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inte föredraget sämre.
Följande påståenden inledde
Lars Rydén med att granska:
• Hjärtinfarkt och slaganfall hot

mot halva populationen.

• Läkemedel minskar hjärtin-

farkt och slaganfall.
• Polypillret förebygger upp till

89% av infarkter och slaganfall.

• Västerländsk kost och livsstil

Polypillret – Framtida hot
eller bot? var den tveeggade
titeln på professor Lars Rydéns föredrag vid oktobermötet, med underrubriken; Några
reflexioner kring välfärdens
konsekvenser,

man ska genomgå en allvarligare medicinsk behandling är det
nog just ett så vänligt och klokt
ansikte man vill möta, som
professor Rydéns. Att hans
imponerande kunnande dessutom parades med humor gjorde

bakom många riskfaktorer.

• Västerländsk kost och livsstil

är knappast påverkbara.

• En strategi för alla med hjärt-

kärlsjukdomar över 55 års
ålder.

(Forts. på sidan 2)

Finns det verkligen ett piller
som botar flera sjukdomar på en
gång, eller åtminstone ett piller
för varje åkomma? Det artade
sig till en helkväll för den sanne
hypokondrikern, för visst kände
vi väl av en eller annan krämpa
– med lite god vilja – redan
innan föredraget började?
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Om man ska bli sjuk och om

Fredrik Buch och Olle Fjordgren har svårt att tro på Anders Lindeen
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Mötet började med att vår
elokvente ordförande, Jan
Mårtenson, redogjorde för
hur han företrätt oss i samband
med Göteborgtravlarnas jubileum. Han bringade också en
hälsning från Göteborgsklubben
och en alldeles särskild hälsning
från Hans Boethius, vår egen
f.d. klubbmästare.
Därefter tog kvällens föredragshållare intendenten Håkan Wahlquist över ordet

och berättade om den relativt
okände travlaren David Hummel, som levde mellan åren
1893 och 1984.
Hummel var en legendarisk
provinsialläkare i det jämtländska Gäddede. Under det andra
världskriget var han en av dem
som arbetade för den norska
motståndsrörelsen, välplacerad
som han var nära den norska
gränsen. Som sådan gjorde han
(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 1)

Denna imponerande lista
betade Lars Rydén av och pekade på att inte minst vi i västvärlden åsamkar oss hjärtkärlsjukdomar mycket därför att vi har
dåliga kostvanor, röker och
motionerar för lite. De är inte
de enda orsakerna, men starkt
bidragande.

Skattmästaren delar ut namnskyltar
till medlemmarna

EN DOS
REGELBUNDEN
MOTION GER
LIKA BRA SKYDD !

Det finns läkemedel som i viss
mån förebygger hjärtinfarkt och
slaganfall, men många gånger är
rätt kost, total avhållsamhet
från tobak och alkohol (i större
mängder) och en dos regelbunden motion lika bra skydd. Visst
kan vi påverka vår kost och
livsstil om viljan verkligen
finns. Men det visar sig ofta
svårt att få folk att byta kostvanor och livsstil. Överhuvudtaget är många sjukdomar idag
livsstilsrelaterade.
Afrika vill uppenbarligen inte
vara sämre än västvärlden, påpekade Lars Rydén, och pekade
på att man där noterat stigande
antal hjärtkärlrelaterade sjukdomar. Det är inte bara Aids som
drabbat kontinenten på senare
år. Med mer ”västbetonade”
kost- och levnadsvanor följer
också vällevnadssjukdomarna.

Kvällens föredragshållare
Professor Lars Rydén

Per Taube ser fram emot kvällens
föredrag och middag.

Här sköt Lars Rydén in att det
inte bara är så att alla sjukdomar
ökar. TBC, t.ex. håller sig på
en nästan oförändrad nivå. Luftvägssjukdomar minskar globalt.

Anders Åberg, Alf E. Öhman, Folke U. Persson och Peter Möller

INTERHEART heter en studie med 30000 män och kvinnor, varav hälften med hjärtinfarkt, representerande alla
världsdelar och etniciteter. Utifrån den förde Lars Rydén delar
av sitt resonemang.
Hur ser då riskfaktorernas ursprung ut?
Ja de nutida erkända faktorerna bland de livsstilsrelaterade
är bristen på fysisk aktivitet,
fetma, kost (felaktig sådan),
stress och rökning. De rent
medicinska är blodtryck, kolesterol och diabetes. Som grundläggande orsaker anfördes jordbrukspolitik/födotillgång, samhällsupplösning, klimatförändring, skattepolitik (som bl.a.
omfattar tobak) industrialisering och urbanisering.

Detta tillsammans leder till
att hjärtinfarkter och slaganfall
kommer att öka, förklarade
Lars Rydén. Visst finns det
utmärkt medicin, som minskar
antalet som drabbas och lindrar
effekterna för dem som redan
drabbats, men det räcker inte
för att stoppa ökningen.
Att det s.k. onda kolesterolet
är skadligt känner de flesta av
oss till.
Polypillet attackerar detta.
Det har också en gynnsam effekt på t.ex. blodtrycket.
En så enkel åtgärd som att ta
en halv till en magnecyl om
dagen har också en gynnsam
effekt när det gäller att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.
För att verkligen veta om en
medicin hjälper måste kliniska
tester till. Den som letar efter
mirakelpiller kommer att bli
besviken, men effektiva medel
som påverkar LDL-kolsterol
(Statin), blodtryck (tre olika
finns) trombocytfunktionerna
(ASA 75 mg) och homocystein
(folsyra) finns.
Förutom de nämnda orsakerna till sjukdomarna ska man
också nämna psykosociala faktorer, påpekade Lars Rydén. Det
är också så att den som har ett
bra boende, en god utbildning
och en god inkomst har ett
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der är att fetma hos barn ökar
kraftigt. Också där är det fel
kost och för lite fysisk aktivitet
som orsakar fetman i de flesta
fall.

bättre utgångsläge, tillade han.
Är det månne denna sanning
som resulterat i uttrycket:
”Hellre rik och frisk än fattig och
sjuk?”
Oavsett varifrån vi kommer
eller var vi bor finns det alltid
en del saker vi kan göra alldeles
på egen hand får att hjälpa vår
hälsa på traven.
Undvik att röka! Ät mycket
grönsaker. Var måttlig med
alkohol. Motionera.
Förutom att det förebygger
hjärt-kärlsjukdomar kan det
också förebygga diabetes som är
relaterad till övervikt och felaktig kost.
Att tobak är den stora boven
när det gäller många sjukdomar
är det ingen tvekan om. Därför
var det oroväckande att höra att
den kinesiska staten är den
största enskilda ägaren i tobaksindustrin. Det är ju heller ingen
hemlighet att rökningen ökar i
tredje världen.
Fetma var nästa stora riskfaktor, efter rökningen. Man ska
ha ett BMI på ungefär 23. Vid
30 är man fet.
BMI (Body Mass Index), ofta
förkortat till BM, har med
viktens förhållande till kroppslängden att göra och här fick
bland andra er referent anledning att vrida sin ingalunda
sylfidsmala kropp skuldmedvetet. Inte blev det bättre av att

det slog mig i mitt kroppsliga
överflöd att BM är en förkortning av latinets ”beatae memorie”
vilket betyder” i salig hågkomst”… Kausalitet i sin mest
sublima form, om man så vill.
Fetman är ett allvarligt hot
mot hälsan och även där gäller
det att våra ovanor i västvärlden
har spritt sig. Det är lätt att se
orsaken; för lite motion och
hårt arbete och för mycket och
ofta felaktig mat.
Högt blodtryck är ytterligare
en faktor som påverkas av hur
vi lever.
Om man lägger ihop de dåliga
faktorerna som nämns så kommer man fram till att risken för
en hjärtinfarkt är 333 ggr så hög
jämfört med om man levt ett
sunt liv.
En sak som Lars Rydén nämnde som vi inte kan göra så
mycket åt är våra gener. Arvsfaktorn spelar i det här sammanhanget, liksom i så många
andra, en stor roll. Man kan,
som bekant, aldrig vara för
sparsmakad i valet av sina föräldrar…
Fetmans utbredning i Europa
är inte lika stor som i USA,
men vi är på god väg. Värst ute
är Turkiet tätt följt av Finland
med Sverige någonstans i mittens nedre halva. I Storbritannien har fetman ökat trefalt de
senaste 20 åren. Det kanske
mest oroväckande för alla län-

Att diabetes är en ”folksjukdom” vet de flesta. Australien här lägsta förekomsten men
även där beräknar man att den
kommer att öka kraftig, liksom
i Afrika och Sydamerika som
har de näst lägsta procenttalen
för sjukdomen. Här ligger Europa ungefär mitt i fältet med
en lägst beräknad ökning av
sjukdomen. USA har höga siffror både när det gäller nuvarande förekomst och beräknad
ökning. Lars Rydén antydde att
den Nordamerikanska kontinenten håller på att sjunka (av
befolkningens övervikt) medan
man utvecklar diabetes i allt
större utsträckning. Diabetes,
såväl i USA som i övriga världen, orsakar oerhörda utgifter
inom sjukvården.
Lars Rydén belyste åter hur
svårt det är att få folk att ändra
levnads- och kostvanor genom
historien: ”Doktorn till patienten:
Sluta röka! Banta! Och tala sen om
hur fanken ni bar er åt!”
När det gäller att reducera
risken att få diabetes fanns en
grundläggande likhet med rekommendationerna när det
gäller att motverka hjärt-och
kärlsjukdomar: ”Reducera vikten, förändra kosten och ägna er åt
fysisk aktivitet!”

Curt Stjernlöf och Petter Sandgren

Lars Jacobi i samspråk med Eric
Reveman

SLUTA RÖKA !
BANTA !
OCH TALA SEN
OM HUR
FANKEN NI BAR
ER ÅT !

En sak som uppenbarligen
upprörde den balanserade professor Rydén är att han kände
till fyra patienter som p.g.a.
rökningens följder tvingats till
hjärtbyte och efter den framgångsrika operationen fortsatte
att röka! Lars Rydén pekade på
det absurda i att folk dör i väntan på att få ett hjärta medan
andra får ett nytt och sätter
igång att röka ihjäl sig igen!
(Forts. på sidan 4)

Lars G. Leijon och Lars Liedegren
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(Forts. från sidan 3)

Läkarna får inte säga ”Om du
inte lovar att sköta dig så tänker
jag inte behandla dig”.
En god nyhet var att vi svenskar är näst bäst på att sluta röka
efter Sydamerika.
Nej, snus är inte bra. Det
fastslog doktorn också.

Bertel Thomé med den japanska
portföljstilen

E N GOD NYHET
VAR ATT VI
SVENSKAR ÄR
NÄST BÄST PÅ
ATT SLUTA
RÖKA !

Utbildning och mat hör ihop,
påpekade Lars vidare. Barn med
lågutbildade föräldrar får sämre
mat, oftare snabbmat och inte
den kunskap om mat som välutbildade föräldrars barn får.
Detta referat återger inte på
något sätt alla intressanta upplysningar vi fick under det utmärkta föredraget som Lars
Rydén bestod oss med, men
förhoppningsvis ger det en idé
om hur givande och intressant
kvällen var med denne världsauktoritet på området.
Avslutningsvis visade Lars upp
några visdomsord från olika
delar av världen.
• Superior doctors prevent the
disease.
• Mediocre doctors treat the
disease before evident.
• Inferior doctors treat the full
blown disease
Huang Dee Nai-Ching (2600 BC)

Efter det fick det andäktiga
auditoriet följande goda råd;
• Fysisk aktivitet.
• Ett medel med blodtrycks-

Ett intressant föredrag med en inspirerande föreläsare
My doctor’s issued his decree
That too much wine is killing me
And furthermore his ban he hurls
Against my touching naked girls
How then, must I no longer share
Good wine and beauties dark and fair?
Doctor, goodbye, my sail’s unfurl´d
I’m off to try the other world.

Tänkvärt precis som det alldeles utomordentliga föredraget
illustrerat med klargörande
diagram och uppmuntrande
fyndigheter

Jan Hartzell, Per Taube och Gunnar
Andersson

Det är naturligtvis just en
sådan doktor som Lars Rydén
man vill stirra i vitögat om
olyckan är framme.
Och det är klart; efter att ha
hört om alla riskfaktorer som
finns, så ska det mycket till om
man inte blir hypokondriker på
heltid. Eller rent av börjar motionera och äta vettigt.
Noterat av Clas Göran Carlsson

Travlarbrodern Folke har alltid haft god
hand med serveringspersonalen.

sänkande, positivt inotropa,
negativt kronotropa, kärlvidgande, urindrivande, aptitreglerande, viktreducerande,
blodsockersänkande, rogivande och antidepressiva egenskaper.

Anders Åberg och Thomas Westgerd

Detta var synnerligen tänkvärt, förstås. Och knappt hade
vi smält det förrän Lars kom
med en liten vers som fick oss
alla att dra på smilbanden. Den
skrevs av Gabriel Rosetti som
ogillade sin läkare redan 1862
Bengt Tillberg, Curt Stjernlöf och Jan Hartzell mot ett hälsosammare liv

Å RGÅNG 48, NUMMER 4

5

D AVID H UMMEL - E N

RIKTIG TRAVLARE
lokala problem. Man reste med
häst, mulor och jakar. Resandet
var inte lätt, förutom rövare så
hade man det hårda klimatet att
uthärda. Och de höga höjderna.
Om man till det lägger att
framkomligheten var starkt
begränsat i dessa miljöer och att
det var långt emellan bebodda
platser så förstås men lätt hur
krävande det var.

