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Jag har visserligen redan skrivit några korta rader i detta ämne, det minns jag, 
men eftersom jag har haft Alzheimer så länge kan jag inte minnas, kommer jag 
ej ihåg detaljerna från invalet. 
 
Mitt intresse för penningar och penningars värde gör dock, att jag kommer 
ihåg, att jag produerade inträdesavgiften med en grön sedel utställd av någon 
myndighet i USAmerika. Åtgärden lär ha ställt till besvär för kassaförvaltaren. 
Nåväl, det kunde ha varit vid det mötet då vi åkte ut med båt från Sthlm för att 
äta räkor. I Katarinahissen vid Slussen sköttes maskineriet av en solbränd 
kulturberikare. 
 
Någon av oss frågade, var han kom ifrån. Svaret blev, att jag är Svensk! 
Det betvivlar vi inte, men var är du född? I Etiopien! Han angav då en liten by 
långt ute på den abbesinska s k "bystan". I stil med Korpilombio. 
 
Den känner jag till, där har jag varit, kommenterade 
Björn sohrne. 
 
Med ref. till ovanstående minnesluckor kommer jag inte ihåg vad räkornna 
kostade, inte per styck utan totalt. Däremot glömmer jag inte, att vi lade en 
hundring var i potten, och att den generöse Gunnar lade till vad som fattades. 
 
När vi samlades i sjö- och stapelstaden Visby några senare ville min f d fästmö 
ordna en asado i stil med dem vi avåto i Bolivia. Där började man med 
kospenar och testiklar för att fortsätta med korvar av olika typer. 
Sedan var det dags för grillspett och som avslutning oxfile. 
 
Redan efter frankfurterkorvarna var det några deltagare, ovana vid dessa 
matvanor, som gav upp och gav sig iväg. Antagligen till krogen. Värdinnan 
blev något snopen men har numera förträngt händelsen. 
 
P.S. Redan tidigare i berättelsen borde jag nämnt, att vi inte hade tillgång till 
vare sig kospenar eller tjurtesriklar utan måste börja måltiden med olika 
korvtyper. Rgds lars 
 
Lars Gibson augusti 2016 
 
 
 
 
Det har tidigare funnits bilder från årsmötet på gamla hemsidan www.club100.se 
Robert har sagt att han ska leta fram dem och komplettera dokumentet (augusti 2016). 

 


