottaga gåvor från sin farao och cere-
moniella processioner. Här visas också 
vardagliga situationer ur soldatlivet och 
trossens arbete. Vi ser deg kavlas, bröd 
bakas, vattenämbar fyllas och solda-
ter som njuter av att äta färsk lök. Allt 
detta är scener, som naturligtvis inte 
kunde finnas i Horemhebs senare grav. 
De faraonska gravarnas väggmålningar 
befattade sig inte med vardagslivet. 
Där skildrades faraos relation till andra 
gudar. Men här i Saqqara fick hustrun 
in i evigheten leva med makens liv som 
general.

Mubaraks partihögkvarter var ett självklart mål  under revolutionen 2011. Det rives nu ner 
våning för våning. Vad hade hänt om branden spridit sig till Egyptiska museet. Foto Leif Hjärre.

Mayas och Horemhebs gravar upp-
täcktes av den tyske arkeologen Karl 
Richard Lepsius vid mitten av 1800-
talet men dokumenterades dåligt och 
föll senare i glömska. Först 150 år 
senare återupptäcktes gravarna och har 
nu öppnats för besökare. I vilket annat 
land som helst utom i Egypten hade ett 
fynd av två gravar 3500 år gamla varit 
en sensation! Här uppmärksammas det 
endast av en skara egyptologer till vilka 
jag har privilegiet att räkna mig.

Leif H. Hjärre
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En av travlarårets återkommande, 
och mycket omtyckta tillställningar 
är kräftskivan som denna gång ägde 
rum den 13 augusti och som vanligt i 
klubblokalen. Vädret var storartat och 
samlingen utanför var uppslupen och 
varm och Bengt Houltzén välkomnade 
med all sin charm. Denna gång blev 
emellertid mötet unikt eftersom kräft-
skivan inte föregicks av någon traditio-
nell fisketur.  Men Bengt hade fått en 
utmärkt idé genom att dela ut pappers-
ark där var och en skulle rita en fisk för 
att bedömas av den enväldige domaren 
som alltid Bengt W. Johansson.

Kräftor med eller utan fiske

Två lätt gråa herrar i kra(ä)fttagen. Sverker Hellsten och Peter Löwegren stärker sig inför 
det oundvikliga mötet med Kräftorna.

Bengt Houltzén delar ut sina pappersark och 
förklarar de förenklade tävlingsreglerna. 

De svenska knallröda 
kräftorna smakade 
läckert, så läckert 
att herrarna Nils, 
Nils-Otto och Kay fick 
svårigheter med att 
lyssna på Bengts kloka 
ord.
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Som vanligt fick vi en lysande samman-
fattning av tävlingsbidragen, vinnare av 
största fisk, minsta, vackraste, fulaste 
etc.  Den största fisken är egentligen 
valhajen som kan väga upp till 20 ton 
och bli nära 20 lång, simmar omkring 
i varma vatten och filtrerar plankton, 
den minsta lever vid Stora Barriärrevet 
och blir så där 7-8 mm lång, vackraste 
är svårt, men för fulaste finns en del 
kandidater som piraya, myräna, och 
havskatt. Ingen av de tävlande hade 
emellertid avbildat dessa fiskar, men 
fina priser delades ut likväl till alltid 
lika glada travlare. Bengt hade analyse-
rat resultaten utomordentligt väl men 
när det gällde tolkning av skönhet gled 
han in på nyupptäckta grottmålningar 
i södra Frankrike, grottmålningar som 
utfördes av tidiga människor för ca 30 
tusen år sedan. Bengt W. numera 85 
ung, Internetbefriad och utan dator 
men ändå författare till ett stort antal 
böcker, ja hur, jo som man gjorde förr 
– man skrev för hand med blyerts eller 
bläck för att sedan renskrivas av andra. 
Så skrev Strindberg, flera tusen sidor, 
och så Patric Modiano ännu idag – 
utan dator. Modiano påminner för 
övrigt lite om Bengt W. med sin milda 
framtoning. Vi minns annars Bengt 
W. Johansson som en mycket elegant, 
aningen snobbig herre från tidigare, en 

Hjärtdoktorn, och den enväldige domaren 
Bengt W. förklarar genom en djupare historisk 
utvikning hur man kan skilja på vackra och 
fula fiskar. Doktor Kay och Doktor Gunnar 
ser ut att säga ”vad &&& säger han”.