Sven Hedins resor
(Forts. från sidan 1)

stora insatser och blev mycket
uppskattad för sitt osjälviska
arbete.
David Hummel skulle komma
att bli en mycket berest man.
Han reste runt i världen som
skeppsläkare på en valfångare,
han följde Hanna Rydh under
hennes arkeologiska expeditioner i Rajasthan och så var han
inte minst expeditionsläkare
under Sven Hedins vetenskapliga utforskningar av Centralasien. Och det var just på den
senare resan som Håkan Wahlquist tagit fasta. De var Hedins
sista vetenskapliga utforskningar
och varade mellan 1927 och
1935. Om dessa spännande år,
då Hummel samlades in insekter och växter, fungerade som
fältskär och fick uppleva den
bedövande skönheten och stillheten i Tienshanbergen varierad
med möte med exekutionspatruller, skulle kvällens föredrag
handla visade det sig.
För kvällen rörde det sig
främst om år 1930 då Hedin
företog expedition till det tibetanska kungariket Choni. Där
fick David Hummel uppleva en
resa genom krigsherrarnas Kina
upp till Minshanbergens vattendelare mellan Hoangho och
Yangtse.
För vår travlarbroder, Håkan

Wahlquist, var detta mammas
gata. Han är nämligen den som
förestår Sven Hedins stiftelse
och Asienintendent vid Etnografiska museet, där han arbetar
med bl.a. David Hummels samlingar och arkiv. Att han själv
besökt de avlägsna dalgångarna i
Minshanbergen, i likhet med
David Hummel, gjorde att föredraget fick en alldeles speciell
dimension.
David Hummel var inte bara
expeditionsläkare utan även en
nära vän till Sven Hedins familj.
Att Minchanbergen på det
Tibetanska höglandet i Gansoprovinsen lämnade outplånliga
intryck hos Hummel framgår av
hans efterlämnade noteringar.
Det Tibetanska höglandet är
kringspunnet av myter och
David Hummel försummade
inget tillfälle att samla så många
intryck som han kunde under
expeditionen. Det var en orolig
tid med många rövarband. Man
fick se upp så att det inte gick
illa. Tibet var ett lapptäcke av
olika stammar och stater på den
här tiden och det gjorde inte
resan mindre spännande. Strapatsrikt och lärorikt för en provinsialläkare från Gäddede, kan
man tänka sig. Under Hedins
resor i Tibet ingick alltid kineser som han utbildade under
expeditionerna. Dessa kunde i
gengäld hjälpa honom med

Belöning var också stor David
Hummel fann många spännande
kryp och växter som han noggrant samlade in. Han fick se
märkliga broar i trä, fantastiska
vyer och möta annorlunda människor. Byarna var fortifierade
för att man skulle skydda sig
mot kringdragande rövare.
Därför såg man också med lite
extra misstänksamhet på främmande personer innan man lärt
känna dem.

Tf klubbmästare Göran Gaestadius

RESANDET VAR
INTE LÄTT ,
FÖRUTOM
RÖVARE SÅ HADE
MAN DET HÅRDA
KLIMATET ATT
UTHÄRDA .

Så småningom kom Hedins
expedition till Chouniklostret
med 4-5000 munkar. Där fanns
ett tryckeri i klostret som dessvärre förstördes i modern tid.
Håkans fina föredrag beledsagades av härliga bilder - om än
frammatade av en ovillig projektor - från både Hummels
resa och Håkans egen. Och här
fick vi se en härlig bild av en
lokal prins med en snöleopard!
Likaså den omtalade Gula salen
hade Håkan bild på. För den
som trodde att det bara fanns
orakel i Delphi fanns det ett bra
tillfälle här att komma på andra
tankar. För det visade sig att det
fanns ett orakel i Chouni också!
Och här fick vi se en bild på en
äldre gentleman som iklätt sig
den rollen i dessa trakter.

På expedition med Sven Hedin

Så småningom kom Hummel
(och i vår tid Wahlquist) till de
stora cederskogarna i trakten.
Och han träffade missionären
Karlsson som visste hur man
kunde ta sig fram till dalgången.
Den skyddande dalgången var
mycket vacker noterade vi från
(Forts. på sidan 6)

Professorerna Broms och Nordenstam
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(Forts. från sidan 5)

bilderna som Håkan visade.
Till klostret sändes på sin tid
överskottet av gossar för att bli
munkar. De försörjdes hemifrån. Detta var mycket vanligt i
Tibet.

Erik Reveman lusläser kvällens
program

OCH ENORMA
GÖDSELSTACKAR
SOM SKULLE HA
FÅTT DET ATT
VATTNAS I MUNNEN
PÅ FRANSKA
BÖNDER NÄR DE
KÄNNER BEHOVET
ATT ÅKA IN TILL
STADEN OCH
DEMONSTRERA PÅ
SITT HANDGRIPLIGA
SÄTT

Lars Jacobi och Staffan Paues.

De stora cederskogarna kom
väl till pass som handelsvara för
Nordkina var mycket hungrigt
på timmer.
Håkans resa i Hummels fotspår i vår tids Tibet hade dokumenterats väl med fina bilder
och plötsligt fick vi se bilder
från en plats där man hade ställt
ett biljardbord ute på gatan!
Detta, förklarade föredragshållaren, är alldeles normalt i kinesiska byar i den här trakten. Så
var det på Hummels tid och så
är det nu. Byarna är i stora
stycken oförändrade från den
tiden. Det som kunde kallas
Hummels by visade sig ha förändrats minimalt och med bilder från då och nu kunde vi
övertyga oss om att föredragshållaren ingalunda for med
överdrifter. Det såg verkligen
ut som om tiden stått stilla.
Klostret har dock farit lite illa
med tiden och är inte i samma
skick som på Hummels tid.
Men man bygger ett nytt intill
där det gamla stått. Och munkar sitter fortfarande i sina röda
kappor och läser och skriver på
tibetanska, precis som på Hummels tid.

Kvällens talare Håkan Wahlquist

något att fundera på för den
som har ett trevåningshus? Vi
fick se bilder som illustrerade
detta lite oväntade flyttande
inom huset.
På några andra bilder kunde
man se jättehässjor som man
använde i trakten. Och enorma
gödselstackar som skulle ha fått
det att vattnas i munnen på
franska bönder när de känner
behovet att åka in till staden och
demonstrera på sitt handgripliga
sätt.
Inne i ett av husen fanns en sal
med vikingaframtoning och
gammalcedern man byggt den
med liknade åldrad mahogny.
Också detta illustrerat av bilder
i färg.
Håkan berättade i samband
med husguideningen att man
sover vid eldstäderna i dessa

tibetanska trakter.
Klädseln var på 1930-talet
traditionellt tibetansk men är
numera kinesisk/västbetonad.
Bilderna bar syn för denna sägen. Men detta gäller bara männen. Kvinnorna är fortfarande
traditionellt klädda. Och de
unga flickorna har ett hedersuppdrag: att bära vatten!
Man lever i huvudsak på jordbruk i byarna och odlar t.ex.
potatis, rovor och korn.
Det är vanligt att man har en
boplats långt uppe i bergen - en
sorts motsvarighet till våra gamla fäbodvallar - och där hade
varje man en hustru samtidigt
som han hade en nere i byn där
familjen hade sin andra boplats.
Det tyckte inte kineserna om
och med det inflytande de har i
trakten har man förbjudit denna

Det här är Dalai-Lamaland.
Men myten om att alla hans
trosfränder skulle var fredliga,
stämmer inte, säger Håkan. Det
förekommer strider och oroligheter, precis som på alla andra
håll i världen.
Numera finns något som kallas ryggsäcksrouten i de här
trakterna där folk vandrar.
Akvaristen får något drömskt i blicken
när man nämner namn som David
Hummel och Sven Hedin.

Husen är lite speciella med
sina olika våningar liksom boendet. Man bor överst på sommaren, i mitten på vintern och
längst ner på våren! Kanske

Samling i Travlar Baren
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ten reser man stora pilar för att
hålla onda andar borta.
En hybrid mellan jakar och
kor mjölkas i byarna. Och man
sågar av hornen på jakarna för
att de inte ska stånga ihjäl varandra.

Jonas Wahlström, Bertil S. Jernberg och den från USA hemkomne Claes Lindberger

manliga extravagans. I Bergen
finns i stort sett bara kvinnor
och barn. Kineserna får ju bara
ha ett barn, men tibetanerna får
ha två. Barnen stannar hos kvinnorna uppe i bergen tills de
börjar skolan i sjuårsåldern.
Före skolåldern ser de aldrig
föräldrarna, för de följer inte
med modern upp i bergen. De
bara skickas till kvinnorna som
finns där. Också detta illustrerat av vår föredragshållare med
fina bilder.
David Hummel fick hjälp av
Robert Karlsson att ta sig till
dessa trakter. Han hjälpte också
Hummel genom att förhandla
till sig mängder av föremål från
trakten som kom att ingå i samlingarna. Bland annat en uniform, eller rustning, som såg
magnifik ut i sitt slag på bild.
Det här var inga lugna trakter
ens på den gamla goda tiden,
utan man stal såväl boskap som
kvinnor och då kunde förstås en
rustning komma väl till pass.
Håkan visade också bilder på
män som mönstrade för att bli
uttagna till krigare. En del
krigsredskap hade påtagliga
likheter med svenskt hässjevirke.
Kvinnor i bröllopsutstyrsel
utgjorde också en oförglömlig
syn av bilderna att döma.
På David Hummels tid var
kopparkärl prestigeföremål och

de stod framme så att alla kunde
beskåda innehavarens rikedom.
De användes aldrig och är borta
idag.
Håkan visade en bild av ett
mycket vackert dryckeskärl från
som exempel på andra statusbetonade föremål från trakten.
Också en tekanna väckte intresse hos åhörarna. Och inte blev
intresset mindre när en arraksbehållare visades.
Som nämnts tidigare hade
man dubbelt boende. Byn och
uppe i berget på ”fäbodvallen”.
Det var långt emellan bostäderna och det innebar att man bara
hade kontakt ett par tre gånger
per år. Och mellan de två platserna red man. Håkan har färdats på samma sätt som David
Hummel även på den sträckan
alltså ridande. Och han intygade
att vägen upp till bergen är
mycket besvärlig. Det är hårt
väder på höjderna och blöt snö
gör framkomligheten ännu mer
begränsad. Då är det bra med
tält i någon form där man kan
värma sig och sådana finns. När
man stöter på en tibetan med
tält bjuds man in för att värma
sig, få en kopp varmt te, lite
härsket smör och lite salt. Detta
är varor som en tibetan alltid
för med sig under färderna i
bergen.
I de här tibetanska trakterna
möts religiösa och politiska
konstruktioner. Och här i trak-

Uppe i de tibetanska bergen
skaffade David Hummel en
jättesamling av växter, insekter
och föremål som allt packades
ner i lådor för transport hem till
Sverige. Och de fördes mödosamt nedför samma väg som
man red upp. Det är de som nu
finns på etnografiska museet
och som vårdas av Hummels
efterföljare i Tibet, Håkan
Wahlquist. Att Hummel inte
blev av med sina samlingar till
rövarbanden förklarade Håkan
med att Hummel stod på så god
fot med rövarhövdingarna. Det
berodde på att han ofta fick
rycka in som fältskär när rövarna behövde läkarvård. Det kände rövarna till och doktorn var
nära nog oumbärlig. Skulle
någon rövare ändå tillskansa sig
något gick Hummel till rövarhövdingen och sa: ”Jag har ju
opererat dina män!” Då fick han
tillbaka stöldgodset.
Både David Hummel och
Håkan Wahlquist kom hem
helskinnade från sina resor till
båtnad både för sig själva och
för oss travlare som fick ett
mycket intressant föredrag att
lyssna till!
Noterat av Clas Göran Carlsson

Exempel på Sven Hedins anteckningar

Tibetanska vykort vittnar om
Sven Hedins popularitet

DET HÄR VAR
INGA LUGNA
TRAKTER ENS PÅ
DEN GAMLA
GODA TIDEN ,
UTAN MAN STAL
SÅVÄL BOSKAP
SOM KVINNOR
OCH DÅ KUNDE
FÖRSTÅS EN
RUSTNING
KOMMA VÄL TILL
PASS .
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Ordförande Jan Mårtenson med
Hovtandläkare Max Wibom

” MIG KÄNNER
MAN IGEN PÅ
ATT JAG ÄR
GANSKA
VÄLTRIMMAD
OCH
SNAGGAD ”

I

K UNGLIGA F ARVATTEN

Detta sista möte i år på Sällskapet samlade rekordmånga
deltagare. Nu tror jag inte det
berodde på att få komma undan
julstöket och alla förberedelser
inför stundande storhelg, utan
snarare på att vår travlarbroder
Clas Göran Carlsson lockade
med sitt föredrag ”Baklänges i
Kungliga farvatten”.
CG har efter avslutad skolgång och dito kadettskola varit
yrkesfotograf sedan 1968. Som
tidningsfotograf kom han att få
de mest skiftande uppdrag som
har fört honom till i runt tal 65
länder genom åren.

Kungen åker vattenskidor, Öland 1972

En av de mest udda beställningarna kom i juli 1972 när
dåvarande chefredaktören för
tidningen SE ringde och erbjöd
CG att åka till Öland för att se
om han kunde få tillfälle att ta
några bilder på dåvarande
kronprinsen. Tillägget var att
CG kunde ta det som en blygsamt betald semester om det
inte blev så att han fick något
tillfälle till fotografering.
CG åkte ner till Borgholm,
installerade sig på Strand Hotell
och inväntade ett slumpmässigt
möte med kronprinsen. Han
inledde med att gå ner på
konditoriet och läsa Svenskan
för att följa schackmatchen
mellan Bobby Fischer och Boris
Spassky på Island som gällde
VM-titeln. Men dit kom ingen
kronprins.

Fiske Borgholm Öland

Nästa steg blev att leta upp ett
bra lunchställe. Men dit kom
kronprinsen inte heller. Ett
sista försök att vänta in honom
på en bra middagskrog, misslyckades också.

Fred Goldberg hade gärna sett fler
polarbilder.

