
Vinga Fyr 2008 del 1 (2) 
Medlem nr17s (personliga) skildring av Club100s 13:e årsstämma 2008 
 
Onsdagen den 3 september var det äntligen dags för undertecknad (medlem nr 17) att bege sig 
till Club100s 13:e årstämma. Detta efter en lång resa som påbörjades redan 1997 i Minsk, 
Vitryssland, när undertecknad av en slump träffade på medlem nr 1, Gunnar, och medlem nr 
2, Arnold, i samband med svenska fotbollslandslagets VM-kvalmatch mot Vitryssland. Som 
kuriosa kan nämnas att undertecknad och medlem nr 1 och nr 2 hamnade på bild i 
Aftonbladets rapportering från matchen.  

 
Vitryssland blev undertecknads land nr 32. Mötet med medlem nr 1 och nr 2 gav 
undertecknad inspiration att föra anteckningar över besökta länder samt en drivkraft till att 
besöka fler platser i världen. Långt senare tog undertecknad kontakt med Club100 efter att ha 
läst en artikel om dessa herrar som undertecknad träffade i Minsk, och tillika grundarna av 
Club100. Kontakten resulterade i mejlkontakt med dåvarande sekreteraren och medlem nr 4, 
Bengt, en kontakt som fortsatt under flera år och som fortfarande fortgår, men som först i och 
med årets årsmöte resulterade i ett kort personligt möte (se nedan). Undertecknad har även 
haft kontakt med nuvarande sekreterare - medlem nr 8, Robert, under flera år och även gjort 
en resa till Nepal och Bhutan tillsammans med honom år 2005 (en resa där undertecknad fick 
äran att upplysa medlem nr 8 om vikten av rätt skodon och om hur bra det kan vara med 
skoskavsplåster vid trekking i Bhutan. Detta är dock en historia som får berättas vid annat 
tillfälle). 
 
Åter till onsdagen den 3 september, dagen innan Club100s årsmöte -  ett årsmöte som skulle 
bli undertecknads första möjlighet till att bli medlem efter det att medlemskravet för något år 
sedan höjts till 100 besökta länder, något undertecknad först i år uppfyllt genom att Sydkorea 
blev land nr 100. Efter en lång tågresa med ”mjölktåget” ner till Göteborg anslöt sig 
undertecknad till medlem nr 8, Robert, och nr 15, Bos, förmöte på en lokal grekisk restaurang 
och som avslutades med bildvisning från jordens alla hörn, hemma hos medlem nr 8, Robert, 
där även undertecknad och medlem nr 15, Bo, inkvarterades i våningen med både bastu och 
spa. 



 

 
 
Torsdagen den 4 september, efter baguettefrukost på en iransk smörgåsbar i centrala Göteborg 
och diverse inköp inför kvällens aktiviteter, begav sig undertecknad och medlem nr 8, Robert, 
och nr 15, Bo, till ordf./medlem nr 1, Gunnar, ute på Saltholmen, dit medlem nr 2, Arnold, 
och nr 9, John, redan ankommit dagen innan. Under förmiddagen ringde det nästan konstant 
på medlem nr 1s dörrklocka när den ena efter den andra medlemmen och aspiranten dök upp. 
Till slut var medlemmarna nr 1, Gunnar, 2, Arnold, 3, Erik, 8, Robert, 9, John, 12, Mikael, 13, 
Lars, 15, Bo, (och numera medlemmarna) 17, Reine,18, Lars, 19, Lennart och aspirant 
Bengelsdorff samlade till en superb thailunch där planeringen inför Club100s årsmöte gicks 
igenom och en ”lära-känna-fas” inleddes medan ögonen skådade de gäss som gick på havet 
som det samlade gänget inom kort skulle bege sig ut på.  
 

 



 
 

 
 

 



 
 
Under thailunchen intervjuades medlem nr 1, Gunnar, och nr 8, Robert, av Göteborgsposten, 
en artikel som finns tillgänglig på Club100s hemsida. Aspirant Bengelsdorff överlämnade en 
egenhändigt gjord tavla till Club100 och sekreteraren medlem nr 8, Robert, informerade bl a 
om att boken ”Ibland blir det helt fel: men god mat tröstar som författaren Arne Jernelöv 
skänkt till Club100 finns tillgänglig för medlemmarna att läsa via cirkulation. 
 

 

 



 
 
Efter gruppfotografering till GPs artikel, vid hövdingstatyn från Vanuatu numera belägen i 
medlem nr 1,  Gunnars, trädgård, begav sig gänget i samlad trupp till ”hamnen” på 
Saltholmen där skepparen på båten Silvana väntade för att ta oss ut på Kattegatt och ön Vinga. 
Efter en strapatsrik och lite skumpande båtresa var gänget framme på Vinga fyr, betydligt 
blötare utanpå än inuti. På Vinga hade redan medlem nr 4, Bengt, samt nr 10, Ulf, med sina 
föräldrar Carin och Lars-Gunnar (numera medlem nr 20 respektive 21) anlänt med båt från 
Hönö Klåva. 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 
När samtliga deltagare inkvarterats i de två byggnader som Club100 fått förmånen att hyra 
genom medlem nr 3, Eriks, medlemskap i Vinga fyrs vänner, var det dags för en guidad tur av 
guiden Lennart. Lennart berättade om levnadsvillkoren för de som arbetat och bott på Vinga 
genom åren, inklusive familjen Taube. En rundvandring gjordes på den 1 km långa ön med 
besök i bl a båken som på senare år blivit ett populärt ställe att gifta sig på och även i Vinga 
arbetsmiljömuseum och Tabuerummet . I arbetsmiljömuséet fick vi av en påpasslig medlem 
information om att den optiska telegrafen på Vinga hade 1028 olika kombinationer och inget 
annat. Guideturen avslutade Club100-medlemmarna och aspiranterna med de så påpassliga 
100 stegen upp i Vinga fyr och den magnifika utsikten ut över havet. 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

 



I anslutning till guideturens avslut var det dags för berättarstund. Medlem nr 4, Bengt, drog en 
historia om ripjakt i fjällvärlden innan historieberättaren själv fick lov att bege sig ifrån ön p g 
a viktigt möte dagen efter i södra delen av riket.  Medlem nr 4, Bengt, hann aldrig vara med 
på årsmötet men visade prov på engagemang eftersom han åkt ända från södra delarna av 
landet för några timmar ute på Vinga i stormen med vännerna i Club100.  

 

 

 
 

 



Under eftermiddagen fick så de fem aspiranter som ansökt om medlemskap i Club100 
presentera sig kort, samt senare under kvällen grillas hårt i inträdesproven, men med tanke på 
kommande medlemsansökningar får inträdesproven förbli en hemlighet för att inte avslöja 
något. Det kan dock nämnas att samtliga fem aspiranter klarade av inträdesprovet. Många var 
de aspiranter som svettats och varit nervösa inför inträdesproven eftersom det ryktats om att 
samtliga skulle få lov att simma runt Vinga, men nu visade det sig att inträdesprovet enbart 
bestod av teoretisk grillning á la ”Fråga-Lund”,så mycket kan vi avslöja, men exakt hur får 
förbli en hemlighet för dem som deltog på årsmötet. 

 
 

 
 

 
 