Bengt H’s barnbarnsduo Tom & Truls, 
uppförde åter på begäran den bejublade 
Ranelidska Kärleksvisan.

Nils-Otto förklarar hur man skiljer honor från hanar, dvs. vad det gäller kräftor.

man med monokel som talade väl och 
långsamt. Denna Lundabördige gentle-
man, vinkännare, hjärtdocent, är dess-
utom alla igelkottars beskyddare, och 
ordförande i Igelkottsällskapet – dessa 
små icke kramgoa däggdjur som farit 
så illa av modern trafikutveckling. I vår 
trevliga klubb är Bengt W. evig enväl-
dig domare vid fisketävlingen med eller 
utan fisk. Ingen kan göra detta bättre.

Redaktören
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Docent Hans Fredin född 1940 avled 
plötsligt i augusti. Han valdes in i klubben 
1999 och var en mycket uppskattad medlem. 
Fredin var utbildad ortoped och han var 
yrskesaktiv in i det sista. Foto I Kärnefelt.

Två nyvalda 
ledare för TCM 3 
september 2015, 
Hövding Bengt 
H. Sjölund, med 
blå slips och Vice 
Hövding Torgny 
Nordqvist, med 
gul slips. Foto I 
Kärnefelt.

OBS! En uppmaning till alla kreativa 
& sångintresserade medlemmar!
Tänk till, skriv ner och kom in med förslag på – Dryckesvisor med anknyt-
ning till Travlande och TCM samt på lättsjungna melodier!

Förslag sändes till NUVUK-ordförande Kay Renmarker senast söndagen 
den 22 november 2015!
OBS! - e-mail address:  kay.renmarker@tele2.se

Tack för ditt bidrag!

Bengt H. Sjölund, som blev ny vice-
hövding i samband med att Leif Ma-
zetti-Nissen lämnade sitt uppdrag efter 
13 år, fick själv ett betydligt kortare 
uppdrag. Arne Zettersten lämnade 
ifrån sig insignierna den 21 juli till vice 
hövdingen p.g.a. en allvarlig sjukdom. 
Bengt Sjölund, född 1946 och 69 år, 
blir den sjunde Hövdingen och tillika 
med sina två närmaste företrädare, 
professor med en lysande akademisk 
karriär. Sjölund blev medicine doktor 
1972, doktor i medicinska vetenskaper 
1978, därefter många uppdrag bl.a. 
vid avdelningen för smärtlindring i 
Malmö 1987-1992, chef vid Rehab i 
Lund 1993-2000, professor vid Rehab 
i Umeå 2005, professor vid Rehab i 
Odense sedan 2005, internationella 
uppdrag inom EU och en tid chef för 
en medicinsk enhet inom Försvaret, 
med överstes grad. Sjölund är ledamot 
i Lundaakademiker, Fysiografiska Säll-

skapet samt Rotary och han har där-
utöver ett stort kontaktnät och blir en 
ytterst lämplig och värdig efterträdare 
till Arne Zettersten.

I samband med ett extramöte 3 sep-
tember 2015 i klubblokalen i Limhamn 
valdes Bengt H. Sjölund formellt till 
ny Hövding efter Arne Zettersten. 
Vid samma tillfälle valdes advokaten 
och konsuln Torgny Nordqvist till ny 
Vice Hövding för TCM. Torgny valdes 
in i klubben 2001 och han har deltagit 
mycket aktivt i klubbens verksamhet, 
senast som ansvarig för medlemsrekry-
tering. Vid samma tillfälle avgick Bo 
Adamson samtidigt som dux emeritus 
i AU efter 28 i ledande ställning. Han 
avslutade med en lakonisk kommentar, 
nu vid 90 år för ni klara er själva.