Då beslöt CG att byta taktik.
Han ringde till Sollidens slott
och där svarade man: ”Vakthavande adjutanten, Bengt-Herman Nilsson!” CG framförde sitt
ärende, att han ville fotografera
kronprinsen för SE, men möttes
av det nedslående beskedet att
det fanns hur många förfrågningar som helst och nu hade

Kungen och en ung Anders Åhlberg lyssnar på Gunnar ”Spökis” Andersson

kronprinsen semester, men så
tillade BHN, ”Vi kan väl träffas
och prata i alla fall”. Och så
följde en beskrivning av adjutanten i fråga: ”Mig känner man
igen på att jag är ganska vältrimmad och snaggad”, sa den rappa
rösten.
CG svarade med en beskriv-

ning av sig själv, och tyckte att
den lät som en efterlysning av
modellen: ”Kriminalpolisen i
Borgholm efterlyser…”
Hur som helst så kom BHN
till det avtalade mötet morgonen därpå på CG`s tidigare
bevakningsplats, konditoriet,
mitt emot hotellet. Det skulle
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visa sig att slumpen spelade in!
”Du är fältjägare”, sa BHN, när
de samtalat ett tag. ”Det är
mycket bra!” Vad CG inte visste
då var att för BHN är Jämtlands
Fältjägarregemente det finaste
som finns efter kungen. Och så
var CG´s lycka gjord.
Han fick vara med under tre
dagar på Sollidens slott och
fotografera. På en av de första
bilderna CG visade förekom tre
herrar som fiskade; kronprinsen, hans kompis Eric Brodin,
båda i roddbåten man fiskade
ifrån. Den tredje mannen
simmade i vattnet med en håv
och en treudd i handen! Det var
BHN!

Bo Sommarström är en flitig besökare
på klubbens sammanträden.

Första Eriksgatan

JÄMTLANDS
FÄLTJÄGAR
REGEMENTE
ÄR DET
FINASTE SOM
FINNS EFTER
KUNGEN

Det blev ett fylligt reportage i
SE. Sedermera skulle CG
komma att intervjua kronprinsen som bl.a. sa att han beundrade Mao och hans mannar för
”den långa marschen”, men inte
för något annat, alltså den
fysiska prestationen. Detta
uppmärksammades av Folkets
Dagblad i Peking och för bilden
som publicerades tillsammans
med citatet fick CG den furstli(Forts. på sidan 22)
Den kungliga förlovningen annonseras av en viss Jan Mårtenson

H ÄLSNINGAR
En hälsning från Dili.
Jaha, nu är jag här efter 10
dagar i New York, Los Angeles
och Darwin. Fortsätter hemåt
via Marshallöarna, Mikronesien
och Palau, Singapore.
Bertel Thomé.

Travlarjakten lyckades utmärkt! Vädret var vad den nu
var, men vilt fanns och organisationen spelade mycket bra. Vi
såg alla mycket vilt och otroligt
stora mängder änder. Jaktfeelis
var jättebra också. Vi kunde på
kvällen njuta fin sauna och
mycket bra middag. I sauna
grundade vi en ny "avdelning"
till våran Travellers Club
Finland, nämligen jaktbroderskap med namnet Erä-tulen
pojat. Senare får vi sen se vilka

slags händelser vi kommer att
organisera. Men jag vet redan
nu att TCF:s nya ordförande
Veikko Kasurinen accepterar
idén och är själv en mycket ivrig
jägare. Tack så mycket och
varma hälsningar
Eero Pilkama och Erä-tulen pojat

Skickar en solig hälsning
från Mittens Rike. Studerar
kinesiskt porslin med travlarbrodern Björn Gremner (Gbg)
som kunnig och van vägvisare
bland olika dynastier, äkta och
mindre äkta artefakter. Med
vänliga hälsningar
Jacob Faxe.

På Tjänsteresa till Yerevan, huvudstaden i Armenien.
Med i programmet var ett

besök till ett museum som visar
gamla böcker på armeniska,
ända tillbaka till 400-talet.
Hälsningar

Ulrich Lundberg

Bästa hälsningar från New
York. Jag är här och gör Monkeybusiness med anledning av
World Zoo and Aquaria´s års
konferens.
Jonas Wahlström

(Forts. på sidan 23)

Hälsningar skall skickas till
klubbens sekreterare
Anders Lindeen
Näckrosvägen 14
182 56 Danderyd
eller ee-post
anders.lindeen@telia.com
Alternativt till TravlarNytt
enligt adress på baksidan.
baksidan
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Travlarbrodern Urban Paulsson i Malmöklubben befinner sig
på en resa i Asien som verkligen
företas under travlarmässiga former.
Efter start med Finlandsfärja och
Transsibiriska järnvägen har han
nu kommit till Laos för Jul och
Nyårsfirande. Under hösten har
han skickat flera resebrev som
sammanställts till denna artikel.

Urban Paulsson är medlem
i Travellers Club Malmö och är
sedan sensommaren 2005 på väg
mot många av de platser som de
flesta hoppar över eller åker
förbi.

Avgång från Moskva

LENIN TRÄFFADE
JAG INTE , HAN
HAR BARA
MOTTAGNING
MELLAN 10 OCH
14 VISSA DAGAR .

Ryska landsbygden

För första gången åkte jag en
Finlandsfärja till Helsingfors och
sedan vidare med nattåg till
Moskva. Jag är bokad på Hotel
Russija, Rysslands största hotell
med över 3000 rum och som
ligger vid Röda Torget. Kan ni
tänka er ett hotell som är så
stort men har ett ytterst begränsat antal skyltar på ryska,
inte en enda på engelska och en
personal som inte kan ett ord
engelska. Att göra sig förstådd
på Hotel Russija är svårare än
att göra sig förstådd ute i obygderna i Asien.
Jag försökte att ta mig till
frukostmatsalen. När jag frågade en dam "breakfast" så slog
hon bara ut med armarna, men
i samma ögonblick kommer ett
par och öppnar en dörr alldeles
intill och där ser jag frukostmatsalen. Hur är det möjligt att
missköta ett prestige hotell på
detta sätt?
I Moskva renoveras paradbyggnaderna som om de är
prioriterade byggen. Det är
vackra byggnader, men att
besöka Kreml var ingen höjdare, om man nu inte tycker om
att se en massa byggnader, mer
döda än levande, och omgivna
av oändliga stenläggningar.
Lenin träffade jag inte, han har
bara mottagning mellan 10 och
14 vissa dagar. Det är svårt att
hitta en vanlig och trevlig
människa i Moskva. Jag hittade i
varje fall ingen under mina 36
timmar där.
Nästa spänningsmoment är
vilka tre personer jag skall dela
kupé med under 5½ dygn
framåt. Från Helsingfors till
Moskva var det ett ryskt tåg

Transsibiriska Järnvägen

med medföljande sur vagnsvärdinna. Nu skall det bli ett
kinesiskt tåg!
På perrongen finns det många
svenskar, en stor grupp i en
vagn och vi andra i en annan
vagn. Jag har tur då min reskamrat är en ung svensk på väg
till Ulaan Baatar för att arbeta
som engelsklärare. Vi blir
ensamma i kupén, och intill
finns ytterligare tre svenskar
från Skövde. Totalt är vi ett
femtontal svenskar i vagnen.
Det finns två kinesiska värdar
i varje vagn. Varje vagn har tre
koleldade spisar, en för uppvärmning, en för samovaren
och en som värdarna lagar sin
mat på. Jag har bunkrat upp lite
mat på en supermarket före
avresan och kompletterar med
inköp längs vägen. Den ryska
restaurangvagnen får bara besök
för att lite då och då ta en öl,
den oaptitliga maten får de
behålla.
Landskapet är öde och fullkomligt platt och förblir så i
över trehundra mil. Skogsdungarna är björk och byarna vi
passerar ser förfärliga ut. De
liknar närmast något slags bättre
hyddor som man byggde när
man var liten. Genom taken
finns ett plåtrör för röken från
elden, ibland går röret ut
genom väggen. Färg saknas
helt. Det kanske finns plats för
en färgfabrik om någon har råd
att betala för färgen.
Som reslektyr har jag med
mig ”Gulag” av Anne Appel-

baum. Jag tyckte att det kan
vara en passande lektyr när jag
befinner mig på platsen. Vi gör
ett uppehåll i Perm där Boris
Pasternak bodde och verkade,
här skrev han Doktor Zhivago.
Runt Perm fanns också de flesta
arbetslägren koncentrerade.
Det är inte ofta tåget stannar
och då bara en kort stund.
Vi passerar kända orter som
Omsk och Novosibirsk, och
Yekaterinburg där tsarfamiljen
mördades. Irkutsk och Baikalsjön passeras på natten. I Ulan
Ude byts elloket mot ett diesellok och vi lämnar den Transibiriska Järnvägen och far söderut
mot Ulaan Baatar. Vi möter ett
tåg var 15 minut, mest godståg
med virke eller kol. Vi kommer
fram vid soluppgången, på
minuten när enligt tidtabellen.
Kanske svenska järnvägsbolag
har något att lära har.
Ulaan Baatar är ingen höjdare.
Det är en blandning av Ryssland, Kina och Tibet men
verkar mer välmående än
Ryssland. Jag hinner knappt av
tåget förrän jag blir varnad för
rån och ficktjuvar. Denna
varning upprepas sedan av varje
engelsktalande person jag
möter. Jag hör flera historier
om hur västerlänningar blivit
bestulna alternativt rånade.
Folk går helt enkelt fram och
sliter av en person ryggsäcken.
Det är gjort på ett ögonblick
utan att någon hinner reagera.
Jag ser nästan inga poliser bara
en och annan polisbil. Huruvida
poliserna är slöa får jag väl fråga

Å RGÅNG 48, NUMMER 4

A TT

11

RESA SOM EN

T RAVLARE
de mycket folk men ända
mindre än tidigare.

Gobiöknen

Ringholm om.
Jag blir uppmanad att inte gå
ut på kvällarna, vilket jag gör
ändå, fast bara på huvudgatorna. Enligt den officiella statistiken är arbetslösheten 38% och
ökande. Ökningen beror på att
kineser kommer hit och dumpar lönerna. Jag känner igen
systemet från Tibet. Kineser
som flyttar till Tibet får skatteförmåner. Därför finns det i dag
fler kineser än tibetaner i Tibet.
Innan jag lämnade Sverige läste
jag att Mongoliet ville närma sig
EU, förmodligen för att få
politiskt stöd. Har man nu blivit
av med Sovjetunionen vill man
väl inte hamna i klorna på Kina.
Åk gärna Transsibiriska järnvägen via Mongoliet men gör
inget uppehåll där.
Efter några dagar går färden
vidare med ett mongoliskt tag.
De två dieseldrivna loken segar
sig uppför med femton vagnarna efter. Vi skall passera en höjd
på ca 3000 meter. Här är
restaurangvagnen jämt full. Den
är kinesisk och mycket bra. Jag
delar kupé med ett holländskt
par och en mongol och vi blir
snabbt ett gäng bestående av
holländarna, två schweizare, ett
par argentinare där en studerar i
Uppsala och talar svenska. Det
blir många trevliga timmar och
mycket öl i restaurangvagnen.
Landskapet är intressant och

vi passerar det ena nomadlägret
efter det andra. De känns igen
på sina runda tält. Efter hand
ändrar landskapet karaktär, det
blir mer stäpp som senare går
över i Gobiöknen. Vi åker
genom des östra del och resan
till Beijing tar trettio timmar.
Jag kom till Beijing den 1
oktober, mitt i kinesernas
största högtid på året. Alla får
då 7 dagars ledighet så staden är
full av kinesiska turister. Det är
relativt mycket trafik men inga
direkta trafikstockningar, inte
ännu. Kina tillverkar 5,4 miljoner bilar i år och någon miljon
hamnar väl i Beijing. Trafiken
flyter lugnt, sansat och märkbart tyst. Det syns inga skotrar
eller motorcyklar men väl elektriska mopeder. Kina exporterar många skotrar till Vietnam
och Laos men själv har de inga!
Det finns fortfarande många
cyklister. Cykelvägarna tillhör
absolut världens bästa. De är
allt från 3 till 8 meter breda.
Det är mycket lätt att cykla här
men svårare att hitta även med
karta. Jag hyr en cykel for 30 kr
om dagen.
På Himmelska Fridens Torg
och i den förbjudna staden är
det kompakt med folk. Att avlägga visit hos Mao är otänkbart
om jag inte vill stå i kö 4-5 timmar och det vill jag inte. Jag
cyklar hem igen. Några dagar
senare återvänder jag, fortfaran-

Den förbjudna staden är inte
så mycket att se, men det är ett
av alla de måsten jag måste
hinna med. Det är en massa
mer eller mindre tomma byggnader och väldigt stort. På väg
ut ser jag, till min förvåning, en
stor svensk flagga tillsammans
med en kinesisk. Flaggorna
visar vägen till en stor och
proffsig utställning om Ostindienfararen. Det är mycket folk
och tittar. Kron-prinsessan var
här och invigde utställningen
för några veckor sedan.
På varuhusen lägger jag märke
till att familjerna bara har ett
barn. Uppför sig inte barnet
som föräldrarna vill klipper de
till barnet. Varuhusens bästa
kunder måste vara svenskar och
det finns det många av. Turistbussarna står i långa rader
utanför. Svenskar i allmänhet är
dåliga på att pruta. Har de fått
ner priset med kanske 25 % så
tycker de att de gjort en bra
affär, men man skall pruta ner
priset till minst en tredjedel av
vad de begär. Jag köpte ett par
solglasögon för 50 RMB som de
begärde 500 RMB för, man
prutar överallt.
Gatorna är mycket breda, upp
till fem filer i varje riktning,
breda cykelbanor och mycket
träd i flera led. Beijing är en
grön stad. Byggnaderna är
fantastiskt vackra med stora
planteringar. När de bygger
nytt planterar de mer eller
mindre fullvuxna träd. Jag läste
någonstans att just nu är all
världens bästa arkitekter samlade i Beijing. Att det är Olympiad här om två år missar ingen.
I Beijing fick jag underteckna
ett brev där jag förband mig att
inte publicera, referera eller på
annat sätt offentliggöra vad jag
fick se och uppleva i Nordkorea. Journalister, fotografer och
mediefolk får inte komma in.
(Forts. på sidan 12)

Kinesisk restaurangvagn

Mongoliska byar

Station i Mongoliet

ÅK GÄRNA
TRANS SIBIRISKA
JÄRNVÄGEN
VIA
MONGOLIET
MEN GÖR
INGET
UPPEHÅLL DÄR .
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(Forts. från sidan 11)

Kinesiska muren

EN MÄRKLIG
DETALJ ÄR ATT
AMBASSADEN
INTE STÅR I
GULA SIDORNA .
JAG E - POSTADE
MINA
ANSÖKNINGS HANDLINGAR
TILL DERAS
AMBASSAD I
BEIJING .

