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RÄTT SVAR: Ö-gruppen utanför
Panama heter San Blas eller Kuna
Yala, Libyens flagga var helt grön
och vattenfallet i Sydamerika kan
vara såväl Salto Ángel, världens
högsta vattenfall, som Iguazo
Falls, kontinentens bredaste. Linda
Runarsdottir är Club100-medlem
nummer 35.
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– Sveriges exklusivaste klubb
”Grattis till ditt hundrade land, nu är det bara 95 kvar. Hinner du till
årsmötet i Iran kan du bli invald omgående.”
Så löd mailet jag fick när jag hade ansökt om medlemskap i
exklusiva Club100. Men jag befann mig i Bhutan, mitt hundrade
land, och hann inte till Iran. Istället fick jag förmånen att delta vid ett
extramöte i Stockholm.
TEXT: LINDA RUNARSDOTTIR

K

ravet för att få vara med i Club100 är att
man sovit över minst en natt i minst 100
länder. Mikrostater som San Marino och
Vatikanstaten är undantagna från övernattningsregeln. Max 100 medlemmar får vara med, det
kostar 100 dollar och man blir oftast invald vid ett
årsmöte. Platser för årsmötena har, förutom Iran,
varit bland annat Vitryssland och Republiken
Gabon.
Club100:s möten börjar med en sedvanlig
tipsrunda, vars svårighetsgrad ligger någonstans
runt 18 på en skala mellan ett och tio. Endast
experter är närvarande. Därför måste frågorna
vara svåra, får jag förklarat för mig. Av 15 frågor
har jag tre rätt.
Efter tipsrundan är det dags för middag. Då
ackompanjeras mat och dryck av berättelser från
exotiska resmål, skildringar om krångliga passövergångar, tips om hur man undviker att hamna
bredvid boskap på inrikesflyg och fingervisningar
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om vilka transportmedel som fungerar bäst i Östtimor, Burkina Faso och Surinam.
Måltiden avslutas när Club100:s nuvarande ordfö-

rande Eddie Gustin (medarbetare på Rosa Bussarna)
kallar upp mig och de andra som ska väljas in i föreningen efter att ha hälsat oss alla välkomna. Först
ska vi dela med oss av varsitt reseminne, därefter är
det frågestund som gäller för att vi ska bli invalda.
Bredvid mig sitter läraren Magnus Seger. Han har
också passerat 100-ländersgränsen och berättar om när
han och hans fru Mary reste landvägen från Kapstaden
till Kairo 1998-1999. En kväll kom de fram till Shashamene, en vägkorsning i södra Etiopien mellan Moyale
och Addis Abeba. Hungriga och trötta hittade de till
slut ett litet matställe, ett så kallat hål i väggen. Utanför
satt folk och drack öl, men inne i ”hålet” hittade de ett
ledigt bord där de slog sig ned. De beställde samma
sak som gästerna intill och ett par kalla öl. Maten
smakade bra och serverades relativt snabbt.

Kaffet efteråt dröjde däremot en evighet. När de sedan skulle betala, svarade servitören att det var gratis!
Magnus och Mary hade helt enkelt gått hem till en
familj och satt sig att äta i deras vardagsrum. Familjen
ville inte ha betalt för deras besök.
Frågestunden handlar bland annat om att i detalj
beskriva Libyens flagga under Gaddafis styre, ange
vilket vattenfall som är störst i Sydamerika och vad
ögruppen utanför Panamas ostkust heter. Vi klarar
testet och får bli fullvärdiga medlemmar.
Att dela intresset för resor, att umgås och även göra

gemensamma resor till destinationer som Nordkorea och Centralasien, är föreningens huvudsyfte.
Eddie Gustin säger att hans vision med Club100 är
att sprida intresset för resande, speciellt till mindre
besökta platser. När Eddie hade besökt 100 länder
och världens alla kontinenter gick han år 2004 med
i föreningen, då som Club100:s yngsta medlem.
Föreningen bildades år 1995 av Gunnar Mattson
och Arnold Wernersson. I år har medlemsantalet
passerat 30 stycken. Bland medlemmarna finns en
rad yrken representerade som läkare, brevbärare,
processoperatör och managementkonsult.
På mötet där jag väljs in håller Mr Kon Tikiresor, Peter Grip, ett föredrag om världens yngsta
land; Sydsudan. Han visar bilder och berättar om
hur man får visum, var man kan bo och lättaste sättet att resa dit. En annan Club100-deltagare berättar
att hans bror, som jobbar på FN, är stationerad i
Sydsudan för att undersöka hur det står till på landets fängelser. När han besökte fängelset i Juba var
en av cellerna fylld med getter. Fången ifråga hade
fått permission, och eftersom flyktrisken ansågs vara
stor, fick han lämna familjens getter i pant.
Peter Grip är en av två medlemmar som varit
i världens alla 195 länder (Club100 räknar även
Taiwan som ett eget land). Den andre heter Robert
Petersson. När han fick sitt första pass läste han vad
där stod: ”Detta pass gäller för resa i alla länder”.

www.travelreport.se

2012-09-17 16.16