Den nyvalde Hövdingen ombildade 
AU med att välja in klubbmästaren 
Gunnar Dahlberg i styrgruppen, där 
hans roll som mötesarrangör blir viktig

klubbnyHeter

Från Travellers´ Club i Malmö 79:e 
årshögtidssammanträde den 24 
mars 2015 meddelas att

Inval av nya medlemmar under 2014: 
Direktör Ulric Aspegrén, direktör 
Håkan Forseth, direktör Lars Wil-
helmsson, docent Per-Ola Kimblad 
och journalist Erik Jonsson

40-åringar: (inval 1975): 
Sten Jacobsson
25-åringar: (inval 1990): Kjell 
Magnusson

Avtackningsceremoni för Leif Mazet-
ti-Nissen som lämnade sitt uppdrag 
som Vice Hövding och Bengt A An-
dersson som lämnade sitt uppdrag 
som skattmästare, båda efter ett 13 
årigt uppdrag!

Ny Vice hövding är Bengt H. 
Sjölund och ny Skattmästare Håkan 
Rylander.

Intagningsceremoni för nyinvalda 
Anders Boqvist, Tomas Ek, Andreas 
Jaenecke, Mats E Olsson, Kristian 
Rankloo och Jerker Westdahl.

Ny Hövding
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Malmö Travellers Club uppmärksam-
mar två av sina äldre och mångåriga 
medlemmar som på olika vis gjort stora 
insatser för klubbens verksamhet, dels 
Bo Adamson invald 1977 och dels Lars 
Braw, invald 1976. 

Bo Adamson, Dux emeritus, fyllde 90 
år 21 juli, och en mindre skara trav-
lare uppvaktade honom hemma vid 
Gottorpsvägen vid Bunkeflostrand. 
Adamson har framför allt haft en 

Bo Adamson i samband med ”hemma hos” uppvaktningen på hans 90-års dag 21 juli 2015. 
Vid hans sida Bengt H. Sjölund och Nils Gunnar Toremalm. Foto I Kärnefelt. 

Lars Braw vid en träff med bl.a. en blivande president (diktator) som egentligen 
stred för ett fritt och demokratiskt Zimbabwe, Robert Mugabe, i Addis Abeba 1978. 
Lars Braw idag 95, och Mugabe idag 91. Foto Pierre Mens.

Traveller´s 
Golf
Den anrika Travelers Golf gick av 
stapeln vid Rönnebäcks GC 19 maj 
där nio härliga travlare deltog, Bo Här-
stedt, Jan Westman, Johan Dieden, 
Sverker Hellsten, Bill Hansen, Lars-
Åke Wilhelmsson, Helge Ström-Olsen, 
Einar Söderberg och Olle Stenberg. 
Vädret var strålande för golfen och 
lunchen härlig. Segrare och vinnare av 
den eftertraktade pokalen denna gång 
blev Jan Westman, med tvåan Olle 
Sternberg och trean Johan Dieden.

Segraren Jan Westman vid sidan av 
Bo Härstedt, som tagit på sig att arrang-
era nästa års tävling.

lysande karriär inom tillämpad forsk-
ning med småhuskonstruktion, samt 
som professor i arkitektur vid LTH. 
Inom MTC är Bosse, som han brukar 
kallas, känd som klubbens hövding 
1987-2002, hedersledamot 2002, stor 
donator, och efter att han lämnat posten 
som hövding 2002 verkat för klubben 
som Dux emeritus. 2014 gjorde Bosse 
ett enormt arbete över dokumentation 
av klubbens verksamhet samt hur man 
skulle kunna vidareutveckla och för-

bättra verksamheten. Bosse har skrivet 
ett stort antal artiklar i Hänt och delta-
git i jubileumsskrifterna.