Ingen missar den kommande
Olympiaden

Tillsammans med ”ledarna”

Det berättas i Pyongyang att en
journalist reste in på falska
betingelser och skrev sedan en
artikel om besöket. Det resulterade i att de två guider som
eskorterat honom fick sparken
och vad som sedan hände dem
är okänt. Så fungerar systemet
och det har man bara att rätta
sig efter.
Det var en intressant upplevelse att få visum till Nordkorea. En märklig detalj är att
ambassaden inte står i Gula
Sidorna. Jag e-postade mina
ansökningshandlingar till deras
ambassad i Beijing. Efter en tid
ringde de från ambassaden i
Stockholm och på så sätt fick jag
kontakt med dem. Det var en
hel del papper och rekommendationer innan ambassaden i
Stockholm ringde och meddelade att mitt visum var klart.
Jag har aldrig träffat på en
ambassad som varit så tillmötesgående som den nordkoreanska.
Vid mitt besök på deras ambassad för att få mitt visum inskrivit i mitt pass så blev jag först
bjuden på kaffe och satt och
småpratade med ambassadrådet. Något sådant har aldrig
tidigare hänt mig. Ambassadrådet pratade norska och svenska.
När vi anlände med flyg till
Pyongyang var jag orolig for
mitt 350 mm objektiv. Jag har
uppgraderat min utrustning så
att jag nu bara har digitalkameror, en stor och en liten av
fickmodell. Den stora har ett
objektiv som ar 350 mm. Det
stod tydligt i instruktionerna att
objektiv större än 150 mm
accepterades inte. Hade man
det skulle det beslagtas och
återlämnas vid utresan. Men det
enda tullen letade efter var
mobiltelefoner och det gjordes
grundligt. Jag fick öppna båda
mina plånböcker för det kunde
ligga en mobil i dem.
Vid mina tidigare resor hade
jag med mig en CD-Walkman

Innanför den förbjudna staden

och ett antal CD skivor. Nu har
jag en Ipod. Det är en liten
manick hälften så stor som ett
cigarettpaket och som rymmer
minst 50 CD skivor. Utvecklingen går sannerligen framåt.
Vi är 26 personer, från världens alla hörn, som stiger in i
en hyfsad buss som skall bli vårt
fängelse i åtta dagar framöver.
Vi åker direkt till ett minnesmärke. Jag kommer bara att
nämna de som av någon anledning är värt att nämna. Jag skall
bespara er från de ca 25 övriga.
Det är en konstig känsla att åka
igenom en stad utan affärer och
i stort sett ingen trafik. Här går
folk. Staden kan liknas vid en
svensk stad en tidig söndag
morgon.
Efter besök på ett antal minnesmärken i form av statyer
åker vi till en restaurang för
lunch. Maten som serveras är
både bra och riklig. Vi får 6-8
tallrikar med kött, fisk, omelett, nudlar och vitkålssallad. En
tallrik delas på fyra. Alla tar
direkt på tallriken med våra
pinnar till vår egen lilla tallrik

som är som ett kaffe fat. Vi
orkar inte äta upp allt. Detta
gäller fortsättningsvis genom
hela resan.
På kvällen besöker vi "Mass
Gymnastics" på May Day
Stadium, naturligtvis byggd till
Kim Jung Il's ära. Den rymmer
150000 åskådare. Anledningen
till denna mastodontföreställning är firandet av partiets 60
år. Firandet pågår i två månader.
Det är 100000 medverkande
och lika många på åskådarläktarna. Det sitter inga på kortsidorna. Mitt emot på långsidan
sitter 20000 skolbarn i de lägre
tonåren med sina ca 100 pappersark i olika färger och skapar
en mänsklig mosaik.
Föreställningen är det mest
fantastiska jag någonsin har sett,
det är fullkomligt otroligt. På
den gröna konstgräsplanen
agerar flera tusen personer
samtidigt och i ett tempo som
är hisnande. Dessa tusentals
medverkande byts ut mot andra
tusentals och bytet sker på
mindre än en halv minut och i

Mansudae monumentet Pyongyang
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Vi får inte lämna bussen annat
än när vi skall besöka någon
sevärdhet. Vi får heller inte
lämna hotellet utan att en guide
medföljer och då är det bara
100 meter från hotellet. Guiderna har ögon i nacken. Tusenrumshotellet ligger påpassligt nog på en ö i floden.

En paus på motorvägen utan trafik

ett högt tempo. Det hela pågår i
en och en halv timma utan det
mista avbrott. Det är så bra att
nästan hela gruppen ser det en
gång till trots det höga priset
500 kronor. Vi är alla överens
om att detta är både första och
sista gången vi ser något liknande. Nästa gång det sker är när
partiet firar sina 65 år. Det är
bara det att då existerar inte
Nordkorea i dess nuvarande
form.
Vi besöker Kim Il Sung's
mausoleum. Det är massor med
människor som står i långa
pelargångar. Vi får gå förbi alla
och slipper därmed ett par
timmar i kö. Vi åker flera
hundra meter på ett rullband.
Där det tar slut går vi till höger
och ett nytt rullband tar vid
nästan lika långt som det förra.
Därefter börjar vi gå genom den
ena stora salen efter den andra
samtidigt som den dova musiken kommer allt närmare.
Innan vi går in i det allra heligaste blir vår klädsel kontrollerad och vi får instruktioner om
hur vi skall bete oss när vi
kommer in. Klädselinstruktioner hade jag fått före avresan
från Sverige. Här gäller riktiga
skor, byxor, skjorta och slips.
Backpackerutstyrseln duger
inte. Vid varje sida skall vi
stanna upp och buga djupt inför
Kim Il Sung där han ligger i sin
glaskista. Fyra gånger skall vi
göra detta och vi får under inga
omständigheter skratta eller le.

En del nordkoreaner gråter. I
detta supersocialistiska land
finns ingen gud mer än Kim Il
Sung och han är även deras
Jesus. Vår tideräkning började
med Jesu födelse och för nordkoreanerna började den för 94
år sedan. Då föddes Kim Il
Sung. Nu skriver de Joche 94
samtidigt med vår tideräkning.
Alla nordkoreaner bär ett
märke av Kim Jung Il.
Den personkult som är uppbyggd kring Kim Il Sung är
fullkomligt makalös. Allt kretsar kring honom. Det är inte
många meningar guiden säger
utan att komma in på den store
ledaren. Allt är byggt och
färdigställt till någon av hans
bemärkelsedagar. Allt på jorden
är hans förtjänst. Det finns inte
en gatukorsning eller öppen
plats utan att där finns en stor
tavla av Ledaren och i bland
med sonen Kim Jung Il. Dessa
tavlor är av mosaik och kraftigt
belysta på kvällarna.
Det finns gatubelysning och
trafikljus i staden men jag har
aldrig sett dem tända. I korsningarna finns kvinnliga trafikpoliser. Pyongyang är en mörk
stad. Inga tända affärer, inga
neonskyltar som lyser upp
gatorna. Jag kan se in i lägenheterna där det hänger en lågenegilampa mitt i rummet. Folk
bor gratis men får betala för
vatten och ström. Ordet trist
räcker inte i detta sammanhang.

I Nordkorea pratas det mycket om återförening. Frågar jag
guiden vad han menar får jag
inget svar. Symbolen för återföreningen är en flagga med ett
blåvitt Korea. Till föreställningen på May Day Stadium kommer det varje dag över femhundra sydkoreaner. De kommer på dagen, ser föreställningen och reser sedan hem dagen
därpå samtidigt som en ny
omgång sydkoreaner anländer.
De åker omkring i 15 Volvobussar med poliseskort. De får
åka ända fram till ingången av
stadion, och vid föreställningens
slut viftar de med den blåvita
flaggan och all nordkoreaner
vänder sig upp mot dem och
applåderar. Det är ingen tvekan
om att det pågår någon form av
psyko-logisk förberedelse för en
förändring. Hur denna förändring kommer att gå till vet väl
ingen i dag.
Redan vid ankomsten till
Pyongyang blev vi filmade av
två TV-team. Även på stadion
blev vi filmade. En schweizare
och jag blev intervjuade av
några som sa sig komma från
BBC. Jag tror att det var nordkoreansk TV som skall använda
det i något PR syfte.
Vi besökte krigsmuseet för att
få i oss en dos krigshistoria om
hur Nordkorea besegrade
imperialisterna, inte ett ord om
sydkoreaner. Imperialister är
amerikaner och japaner. De
använder inte ordet amerikaner
utan bara imperialister. Krigsmuseet var faktiskt sevärt.
Till skillnad från andra länder
i Asien syns inga ungdomar i 20
(Forts. på sidan 14)

Ständigt närvarande

INNAN VI GÅR
IN I DET ALLRA
HELIGASTE BLIR
VÅR KLÄDSEL
KONTROLLERAD
OCH VI FÅR
INSTRUKTIONER
OM HUR VI
SKALL BETE OSS
NÄR VI
KOMMER IN .

Det svenska bidraget till den
nordkoreanska propagandan.

Stilleståndslinjen
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(Forts. från sidan 13)

Vad som skulle bli världens största
hotell är idag världens största
hotellruin.

Transporter i jordbruket.

Motorväg utan fordon

Nordkoreansk järnvägsstation

årsålder, oberoende av kön. Väl
medveten om att tjejer har 5 års
värnplikt och killar 10 års
värnplikt frågar jag guiden var
dessa ungdomar finns. Lite
irriterat svarar han att det inte
stämmer. Han säger att tjejer
kan frivilligt göra värnplikt i ett
år. Killar har 3 års värnplikt
säger han. Vad som är sant vet
jag inte, kan bara konstatera att
på gatorna och i tunnelbanan
finns de inte. Ja, vi fick faktiskt
åka tunnelbana mellan 2 vad vi
förmodar var uppvisningsstationer med ett drag av Moskvas
tunnelbana i fråga om pampighet.
Så är det dags for att åka ett
par timmar söderut till Panmunyong för att beskåda stilleståndslinjen. Med kikare uppställda får vi titta över det 4 km
breda ingen mans land. Vi ser
"imperialisternas" posteringar
på flera ställen och den av
nordkoreaner så hatade betongmuren. Det nordkoreanska
befälet berättar att vi nu fotograferas från andra sidan.

Spionskeppet Pueblo

i stort sett inga bilar alls. Lite
komiskt att åka på en motorväg
utan bilar.
Eftersom vi inte fick gå ut i
staden kunde vi inte heller
prova någon av 2 miljonerstadens 100 taxibilar. Tyvärr fick
jag inte tillfälle att fotografera
någon av de gengasbilar vi såg
lite här och där. Det var små
lastbilar som det rök ordentligt
kring.

Vi går igenom museet där
stilleståndsavtalet undertecknades och huset som användes för
detta. Döm om min förvåning
av att se ett stort färgfoto av
Göran Persson och Kim Jung Il.
Jag vet inte om jag skall skratta
eller skämmas.

Vid ett besök på frimärksmuseet, där de även sålde frimärken, såg jag i gästboken en
amerikan som skrivit ungefär
följande: ”Jag är tacksam för att
ha fått komma hit och se denna
socialistiska utopi”. Det var förvånande att det var kvar i
boken, kanske för att ingen
förstod.

Vid gränsen i Panmunyong
står nordkoreansk militär någon
meter från amerikanerna. Det
är fritt fram att fotografera. På
varje sida har man uppfört
ståtliga byggnader. Runt omkring finns ett stort antal kameror på höga master. Jätteflaggor
vajar på varje sida om gränsen.
Jag var förvånad att vi fick
komma så nära denna historiska
plats och ett så konkret konfliktområde. Numera finns både
järnvägs- och biltrafik över
gränsen. Vem som åker där och
varför vet jag inte. På motorvägen ner till Panmunyong var det

Så är det dags att kliva på
tåget som skall föra oss tillbaka
till Beijing. Det är ett nordkoreanskt tåg men med kinesisk
restaurangvagn. Tågresan till
den kinesiska gränsen tar sex
timmar. Hela vägen upp till
gränsen är det risfält på båda
sidor om järnvägen. Godsvagnarna jag ser på stationerna som
passeras ser ut som rullande
skrot. De sönderrostade sidorna
på vagnarna täcker man över
med plast. Tåget kör mycket
sakta. Förklaringen ser jag vid
stationerna där man byter
fullkomligt uppruttnade slipers.

Betongsliprarna är så dåliga att
jag ser armeringsjärnet, och
fyra av fem är dessutom av på
mitten.
Mycket folk på åkrarna, även
militärer, men på många ställen
ligger ris-kärvarna i vatten och
ser ruttna ut. Arbetstakten är
låg och ingen verkar bry sig.
De risleveranser som väst och
Sydkorea bistår med tar myndigheterna hand om och säljer
så att priset på ris kan hållas
nere. Även i Nordkorea fungerar marknadsekonomin.
Jag undrar om ett land kan
sjunka djupare ner än Nordkorea. Det finns folk som säger att
ändå har blivit lite bättre. Att
Nordkorea skulle kunna utveckla kärnvapen håller jag för
ganska osannolikt. Det mesta är
nog bara ett sätt att få mer hjälp
utifrån.
Tillbaks i Beijing kastar jag
mig med friskt mod in i myrstacken vid centralstationen för
att ta nattåget till Shanghai.
Denna myrstack av människor
visar sig vara ytterst välorganiserad. Det är mycket enkelt att
hitta mitt tåg och vagn. Det är
ett mycket bra lyxtåg där den
tolv timmar långa resan utan
stopp kostar 450 kr inklusive
matpaket à la flyget.
Shanghai domineras av skyskrapor, som de flesta känner
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till i dag. Den ena byggnaden
elegantare än den andra. Nostalgin finner jag på The Bund.
En gata som går längs floden
och som är kantad av byggnader
i engelsk byggnadsstil sedan i
början av 1900-talet.
Längre upp finna shopparnas
Eldorado, ett måste för alla
Shanghaibesökare. Ett annat
måste, enligt min uppfattning,
är att besöka Radisson som
ligger i ena änden av shoppinggatan. Hotellet invigdes den 1
oktober i år. På andra våningen
serveras en mycket prisvärd
buffé, ostron, rysk kaviar osv.
På 45:e våningen finns en
roterande allt igenom utsökt
restaurang och på 47:e våningen
en misslyckad bar. Det kan vara
intressant att se hur man kan
förstöra ett utmärkt läge. När
jag sitter ner och dricker mitt
glas vin ser jag inte ett dugg av
utsikten.
Jag fuskar lite genom att ta
flyget till Whunan, varifrån jag
fortsätter med buss till en ort
som jag glömt vad den heter.
Därifrån tar jag en s.k. kryssningsbåt som skall föra mig
uppför Yangtsefloden i fem
dagar.
Fem slussar lyfter fartyget
100 meter upp till dammen.
Kina är stort, i Kina bygger man
stort. Här byggs världens

T RAVLARE

största damm och kraftverk.
Dammen blir 60 mil lång och
175 meter hög. För att kunna
göra detta har man flyttat på ca
1,5 miljoner människor. Var
och en av de 26 generatorerna
ger lika mycket el som ett
Barsebäcksverk gjorde. Alltså
26 Barsebäcksverk.
Längs floden gör vi avstickare
in i smala floder ca 30 meter
breda och sidorna sticker över
100 meter upp. Jag åker lokalt
det vill säga kinesisk båt som för
länge sedan passerat sitt bäst
före datum. Maten kan jag inte
äta. Skulle hungern bli för stark
är det bara att gå in i matsalen
och se vad kineserna äter så
försvinner aptiten snabbt. Jag
fixar mat själv vid de olika
stoppen som vi gör, det blir
mycket nudlar. Tyvärr hade vi
dåligt väder under hela färden
på floden.
Så småningom hamnar jag i
Chengdu. Chengdu är sista
utposten mot Tibet. I Chengdu
besöker jag djurparken med
jättepandor. Det är inte bara en
djurpark utan i högsta grad en
forsknings och fortplantningsanläggning. Det sker med konstgjord befruktning. Det finns
bara c:a 1000 vilda pandor kvar
som lever i norra Kina. Djurparken ligger i Chengdu men är
för liten och skall därför flerdubblas till ytan. Eftersom den

ligger i staden så finns det hus
runt omkring. Djurparken har
mycket stor betydelse för
stadens ekonomi. Man flyttar
därför på folket och river
husen, flera är fyravåningshus,
och vips har man en större
park.
På ett av de många citaten
som finns längs gångarna i
parken läser jag följande tänkvärda rader, som jag aldrig tidigare träffat på: ”The greatness of a
nation and its moral progress can be
judged by how the animal are
treated.”, sagt av Indira Gandhi".
Att Kinas företag konkurrerar
med väst känner vi till och vilka
konsekvenser det håller på.
Men det är inte bara konkurrens mellan företagen utan i lika
hög grad konkurrens mellan
olika samhällssystem och där
kommer västvärldens samhällssystem till korta.
Från Chengdu hade jag tänkt
ta bussen de 200 milen till
Lhasa men blir avrådd då det
skulle ta 7 dagar. Återigen
måste jag fuska genom att ta
flyget.
Jag landar på Lhasas flygplats
med dess nybyggda terminal.
Vägen in till Lhasa går genom
en lång likaså nybyggd tunnel.
Restiden in till Lhasa har minskats till något över en timma.
På bara två år är förändringen
stor i Lhasa. Den fem kilometer
långa raksträckan som går i
utkanten av Lhasa är nu färdigbyggd och kantas av fastigheter
av alla de slag, inklusive en stort
kinesisk militärlager.

Storstaden Shanghai

Utmed Yangtseflodan kan det vara
svårt att ta sig i land.

DAMMEN BLIR 60
MIL LÅNG OCH
175 METER HÖG .
FÖR ATT KUNNA
GÖRA DETTA
HAR MAN
FLYTTAT PÅ CA
1,5 MILJONER
MÄNNISKOR . VAR
OCH EN AV DE

26
GENERATORERNA
GER LIKA
MYCKET EL SOM
ETT
BARSEBÄCKSVERK
GJORDE .

Att jämföra Lhasa av i dag och
när jag var här för första gången
1998 går inte. Då 1998 var
Lhasa närmast en liten by, och
har sedan dess formligen exploderat. Anledningen är Kinas
massiva investeringar i infrastruktur. Motsvarande 50 miljarder kronor investeras under
De enorma slussarna i Yangtsefloden

(Forts. på sidan 16)

Jättepandorna i Chengdu
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(Forts. från sidan 15)

Det heligaste är Jokham

DENNA JÄRNVÄG
FRÅN GOLMUD
TILL LHASA
KOMMER ATT SLÅ
ALLT I
JÄRNVÄGSVÄG .
BÅDE JÄRNVÄGEN
I PERU OCH
TRANSSIBIRISKA
KOMMER ATT
HAMNA
HÄSTLÄNGDER
EFTER DENNA
MAKALÖSA
JÄRNVÄG .

Järnvägen Golmud till Lhasa

Stationens röda matta

Renhållningsarbetare i Lhasa

en femårsperiod. För att förstå
hur mycket pengar det är kan
man jämföra med att en månadslön är 400 RMB, ungefär
lika mycket i kronor. Då spelar
det inte någon roll vad för jobb
man har utan det gäller de flesta
jobb.
Den mest spektakulära investeringen är järnvägen från
Golmud, c:a 100 mil nordost
om Lhasa. Det ar världens högst
belägna järnväg med pass på
5000 meter som skall passeras.
Personvagnarna är av samma
typ som flygplan för att förhindra höjdsjuka. Första tåget har
redan anlänt till Lhasa. Vid mitt
besök på den under uppförande
järnvägsstationen fanns ett tåg
med två personvagnar på den
ännu ej färdigställda perrongen.
Tåget hade tre lokomotiv, två
som drog och ett som förde.
Den röda mattan var framlagd.
Det första tåget anlände den 19
oktober i år så tåget var förmodligen för några potentater.
Denna järnväg från Golmud
till Lhasa kommer att slå allt i
järnvägsväg. Både järnvägen i
Peru och Transsibiriska kommer att hamna hästlängder efter
denna makalösa järnväg. Det
betyder också att Lhasa kommer att bli en destination av
rang när persontågen börjar
köra. Persontrafiken skall börja
någon gång 2006 eller 2007.
Hur som helst så vet mina
kontakter i Lhasa att jag skall
med så fort som möjligt.
Järnvägen betyder också att
det redan billiga i Lhasa kommer att bli ännu billigare säger
mina kontakter. Lhasas expansion kommer att få ytterligare
en knuff framåt.
Lhasas i särklass största sevärdhet är Potala Palace. Dalai
Lamas tidigare regeringsbyggnad och bostad. Potala är öppet
for allmänheten, även Dalai
Lamas privata del. Potala var
världens största byggnad tills

Potala Palace, världens största byggnad tills Pentagon byggdes

Pentagon byggdes. Lhasa är
platt som en pannkaka. I mitten
på denna pannkaka reser sig en
klippa och på den klippa reser
sig Potala precis som utväxt upp
ur klippan, magnifikt.
Med den ökande turistströmmen har tibetanerna redan fått
en ökad levnadsstandard som
förhoppningsvis kommer att
öka framöver.
Livsstilen håller också på att
förändras, speciellt bland de
unga som anammar den västerländska livsstilen. Det är fler
tibetaner på restaurangerna i
dag än för några år sedan. Det
talas flitigt i mobiltelefoner. På
hotell Mandala där jag bott alla
de gånger jag varit i Lhasa
arbetar två tjejer som talar
engelska. En av tjejerna är nu
gift med en kines. Bland den
yngre generationen verkar det
som om det fungerar bra mellan
kineser och tibetaner. De är
uppväxt med kineserna och vet
föga om Dalai Lamas flykt till
Indien 1959 eller om kulturrevolutionen 1965-1975.

Före kulturrevolutionen fanns
det c:a 7000 kloster i Tibet.
Över sextusen förstördes under
kulturrevolutionen. Potala undkom förstörelsen först då Choen-Lai ingrep. Stora kulturella
värden gick till spillo. Femhundraåriga texter användes
som toalettpapper. En viss
återuppbyggnad av de mest
betydande klostren pågår. Det
heligaste är Jokham, som ligger
mitt i gamla Lhasa. Gamla Lhasa
är allt igenom tibetanskt,
åtminstone på ytan.
Det är roligt att återvända och
träffa vänner sedan många år.
Efterhand som ett förtroende
växer fram får jag veta mycket.
Det är inte ofarligt att tala om
politik och Dalai Lama i Tibet.
Säkerhetspolisen finns överallt
liksom tibetanska överlöpare.
Försiktighet är ett måste för att
inte hamna i ett ”meditationscenter”. Det kan räcka med att
ha en bild på Dalai Lama.
När jag år 2000 tillsammans
med 9 andra personer från
världens alla hörn åkte med en
350 milaexpedition i Sven

Tunnelmynningen
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på båda sidor. Everest heter
Chomolungma på nepalesiska
medan namnet Everest kommer
från en känd engelsk geolog
som aldrig sett Everest. Det var
några unga engelska geologer
som döpte berget efter honom.
Av Himalayas 12-14 toppar
över 8000 meter finns åtta i
Nepal.

Everest 8850 meter heter Chomolungma på nepalesiska

Hedins fotspår i västra Tibet,
var vi långt ute på landet och
fick dagligen förfrågningar om
bilder på Dalai Lama. Vi hade
inga med oss, det skulle vara
alltför riskabelt och när man
reser som jag gör skall alla
risker minimeras.
En tidig morgon tar jag farväl
av Lhasa. Jag skall nu för femte
gången åka med Landcruiser de
110 milen på Friendship Highway över Himalaya till Kathmandu. Det tar oss tre dagar.
Vägen håller på att breddas och
asfalteras, den beräknas vara
färdig om ett år. Ett antal pass
skall passeras, högsta passet
5200 meter, och 80 av milen är
över 4000 meter. När vi passerat det sista passet har vi världens längsta utförsbacke, om
man nu kan kalla en fjorton mil
lång nerförsbacke för backe.
Efter en vecka av acklimatisering i Lhasa är det inga problem
för mig med höjdsjuka. Lhasa
ligger på 3600 meter. Jag
känner av höjden de första
dagarna, men av det lättare
slaget. På 5000 meter så är det
50% syre i förhållande till
havsytan och på Everest 8850
meter är det 33%. Jag lider
varken av höjdsjuka eller sjösjuka. Det sägs att höjdsjuka är
som sjösjuka, en del har och
andra inte. Det heter att man
skall gå högt men sova lågt. Går
man upp till 4000 meter skall
man gå ner några hundra meter
för att sova. Så är inte fallet på

Kilimanjaro, där går man upp
1000 meter per dag och sover
där. En extrem ansträngning
och dessutom farlig, men
ansträngningen är värt upplevelsen.
Vid ett stopp på 4000 meter
under vägen till Kathmandu
träffar jag några svenskar, som
redan på denna höjd lider av
höjdsjuka. De skall vid denna
rastplats ta av till Everests
basläger på 5200 meter. Det
låter inte bra. Hoppas det gick
bra for dem.
I fjärran visar sig Himalaya,
världens yngsta, högsta och
mäktigaste bergskedja, och
kontrasten mellan Himalaya och
Transhimalaya, som fått sitt
namn av Sven Hedin, är påtaglig. Transhimalaya är rödbrun
med avrundade toppar och ett
böljande landskap. Himalayas
gråvita spjutspetstoppar äter sig
in i Transhimalaya. Everest
ligger på gränsen mellan Nepal
och Tibet med nationalparker

Fram till 1949 utgick alla
expeditioner från Tibet. Efter
det inofficiella kommunistiska
övertagandet av Tibet började
expeditionerna utgå från Nepal.
Det är lättare att utgå från den
tibetanska sidan då man kan
köra bil upp till baslägret på
5200 meter. På den nepalesiska
sidan måste man gå och bära all
utrustning och den vandringen
tar en vecka. Jag har ännu inte
varit på det nepalesiska baslägret. En anledning är att man
inte ser så mycket av Everest
från den nepalesiska sidan. Från
baslägret ser man inte alls
Everest, utan man måste gå upp
på en annan bergstopp för att se
en liten del av Everest.
Visumformaliteterna vid
gränsen till Nepal är snabbt
avklarade då det är få turister
här. Vägen ner mot Katmandu
passerar vi ett antal militärkontroller. Jag och en japan är
de enda turisterna i bussen.
Övriga resenärer måste av
bussen för kontroll ett antal
gånger. Västerlänningar bryr
militären sig inte om. Vi passerar några kraftverk som är

Färdig för avresa mot Nepal. Den vita
halsduken är en gåva från hotellet som
skall ge en säker resa.

EFTER SISTA
PASSET HAR VI
VÄRLDENS
LÄNGSTA
UTFÖRSBACKE , OM
MAN NU KAN
KALLA EN
FJORTON MIL
LÅNG
NERFÖRSBACKE
FÖR BACKE .

(Forts. på sidan 18)

Försäljning av får

Guesthouse uppe på den tibetanska
högplatån
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(Forts. från sidan 17)

bevakade och ser närmast ut
som ointagliga fort. Ju närmare
vi kommer Katmandu ju tätare
blir kontrollerna.