Den 19 augusti fyllde Lars Braw 95 år. 
Lars Braw har främst varit engagerad 
som journalist i olika positioner, som 
chefredaktör vid Skånska Dagbladet 
och redaktionschef och ansvarig ut-
givare i många år för Kvällsposten. 
Braw gjorde också omfattande re-
portageresor runt om i världen under 
tiden vid Kvällsposten. Mest känd har 
Braw emellertid blivit för att han star-
tade Rotarys Läkarbank för insatser i 
Afrika. För det hedrades Braw av med-
icinska fakulteten med ett hedersdok-
torat 1994. Inom Travelers har Braw 
verkat som redaktör för Hänt 1989-92, 
samt han tog också initiativet till Pub-
verksamheten i klubben. Sedan 2001 
är Braw kallad ledamot. 

Två stora klubbjubilarer
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Publicering i Hänt
Hänt är en medlemstidning för Traveller´s Club Malmö. Tidningen är till för att sprida information och researtiklar mellan klubbens 
medlemmar, och det skall med fördel handla om erfarenheter från travlandet i när och fjärran. Reseberättelser från exotiska länder med väl 
valda illustrationer är naturligtvis alltid av stort intresse. Men kulturhistoriska el. allmänt historiska bidrag som tangerar resandet är också 
välkomna. Alla artiklar är naturligtvis signerade med författarens namn. I första hand skriver man på svenska men eftersom någon medlem 
har ett annat modersmål en svenska kan man undantagsvis även tillåta publicering på engelska.
Skicka dina främst elektroniska bidrag till redaktören som email, gärna som ett attachment till vanligt mail. Digitalt bildmaterial skickas 
också via email, men handlar det om flera bilder dela gärna upp dessa på flera olika email meddelande. Digitala bilder är att föredra, men 
vi kan naturligtvis även trycka bildmaterial från papperskopior. Bildtexter kan skickas separat per mail. Omfattning av artiklarna bör hållas 
omkring 5000-7000 tecken med blanksteg samt ett par tre illustrationer.
Undvik alltför mycket formatering i olika typsnitt eller för-layout för egen del. 
Redaktionen sköter helst detta själv för att åstadkomma en så enhetlig stil och layout som möjligt.
Material för nästa häfte av Hänt 4, 2015 bör ha kommit till mig 2015 11 15. 
Hjärtligt välkomna med ert material. Tidningen Hänt tillhör klubben och den är till för er! Redaktören
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Bengt H Sjölund, Leif Hjärre, Trygve 
Bång, Sverker Hellsten, Bo Adamson, 
Nils Gunnar Toremalm, Bo Härstedt, 
Ingvar Kärnefelt, Tomas Ek

Travellers´Club
Vi upprepar succén från tidigare år

OKTOBERFESTEN
på Travellers´klubb 
(i lokalen på Limhamn) 
den 29 september 2015 kl. 18.00

Kl. 18.00 startar vi med ett glas Jägermeister
och därefter serveras en Tysk buffé
med äkta Tysk Oktoberbier och Jägermeister.
(Det går även att få vitt eller rött vin till maten).
Kaffe med kaka och avec.

Vi har även i år fått vår 6-mannaorkester CC6 att
spela för oss så det blir både sång o musik.
Pris 400:- kr kontant på plats för mat o dryck (All Inclusive).
Vill ni inte ha starkare varor så kostar kalaset 300:- kr.

Gäster är välkomna!

Anmälan före den 22 sept. till Gunnar Dahlberg, 
e-mail: gunnar.dahlberg@telia.com (helst), 
eller tel. 070 733 73 92.

VÄLKOMNA!

Bästa Travlarbröder, Varma polarhälsningar från Grönland 
där jag försöker kurera den Obotliga polarbacillen. Seglar 
med en skonare tillsammans med 25 par från Diskobukten 
upp till Umanaq längs västkusten. Vi har haft 5 dagar med 
sol från klar himmel och spegelblankt hav. Vi hör och ser hela 

travlarHälsningar

tiden blåsande valar och njuter av midnattssol. Vi gör spän-
nande Landstigningar i terrängen och i pittoreska små byar.
Varma hälsningar, Fred Goldberg

Sverker Hellsten