Vy över Pokhara i Nepal

MAOISTERNA
HAR VID FLERA
TILLFÄLLEN GÅTT
UT MED
MEDDELANDE
ATT DE INTE
HAR FÖR AVSIKT
ATT SKADA
TURISTER OCH
SÅ HAR INTE
HELLER SKETT
UNDER DE TIO
ÅR SOM
MAOISTERNA
HÄRJAT
OMKRING .

Inne i Katmandu ser jag färre
poliser och militärer än för ett
år sedan men också färre turister. Antalet turister nu är bara
en bråkdel av vad här var i
slutet av 1990-talet. Turistnäringen lider svårt av detta och
priserna har mer än halverats på
hotell och gästhus.
Det är märkligt att både
svenska och danska UD avråder
från att besöka Nepal. Maoisterna har vid flera tillfällen gått
ut med meddelande att de inte
har för avsikt att skada turister
och så har inte heller skett
under de tio år som maoisterna
härjat omkring. Det är väl så att
UD resonerar som så att Nepal
är ett litet fattigt land som
saknar politisk betydelse och
råvaror och då kan man tydligen
behandla landet lite hur som
helst. Själv har jag vandrat i
maoisternas land flera gånger
utan några som helst problem.
Man vet när man befinner sig
där för då finns hammaren och
skäran på husväggarna.
Jag tar bussen de åtta timmarna till Pokhara, som är ett
centrum för vandringar i och
runt Annapurna. Att vandra här
är de mest storslagna vandringar man kan göra på denna jord.
Det finns vandringsleder allt
från en dag till 25 dagar. Här
finns också forsränning på de
olika floderna.

Brinnande likbål

I Pokhara träffar jag en student som nu är guide och tillhör
därmed den stora skara arbetslösa guider. Jag blir hela tiden
antastad av dessa arbetslösa
guider som vill att man skall ut
och vandra med dem så att de
får en inkomst. Denne guide
frågar om jag vill följa med hem
till hans hemby och besöka hans
familj, vilket jag direkt tackar ja
till.

Förberedelse för kremering

Vi tar en taxi 12 km där vår
två timmar långa vandring
startar. Vi går längs floden och
ibland över på en sönderrostad
hängbro, lite skakigt. Vi stannar
till på ett ställe vid flodkanten
där de håller på att bygga upp
ett kremeringsbål för en 62-årig
kvinna. Jag frågar om jag får
fotografera och det får jag. När
bålet är tänt går vi vidare. Dessa
ceremonier kan man se dagligen
i Katmandu där de pågår dygnet
runt. Ofta är det flera kremeringar som pågår samtidigt och
kroppen ligger helt synlig.
Först skall vi besöka guidens
skola och innan vi lämnade Pokhara föreslog han att jag skulle
köpa några presenter. Jag
inhandlade ett volleybollnät
med boll, en fotboll med pump.
Vid tidigare vandringar har jag
sett skolor där man spelat
fotboll med en i stort sett
lufttom boll därför att ingen
haft pengar till en pump.
Det är fredag och som avslutning på veckan så har det arrangerats en frågetävling för de
högre klasserna. På podiet sitter
rektorn och jag som någon slags
hedersgäst. Efter tävlingen
överlämnar jag gåvorna till
rektorn och håller ett litet tal
som översattes till nepalesiska.
Därefter skall jag gå runt bland
de 250 eleverna och få blommor. Lärarna följer efter mig
för att kontinuerligt avlasta mig

från alla dessa blommor. Jag får
också flera blomsterkransar om
halsen samt tika i pannan, en
röd färgprick.
Efter tre timmar på skolan
fortsätter vi vandringen en halv
timma till byn. Ryktet om min
närvaro går snabbt då eleverna
kommer hem och berättar att
det varit en västerlänning i
skolan och nu är i byn.
Min guide och jag gör en
rundtur i byn där han berättar
om de olika husen, familjerna
och livet i byn. Han visar var de
kastlösa bor, de oberörbara.
Hans farfar, 94 år, skulle aldrig
kunna röra vid någon av dessa
oberörbara medan hans far inte
är så strikt vid detta och själv
säger han vi bryr oss inte om
det vi kan ta dem i hand utan
problem. De oberörbara är de
som med oxar och en träplog
plöjer marken åt de jordägande.
De jordägande befattar sig inte
med sådant arbete. Det är som i
Tibet. Tibetanerna föder upp
jakar men slaktar inte själva
utan det får någon minoritetsgrupp göra men de äter gärna
köttet.
Jag får syn på en ruin och
frågar vad är detta. Då berättar
guiden att huset var någon slags
kommunhus. För två år sedan
brände maoisterna ner det och
sade om man byggde upp det
igen skulle de åter elda upp det.
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mellan Indien och Kina. Indien
har uppmanat Nepal att sluta
med att ta emot vapen från
Kina, som är en offentlig hemlighet. Om inte denna vapenhjälp upphör hotar Indien med
att vidta nödvändiga åtgärder
för deras säkerhet, som det
heter på diplomatspråk.

Området vi vandrar i var tidigare ett starkt maoistställe, så är
det inte längre och vi kan prata
öppet om maoisterna.
I tidningarna finns hela överenskommelsen mellan de olika
partierna och maoisterna. Förhandlingar har pågått en längre
tid. Maoisterna har förmodligen förstått att de inte kan
vinna över regeringsstyrkorna.
Dessutom har förtroendet för
maoisterna kontinuerligt minskats bland befolkningen. Häromdagen stod det i Kathmandu
Post, som hade intervjuat en
maoist, varför maoisterna tar en
del av skörden från bönderna
nu när det är vapenstillestånd.
”Vi kan inget göra när bönderna
vill ge oss en del av skörden” svarade en företrädaren för maoisterna. ”Utan mat från bönderna
klarar vi oss inte”. Det är klart att
bönderna ”ger” maoisterna en
del av skörden när maoisterna
kommer till en by med en
Kalaschnikow hängande över
axeln.
Under den månad jag vistats i
Nepal har jag har inte läst
någonting i svensk press om den
politiska krisen här i landet. Det
är utan tvekan en kris under
uppsegling som kan leda till
inbördeskrig, vilket skulle förvärra den ekonomiska kris landet just nu upplever.
Den 22 november offentliggjordes en 12-punkts överenskommelse mellan de sju parti-

erna och maoisterna. Inlindat så
var det inget annat än att de vill
ha bort kungen och återinföra
demokratin i landet. Sedan dess
har tidningarna varit fulla av
kommentarer från partiledare
och andra. Ju längre tiden gått
ju häftigare har kritiken blivit av
kungen, inte minst i form av
skämtteckningar. Det är förvånande att man kan skriva så
öppet som man gör. Till saken
hör också att kungen varit
utomlands i tre veckor och
återkom den 2 december, samma dag som maoisternas vapenvila skulle upphöra. Denna
förlängdes dock en månad.
Samma dag uppmanade politikerna invånarna att genomföra
demonstrationer. Kungaförespråkarna uppmanade samtidigt
att alla skulle ut på gatorna för
att välkomna kungen, officiella
arbetsplatser stängdes för att
alla skulle kunna gå ut på gatorna. När kronprinsen åker i sin
limousin ut till flygplatsen för
att möta kungen utsattes hans
bil för stenkastning. Dagen
därpå infann sig kronprinsen på
polisstationen dit all högre befäl
hade kallats. Kronprinsens visit
varade tio minuter. Dagen
därpå var flera höga cheferna
avskedade. Den historien blev
mycket uppmärksammad i
pressen. Kronprinsen är illa
omtyckt.
Sandwichlandet Nepal har det
inte lätt, klämt som det är

De senaste veckorna har det
varit många demonstrationer
både i Katmandu och i Pokhara.
Vanligtvis i samband med att
någon partiledare hållit ett tal.
Kungen deltar inte i några som
helst samtal med de olika
partierna. Han utnämnde
istället ett antal nya ministrar
vilket retade partierna.
Under de år jag via Internet
följt utvecklingen i Nepal så kan
jag konstatera att de olika
partierna är oförmögna att styra
landet. Premiärministrar har
kommit och gått i rask takt, och
i februari i år avskedade kungen
hela regeringen och tog själv
makten. Efter det så skedde en
positiv utveckling berättar mina
vänner i Kathmandu.
En anledning till att maoisterna satt sig vid förhandlingsbordet kan vara att de blivit mer
och mer trängda samtidigt som
nepalesiska militären blivit allt
starkare och mera välutbildad
och moderna vapen från Kina.
För att bli militär eller polis blir
alla testade innan de blir antagna. Detta gör att kvalitén på
soldaterna hela tiden har höjts.
Mot detta har naturligtvis
maoisterna reagerat på så sätt
att de trakasserar familjer som
har släktingar som söker som
polis eller militär. De tidigare
långa köerna utanför rekryteringskontoren är nu borta. Efter
alla dessa otaliga militärkontroller jag passerat kan jag konstatera att kvalitén på både polis och
militär är hög.
Det pågår en upptrappning i
ordkriget mellan kungatrogna
och de olika partierna i pressen.
(Forts. på sidan 20)

Skolan i guidens hemby

Frågesport på skolgården

OM INTE DENNA
VAPENHJÄLP
UPPHÖR HOTAR
INDIEN MED
ATT VIDTA
NÖDVÄNDIGA
ÅTGÄRDER FÖR
DERAS
SÄKERHET , SOM
DET HETER PÅ
DIPLOMAT SPRÅK .

Skolans blomsterprydde hedersgäst.
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(Forts. från sidan 19)

Denna upptrappning kommer
förr eller senare att utmynna i
någon mera öppen konflikt.
Ingen vet väl i dag på vilket sätt
denna konflikt kommer att
sluta.
Kungafamiljen som mördades

DENNA
UPPTRAPPNING
KOMMER FÖRR
ELLER SENARE
ATT UTMYNNA I
NÅGON MERA
ÖPPEN KONFLIKT .
INGEN VET VÄL I
DAG PÅ VILKET
SÄTT DENNA
KONFLIKT
KOMMER ATT
SLUTA .

En radiostation skulle sända
en intervju med maoistledaren
Pachendra då plötsligt radiostationen stormades och personalen fick åka med till polisstationen. De blev senare släppta.
Denna händelse blev också
mycket uppmärksammad i
pressen.
Om nu de olika partierna är
överens både inbördes och med
maoisterna så beror det på att
man nu har en gemensam fiende
i kungen. Skulle dessa partier på
något sätt komma till makten
dröjer det inte många minuter
innan de börjar fajtas inbördes

Efterlysta Maoister

Lumbini, Buddhas födelseort

Nepal på gränsen till Indien. En
nepalesisk kille som jag träffade
för tre år sedan när han var i
Katmandu för att marknadsföra
familjens Guest House, har hela
tiden bett mig komma till
Lumbini. Nu gjorde jag slag i
saken och åkte dit. Nu var
huvudorsaken till mitt besök i
Lumbini inte att träffa honom
utan att det är Buddhas födelseort. Det är en väldigt liten ort
men de senaste fem åren har det
börjat hända saker här. Det
byggs fantastiska kloster här
med vackra tempel. Dessa
byggs av buddhister från olika
länder från hela världen som
Thailand, Tibet, Tyskland,
Frankrike, Kina, Japan osv. Just
nu är ett jättebygge på gång
som byggs av Sydkorea. Många
fler är på gång.
På platsen för Buddhas födelse
är det befriande att det inte
finns försäljare som springer i

hälarna på en. Ingen kommersialisering av området förekommer. Över födelseplatsen har
de byggt ett tak för att skydda
ruinerna som ligger där helt
oförstörda av annan byggnation. Det känns betydligt
mera äkta än vid Jesus födelseplats i Betlehem, som är ett
enda stort kommersiellt jippo.
Om nu inte Buddha är född just
på den plats som är markerad så
är han i varje fall född inom
området.
Så tar jag igen bussen på
dödens väg upp till Katmandu.
På den vägsträckan har det bara
under november inträffat flera
svåra olyckor. En buss körde av
vägen och åkte 200 meter ner
för ett stup med ett 20-tal
döda. Två lastbilar kolliderar
front mot front. En av lastbilarna var full med passagerare och
återigen ett 20-tal döda. Vi
passerar de båda lastbilarna som

igen och landet blir förlamat.
Samtliga ministrar och andra vid
köttgrytorna tänker enbart på
sin egen plånbok och inget
annat. Det sitter just nu någon
minister i häkte för att ha tagit
hand om 30 miljoner Rupies,
det motsvarar ca 3 miljoner
kronor, och det är väldigt
mycket pengar i Nepal. En
västerlänning jag träffade sade
att i andra utvecklingsländer
försvinner ca 10-15 % i någon
eller någras fickor. Här i Nepal
försvinner 50-60%.
Annapurna

Jag tog bussen från Pokhara
till Lumbini, som ligger i södra

Område som kontrolleras av maoisterna
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hämtar mig har i morgon bitti
klockan 8 för ett Rotarymöte på
Hotel Radisson.

Vägen till guidens hemby

står alldeles vid vägkanten. Jag
hoppas att de får stå där länge
som ett varningstecken. Jag
märker direkt vid avfärden från
Lumbini att chauffören kör
försiktigare än vanligt.
I torsdags besökte jag den
svenske generalkonsuln Mr
Shrestha som jag träffat tidigare. Vi sitter och pratar på hans
kontor då han plötsligt går upp
och ringer ett kort samtal. När
han satt sig ner säger han att jag
är inbjuden till den sista delen
av hans brors sons bröllop
samma kväll (det är tre delar
vid bröllop). ”Jag hämtar dig
18.30”. Jag tar mig mina gåbort
byxor, skor, skjorta och slips.
Har alltid dessa kläder med mig
då jag aldrig vet vad som kan
hända.

Ceremonin äger rum i två hus
som ligger mittemot varandra
på en liten smal gata. Båda
husen har västerländsk karaktär
både ute och inne. Det ramlar
in mycket folk. Konsuln föreslår att vi börjar med en whisky
i den temporära baren. Jag blir
presenterad for ett otal människor ur Katmandus högre
societet. I ett stort färggrant tält
i trädgården serveras en buffé.
Den sista ceremonin går till så
att bruden kommer hem till sin
makes hem. Dit kommer då alla
hennes släktingar med presenter för att se hur bruden blir
mottagen och om hon trivs i sin
nya miljö.
Jag blev skjutsad hem klockan
23. När jag blir avlämnad säger
konsuln Mr Shrestha att han

Återigen träffar jag en rad
intressanta människor och bär
hem ytterligare visitkort. Jag
fick i vanlig ordning också hålla
tal. En av medlemmarna har
fått sin utbildning i Sverige för
25 år sedan och kunde fortfarande en del svenska. Han höll
också ett tal där han tackade
Sverige för den utbildning han
fått. Konsuln berättade om sitt
besök i New Delhi där han varit
på middag med kungen. Det var
inte ett statsbesök, utan en
affärsresa med en delegation av
50 svenska företrädare för
svenskt näringsliv. Jag har
besökt tre rotaryklubbar i
Nepal, alla lika trevliga att
besöka. Det verkar som det kan
komma några av dem till konventet i Köpenhamn och Malmö
i juni.
Här i Katmandu är det c:a 20
grader varmt på dagarna men
bara 5-7 på nätterna. I morgon
flyger jag till Bangkok för att
direkt fortsätta till Laos och
Luang Prabang där jag firar jul
och nyår.
Text & foto: Urban Paulsson

Landsfakta Nepal
Nepal Adhirajya
Konungariket Nepal
Nationalitetsbeteckning: NP
Yta: 147 181 km2
Folkmängd (2004): 24,7 milj.
Huvudstad: Katmandu
Viktigaste språk: nepali
Statsskick: monarki
Statsöverhuvud och
regeringschef: Gyanendra Bir
Bikram Shah (kung)
BNP per capita (2001): 226
US dollar
Myntenhet: 1 nepalesisk
rupie=100 paisas
Valutakod: NPR
Internetdomännamn: np
Nationaldag: 7 juli (kungens
födelsedag)

Källa NE

Guidens familj uppställda för fotografering
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(Forts. från sidan 9)

ga summan av 12 kronor och 18
öre efter broderlig delning med
bildbyrån som sålt bilden!

Fotograf Clas Göran
Carlsson invaldes i Travellers
Club 1986. Reser på alla
världsdelar. Suppleant Valberedningen 1992-1994, Styrelsesuppleant 1994-1995,
Ledamot Valberedningen 19942001, Styrelseledamot 19952005, Klubbsekreterare 2005-,
Programkommittén 1995-,
Ordförande Valberedningen
2001-. Arrangör Jubileumsresan
2001.

CG FICK DEN
FURSTLIGA
SUMMAN AV 12
KRONOR OCH
18 ÖRE EFTER
BRODERLIG
DELNING MED
BILDBYRÅN
SOM SÅLT
BILDEN !

Claes Nordström, Petter Sandgren och
Jan Mårtenson

Det skulle bli inledningen på
en kungabevakning som sedan
förde CG ut i världen när han
bevakade ett tjugotal statsbesök
och runt om i Sverige i samband
med alla Eriksgator i vårt land.
Sovjet och Samarkand, Vita
huset med Reagan, Akasaka
palatset med kejsarparet Hirohito i Japan, hemma hos Danny

Drottning Silvia på statsbesök i Tanzania.

”Tio år med Kungen”, ”Silvia bilder ur en drottnings liv” och
”Året med kungafamiljen” i olika
årsversioner, liksom frimärken
och vykort.
Vår ordförande, Jan Mårtenson, arbetade på slottet som
kanslichef från 1975 till 1979
och där möttes CG och han och
det var början på ett samarbete
i kunglig miljö som i annan.

Kungen och Drottningen träffar Ann-Margret under USA resan

Kaye i köket i Hollywood,
möte med en ivrig AnnMargret ”vilddjuret”, påven på
besök hos kungafamiljen,
kungens möte med Edmund
Hillarey, mötet med Buzz
Aldrin och en minimånraket,
släktmötet på Sofiero i somras,
fiske i Tärnaby, militärövning i
övre Norrland (där CG skulle
ha tjänstgjort själv, men hade
anstånd!)
Egypten, stadsbesök i Tanzania och Saudiarabien, förlovningen, dopet av Victoria, USA
resan under 27 dagar 1976 när
kungen blev sheriff, första resan
i Sverige som kung och bilder
från somrarna med barnen på
Solliden var några av de kungliga evenemang som CG fotograferat och visade upp.

Av alla bilder har det - förutom ett otal tidningspubliceringar - blivit ett antal böcker som

Drygt 70 bilder beledsagade
föredraget, i första hand utvalda
för att vara lite annorlunda än
de man vanligen ser i tryck.
Även Travellers Club fanns
företrätt i bildskörden.
Efter att ha berättat till de
olika bilderna kom CG till den
sista bilden och påminde om att
det i inbjudan till föredraget

Kungen studerar raketer med Buzz Aldrin på Travellers Club
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berättades att hans kungabilder
förekommit i så skilda publikationer som Folkets Dagblad och
Life Magazine. Exempel på det
senare var en bild av Victoria på
Amaranterbalen 1996 då hon
dansade med - just det - BengtHerman Nilsson, som en gång
hjälpte till att öppna dörren in
till den kungliga världen för
CG.
Noterat av Claes Lindberger

Per Taube studerar programmet
inför kvällen

Fotograferat av Anders Åberg

Alltid intressanta diskussioner hos
Travellers Club
Kronprinsessan Victoria dansar med Bengt-Herman Nilsson på Amaranterbalen
1996. En bild som publicerades i Life Magazine.

H ÄLSNINGAR
(Forts. från sidan 9)

Höstliga hälsningar från
Indien och Uzbekistan där jag
tillbringar så gott som hela
hösten och den kommande
vintern. Den intressanta jämförelsen som kan göras mellan
dessa bägge länder är hur rent,
snyggt och trivsamt det är i
Uzbekistan samt en ordning
som man inte är bortskämd
med i denna del av världen.
Och mycket god mat samt en
halvpanna vodka för 2 dollar
flaskan på restaurant! Så livskvaliteten är då inget att klaga på
och i varje fall i delar av Uzbekistan är den mycket bättre än i
Indien. Detta har nu ingenting
med den sittande regimen i
Uzbekistan att göra. Tvärtom så
fördärvar den möjligheterna for

U TSTÄLLNING
vanliga människor att ta egna
initiativ och få i gång handel och
hantverk. En oerhört repressiv
regim. Gammalkommunisternas ledare sedan Sovjettiden
som bytt skepnad. Presidentens
familj, inte minst hand dotter,
köper upp det mesta i landet
som är av värde via bulvaner
och låter inte gärna se någon
"competition"! Detta gör att
allt fler försöker ta sig därifrån.
Detta ska jämföras med Kazakstan som har ett helt annat
affärsklimat och vars ekonomi
ångar på for fullt. Nu önskar jag
till slut alla Travlarbröder en
angenäm tillvaro den 6 december, en God Jul och Ett Gott
Nytt År. Kanske vi ses en dag i
Centralasien, vem vet?
Björn Sohrne

Travlarbrodern Anders
Sandström har haft en utställning i Göteborg med titeln
”Djur och Natur – Förr och
Nu”. Där visades ett antal
målningar av världens främsta
djur och natur skildrare i sin
tid, Bruno Liljefors, samt
bronser utav en i vår tid mycket
begåvad djurskulptör, en av de
främsta inom denna genre,
Anders Sandström. Dessutom
visades några utsökta målningar
av Mosse Stoopendaal.

Jan Hartzell har donerat
ytterligare en klubba till
klubben. På förslag benämns
den ”lilla mandråparen” att
användas vid ordinarie
sammanträden.
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Sundsta Säteri i Roslagen

PÅ

S UNDSTA S ÄTERI

I slutet av oktober var det
dags för årets Travlarjakt, som
liksom föregående år skedde
hemma hos Christina och Lasse
Baalack på Sundsta Säteri’s
marker i Roslagen.
Trots att många i de nordiska
klubbarna har jakt som intresse
var det även i år svårt att locka
deltagare. Kanske kommer
inbjudan för sent, när alla redan
har fyllt sin agenda?
Glädjande nog kom en stark
delegation från Finland, som vid
morgonens jakt på hjort och

Förmiddagen jakt gav bl.a. detta
vildsvin på 120 kg.

Som finsk travlare avslutar man jakten
på detta sätt.

vildsvin verkade sikta bättre än
sina svenska bröder. 3-0 till
Finland i form av två grisar och
en hjort. Vår tolkning var att vi
i vår gästfrihet erbjöd gästerna
de bästa passen.
Efter lunchen var det dags för
den svenska paradgrenen, andjakt. Det finns få områden som
ger en så bra jakt som Sundstas
Everglades, och ingen blev besviken. Vi får väl säga att landskampen slutade oavgjort.

Anders Blomberg med jaktlabradoren
Felix efter en lyckad andjakt med många
apporter.

M EDALJPRYDD

Travellers Club i London

Travlarbröder från Sverige och Finland samlade inför dagens jakt.

För vår finska gäster avslutades dagen med bastu och middag. Förhoppningsvis finns det
intresse för en jakt nästa år.
Per-Olof Myrén

FÖRELÄSARE I

Den 28 oktober tilldelades
Mikael Strandberg det
prestigefyllda "Determination in
the Face of Adversity Award"
medaljen av presidenten i
Explorers Club Dr Richard
Wiese, på den anrika Travellers
Club i London. Övriga svenskar
som fått priset är Dr Otto
Nordenskiöld och Dr Sven
Hedin.

Den finske ordförande Eero Pilkama
tillsammans med Lasse Baalack efter en
extraordinär andjakt.

L ONDON

"För det första känns allt
osannolikt, men självklart hedrande. Halva medaljen är ju naturligtvis Tittis, eftersom det är ett jobb vi
gjort, och gör, tillsammans. Ett
bevis på ett långvarigt arbete med
att bygga broar kulturer mellan och
försöka skapa förståelse och kunskap. Med tanke på vilka som fått
priset förut, och de som fick nu, är
det naturligtvis svårt att förstå att
två bondläppar från Särna uppmärksammas på det här viset. Men
det visar att det fortfarande räcker
med att vara sig själv, och att det
är inne igen att vara glesbygdsbo"
säger Mikael.
Den 31 oktober föreläste
Mikael vid de anrika The Royal
Geographical Society i London.

Ondaatje Theatre var fylld till
bristningsgränsen, folk stod
mot väggarna och många kom
inte in. "Jag har aldrig varit så
nervös i hela mitt liv. Jag kände
mig alldeles för liten och värdelös
när jag steg in i de anrika lokalerna. Tack och lov att Titti var med
och höll handen! Här har legender
som Sir Edmund Hillary, Scott,
Amundsen, Neil Armstrong, Knud
Rasmussen, Reinhold Messner,
Charles John Anderson stått innan
mig. Lyckligtvis gick det vägen och
när publiken fortfarande stod och
applåderade efter tio minuter, så
ville jag bara sticka av skam. Det
är inte lätt att vara dalmas."

Å RGÅNG 48, NUMMER 4
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OUTBACK AIR NAVIGATION ADVENTURES
ställen tidigare, men det var
rätt länge sedan.

Travlarbrodern Claës Bonde
berättade att han gjort en airsafari i Australien. Dvs. att ett
antal personer under en eller
ett par veckor flyger med små
flygplan och besöker intressanta
platser dit turister i allmänhet
har svårt att ta sig. Det lät som
en trevlig idé att någon sköter
logistiken kring arrangemanget,
vilket annars kan vara rätt
betungande och med risk för
irriterande väntetider när byråkratin sviker.

band med översyn av landets
säkerhet inför terrorhot, kastar
in handduken och lägger ned
verksamheten från årsskiftet
eftersom certifikatvalidering
och personkontroller av piloterna kommer att blir orimligt
komplicerat och tidkrävande.

Så kom ett mail från organisatören GOANA (Great Outback
Air Navigation Adventures) att
man p.g.a. restriktioner i sam-

Mot denna bakgrund bad jag
dem hålla ett flygplan åt mig på
sista turen, som riskerar att bli
den sista överhuvud taget under
överskådlig tid. Yngsta dottern
nappade och ville följa med.
Om hon ändå ska åka så långt,
tänkte jag ta tillfället och visa
henne några öar i Söderhavet.
Jag har varit på ett antal olika

P HOTOGRAPHER

OF THE YEAR

Efter ett par stopp i Söderhavet och på Nya Zeeland, nådde
vi så småningom Australien.
GOANA visade sig ha byggt
upp en utomordentligt väl fungerande organisation med en
ambitiös guide, som visade sig
vara såväl erfaren pilot som
flygmekaniker och som kunde
få sex viljestarka piloter att hålla
ihop när så var motiverat men
släppa dem fria för vindarna för
det mesta att utforska Australiens inre och ostkusten från
söder om Sydney och uppåt.
Bifogar några flygbilder och
en glimt av ostkustens långa
sandstränder som utgör en flera
hundra mil lång, mestadels
obruten, landningsbana.
Med travlarhälsningar Olof Dalne

- 10: E

GÅNGEN

Den vinnande bilden är från
Stora Sjöfallet I Lappland, där
man kan se solens första strålar
bryta över bergskanten och
skapar en regnbåge i isdimman
på den lägre nivån. Det var
första gången som Staffan har
sett en regnbåge mitt i vintern
och efter en kort stund var den
försvunnen.

Vi gratulerar travlarbrodern
Staffan Widstrand för tionde
gången fått pris vid ”BBC
Wildlife Photographer of the
Year”. I konkurrens med över
17000 bilder tagna av 1500
fotografer från 57 länder valdes

Staffans foto som vinnare I
kategorin “Wild Places”, en
kategori som han även vann
förra året. Tävlingen arrangeras
av BBC Wildlife Magazine
tillsammans med The Natural
History Museum i London.

Staffan har nyligen valts in i
”The International League of
Conservation Photographers”
en exklusiv sammanslutning för
naturens bevarande.
Staffans bild liksom övriga
belönade bilder visas på en
utställning på The Natural
History Museum i London fram
till den 23 april 2006.

Fotograf och författare Staffan
Widstrand invaldes i Travelers Club 2005. Arbetat som
reseledare och reseproducent på
alla kontinenter, bl.a. 20 ggr i
Östafrika. Därefter som frilansreporter med bl.a. 18 expeditioner till Sibirien, Grönland,
Alaska, Canada och Spetsbergen.

TRAVLARNYTT
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R OGER L UNDIN —I M M EMORIAN
Travlarbrodern, intendenten
och handläggaren vid Naturhistoriska Riksmuseet, Roger
Lundin, Stockholm, har avlidit
efter en hjärtattack, 50 år gammal; hans närmaste är brodern
Lars, svägerska Agneta och
deras fyra döttrar.
»Klubbens Ebba» serverar Tippu-Tip glögg
vid julfesten

Från minnesboken
från 1936 hämtar
vi följande beskrivning av
klubbens julfirande.
”Nu börjar julklappsutdelningen efter en ceremoni som är
synnerligen muntrande. Var och
en får dra ett nummer, sedan
han kritiskt och som han tror
listigt granskat »klapphögen»
som fyller väggbordet. Listigt, ja
- men han bedrager sig ofta. Ty
de stora paketen rymma ofta
småsaker av värde, som inte står
i proportion till formatet.
Därefter börjar utdelningen,
vilken går så till, att klubbsekreteraren ropar upp t.ex. nummer
ett - vem har det? Det lackade
paketet med motsvarande
nummer läses upp, och när
klappen avslöjats, överlämnar
sekreteraren den till den lycklige
eller mindre lycklige med en
spetsig motivering rörande den
begåvades längtan just efter
denna helbutelj hårvatten,
bordsklocka, låda havannacigarrrer eller ett »mekaniskt
underverk» till herrbehovsarsenalen - ty så fina julklappar
vankas det i Travellers Club.
Liksom snälla barn njuta sedan
travlarna av sina klappar,
varefter glädjen glider in på
andra banor. Och först när
pliktens nattsläckare hota att
lägga klubben i mörker avslutas
julfesten, till vars huvudnummer
också hör, att klubbens Ebba
avtackas på vers eller erkännsam
prosa, vartill brukar höra ett
visst högtidligt tillslutet kuvert.”

Under tidigt åttiotal lärde jag
känna Roger Lundin, då jag
arbetade tillfälligt som tecknare
på Naturhistoriska riksmuseets,
NRM, botaniska institution i
Stockholm.
Rogers ämnesområde var
fylogeni och taxonomi inom
släktet Sonerila, en växt från
södra Indiens och Sri Lankas
regnskogar.
På frågan varför han valt
Sonerila, svarade Roger att det
var dess situation som utrotningshotad, i och med regnskogens skövlande, som fått honom
intresserad. Han kände empati
för växten och kunde känna
igen sig själv i den. Forskningen
kom att resultera i en licentiatexamen och en fortsatt framskriden avhandling.
Roger blev ung intendent för
Regnellska herbariet, ett herbarium för tropiska växter. De
internationella kontakterna blev
omfattande. Administration tog
allt mer plats och Roger blev
sedermera handläggare centralt
inom NRM:s forskningsadministration. Det var en position
som han trivdes väl med, kanske till och mer bättre än i
herbariet.
Roger reste mycket i tjänsten,
ofta till Karibien och Kuba. Vid
sidan av forskning och administration deltog han i initierandet
av andra projekt, såsom planer
för en botanisk trädgård på S:t
Bartholomey, en dokumentär
och biografi över botanisten
Erik Leonard Ekmans liv och
verksamhet. Han var även en
uppskattad medlem av Travellers Club.
Att resa var en del av Rogers

liv och att resa med honom var
en upplevelse. Inför hans 45årsdag var vi bjudna till Bretagne. Det var en resa där vi hela
tiden var stadda i rörelse.
Oförglömlig är bilden av Roger
på en islandshäst, i full tölt, som
vanligt klädd i fluga och dessutom ridhjälm. Bättre ryttare
fanns i sällskapet, men hans stil
var fladdrigt elegantast.
Från tidig ungdom var trädgården i Segeltorp hans stora
intresse. Runt villan etablerade
han en trädgård som stod under
ständig förvandling. Där fanns
två vattensamlingar, en för
guldfisk och en för sköldpaddor. Där fanns ett japanskt
stenparti med vattenfall och ett
litet växthus. Tillbaka från sina
resor sådde hans hemtagna frön
och drev upp för svenska breddgrader ovanliga växter.
I avsaknad av egen familj kom
brodern med sin familj att
betyda mycket, liksom vännerna. Vi fick möta honom som en
av de mest generösa av värdar.
Otaliga var de middagar som
Roger arrangerade.

Taket var högt och berättelserna många, skratten rullade.
Maten var klassisk med sting.
På tu man hand, i vardagen,
som rådgivare i allehanda
problem var Roger alltid saklig
och närvarande.
Jan Hietala konstnär (ur SvD)

Fil. Lic. Roger Lundin
invald 1987, avled den 15/11.
Företog forskningsresor till
Nordafrika, Syd- & Sydostasien,
Sydamerika & Västindien.
Jubileumsresan till Egypten
1991. Invalsnämnden 19972001, Styrelsesuppleant 19982001, Styrelseledamot 20012003, 2005.
Travellers Club beklagar förlusten.
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Director Political Communication
Lars Tures har blivit invald som
medlem #1268. Personalman,
journalist politisk påverkan. Rest i
nästan samtliga länder i Västeuropa plus Polen, Ungern, Slovakien,
Tjeckien, Grekland, Ryssland och
Ukraina. Afrika - Egypten, Gambia, Senegal, Kap Verdeöarna.
Amerika - USA, Kanada, Brasilien,
Argentina och Uruguay. Asien Malaysia och Israel. Intressen:
Resor, böcker, människors beteende,
sociala umgänge, politik mm.

Livmedikus och Chefsläkare Peter
Möller har blivit invald som
medlem #1267. 1970-1972
Patologiska avdelningen Södersjukhuset, 1971-1973 Kirurgkliniken
Torsby Sjukhus, 1973-1983
Invärtesmedicinska kliniken S:t
Eriks Sjukhus Stockholm, 19832002 Egen privatmottagning,
Sophiahemmet Stockholm, 2002Chefsläkare Sophiahemmet AB,
Sophiahemmet Stockholm. 19
vetenskapliga artiklar i internationella facktidskrifter som publicerats
under perioden 1976 till 1987.

1966-1970 bott periodvis i
Moskva, dåvarande Sovjetunionen.
1970- dagsdato gjort 50-tal resor
genom arbetet (internationella
kongresser, symposier etc) till
samtliga västeuropeiska länder,
inkluderat Svalbard, 10-tal resor
till amerikanska kontinenten,
inkluderande USA, Canada,
Hawaii, Karibien, samt resor till
Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Intressen:
Tennis, golf, vin, mat, resor och
opera.

Säkerhetskonsult Olle Fjordgren
har blivit invald som medlem
#1265. Har under sin yrkeskarriär hittills arbetat i c:a 25 länder
under kortare eller längre perioder.
Rådgivare genom UNIDO till tre
regeringar. Arbetat som expert i två
utredningar. 1976 bodde i Port
Sudan. Arbetade även i Somalia,
Egypten och Jemen. Prospektering
av mineraler och ädelstenar. 1981
Arbete i Pakistan, rådgivare åt
regeringen i fråga om ädelstensexport. Besökte Afghanistan i samarbete med Mujaheddin. 1982 Arbete
i Kina med export av juveler från
Beijing. 1982-1983 Bodde i
Colombo, Sri Lanka, VD för Sri
Lankas största exportföretag för
ädelstenar. 1988 bodde i Addis
Abeba, Etiopien, rådgivare åt
regeringen i fråga om ädelstensexport (Senior Expert vid UNIDO),
1989-1992 Bodde under längre
perioder i Ulan Bataar, Mongoliet.
Rådgivare åt regeringen i samma
ärenden och roll som ovan. Intressen: Jakt, skytte, golf, litteratur,
Edradour.

H YLLNINGAR

F ÖDELSEDAGAR

Sedan föregående TravlarNytt gratulerar vi:

FEBRUARI
16 Torbjörn Ek 72 år
16 Clas Göran Carlsson 60 år
18 Olle Nyman 85 år
18 Thomas Sandell 47 år
19 Torkel Insulander 44 år
20 Bertil Nordenstam 70 år
23 Lars Bohlin 58 år
24 Kenneth Hållstrand 57 år
28 Börje Wallberg 83 år
28 Arne Weise 76 år
28 Yngve Redling 63 år

☺ Jan Hartzell 65 år
☺ Hans-Eric von der Groeben
60 år
☺ Peter Hanneberg 55 år

F ÖDELSEDAGAR
JANUARI
01 Nils Olof Adler 86 år
03 Eric William Mattsson 77 år
03 Leif H Hjärre 66 år
04 Per-Göran Wibom 80 år
04 Leif Lenman 64 år
04 Matz Lindberger 56 år
05 Ulrich Lundberg 48 år
09 Anders Bragée 86 år
09 Lars-Eric Malmquist 76 år
10 Leif Forsberg 68 år
13 James Johannesson 71 år
13 Folke Alkbrant 71 år
16 Lars Hjerner 84 år
17 Hans Burman 80 år
17 Kåre Bremer 58 år
17 Johan Kuylenstierna 41 år
21 Sten Ridderlöf 62 år
22 Eric Sörling 74 år
24 Erik Reveman 58 år
24 Jacob Faxe 35 år
25 Björn Linton 70 år
26 Sten Lundberg 57 år
27 Björn Bergström 70 år
29 Göran Gaestadius 57 år
30 Nils Erik Åström 87 år
31 Tommy Gustafsson 47 år
FEBRUARI
01 Gunnar Pettersson 85 år
01 Gösta Wetterlind 74 år
01 Jan Ramberg 74 år
01 Jack Berg 70 år
02 Lars Rydén 67 år
03 Harry Nilsson 76 år
03 Hossein Bozorgnia 74 år
03 Eric von Rosen 56 år
03 Anders Backlund 41 år
05 Olle Fjordgren 52 år
05 Alexander Malmaeus 39 år
07 Olof Morander 79 år
10 Mattias Klum 38 år
11 Göran Kronvall 68 år
11 Martin Örnroth 39 år
12 Björn Lilliehöök 61 år
14 Jan Mårtenson 73 år
15 Mikael Strandberg 44 år

MARS
02 Per Lundbergh 68 år
02 Peter Strömgren 60 år
02 Anders Ryman 51 år
03 Georg Mazur 81 år
05 Rolf Friberg 69 år
05 Staffan Widstrand 47 år
09 Olof Dalne 54 år
13 Nils-Magnus Lobenius 68 år
14 Lars de Verdier 67 år
17 Gösta Mineur 65 år
17 Richard Lilliehöök 62 år
17 Tommy Burwall 57 år
17 Magnus Karlberg 57 år
18 Anders Blomberg 55 år
19 Jan Fagræus 67 år
21 Bruno Stangdell 61 år
23 Henrik Lundström 56 år
27 Torsten Örn 73 år
27 Olle Sten 64 år

I M M EMORIAM
Direktör Gilbert Fredrikson invald 1968, avled den 28
november. Han reste på alla
världsdelar och var bosatt på
Nya Zeeland 1951-1954. Revisorssuppleant 1972-1974,
1977-1983, Invalsnämnden
1974- 1975, 1980- 1982,
Ordförande Invalsnämnden
1982-1986, Styrelsesuppleant
(Bitr Styrelsesekreterare)
1975-1976, Styrelsesekreterare
1976-1977, Suppleant
Valbereredningen 1977-1983,
Silvermedalj 1987.
Travellers
förlusten.

Club

beklagar

K ALENDARIUM
T RAVELLERS C LUB I
S TOCKHOLM

FEBRUARI

14
TISDAG

c/o P-O Myrén
Björnbacken 4
SE-133 36 Saltsjöbaden

2006

Telefon: 08-717 68 05
Fax: 08-717 95 55
E-post: travlarnytt@travellersclub.se
www.travellersclub.se

7

MARS

För att vi skall lyckas med att göra
ett bättre och intressantare TravlarNytt är vi beroende av hjälp
från våra medlemmar som ständigt åker runt jorden. Vi vill gärna
att ni skickar in lite längre hälsningar med upplevelser, kuriosa,
fakta och annat som ni tror kan
intressera läsarna. Skicka gärna
med färgbilder.

Plats: Hasselbacken
Föredrag: Professor Laura Kolbe
Klädsel: Högtidsdräkt

ORDINARIE MARSMÖTE

TISDAG

2005
APRIL

Plats Sällskapet, Arsenalsgatan 7
Föredrag: {meddelas senare}
Klädsel: Smoking eller mörk kostym

ÅRSMÖTE

4
TISDAG

2005

ÅRSHÖGTID

Plats Sällskapet, Arsenalsgatan 7
Föredrag: {meddelas senare}
Klädsel: Smoking eller mörk kostym

OSA senast fredagen i veckan innan sammankomsten
E-post
Web

jag.kommer@travellersclub.se eller clindberger@hotmail.com
www.travellersclub.se
Claes Lindberger, Flyghamnsvägen 28, SE-183 64 Täby
(08) 5603 5451 eller (070) 953 5950

BESÖK VÅR HEMSIDA WWW . TRAVELLERSCLUB . SE

B UTIKEN

S OME

ENGRISH

N ÄR

HUSSE KÖRT FÖR FORT ...

Klubbnålen (50 kr) och boken om klubbens historia (395 kr) finns att köpa hos
klubbens sekreterare Anders Lindeen. Han
brukar ha dem med sig till våra klubbmöten, men kan även kontaktas på
(070) 671 6758 eller
anders.lindeen@telia.com

NÄSTA NUMMER KOMMER
I MARS 2006

