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Efter den fantastiska årsmöteshelgen i Kiruna var det dags att återigen i ett 
större sällskap träffa Club100-familjen. Ett tjugotal Club100-vänner slöt upp i 
Stockholms innerstad denna kyliga lördagseftermiddag.   
 
På biografen Zita bänkades vi till filmen ”Another day of life” baserad på 
krigsreportern Ryszard Kapusinskis bok om det långa inbördeskriget i Angola. 
Tanken var att vi vid ett tidigare tillfälle skulle ha sett denna film, men då gjorde 
biografen Zita en rejäl tabbe och visade fel film för oss!  
 
Då visade de istället filmen ”Flykten” om en homosexuell ung afghansk man som 
flydde från Afghanistan till Danmark via Ryssland. Den filmen fick extremt högt 
betyg av oss Club100-vänner.  

 
Mötesdeltagarna läser den 7 minuter långa eftertexten…. 

 
Tyvärr glömde jag fråga alla Club100-vänner på träffen vad de tyckte om 
”Another day of life”. De fyra personer jag frågade gav filmen poängen (från 1-
10) 6, 9, 10 och 10. Baserat på de personerna så var det en väldigt bra film vi såg 
även denna gång. 



 
 
Tanken med en film med Angola-tema var tidigare att eventuellt styra upp en 
klubbresa dit. Nu blev det inte så. Piloterna Hans och Bertil åkte dit under året 
liksom jag. Under höstlovet åkte jag dit med två av mina barn. Vi bodde utanför 
Luanda i ett område med mestadels plåtskjul. 24 dollar för oss tre i fyra nätter 
var så klart en blåsning men det blev ändå billigt i världens dyraste (?) stad. Vi 
hann bland annat med en sol-o-bad-utflykt till en trevlig ö utanför Luanda. För 
att bada var inte att rekommendera vid stränderna mer centralt belägna i 
Luanda. Inte heller vid den skeppskyrkogård (Hans – den finns kvar!) vi besökte.  
Efter resan frågade jag barnen vad de tyckte hade varit bäst med resan. Det 
spartanska området vi bodde i, snorklingen, museum, båtuflykten, 
skeppskyrkogården eller något annat kanske. Svaret var enhälligt. Det bästa var 
dagarna i Lissabon under resan ner och hem. Hm hm, det ligger något i deras 
svar. Angola och Luanda (vi var som högst ett par timmar från Luanda) hamnar 
inte så högt över mina bästa upplevelser runt jordens alla hörn.  
 
På biografen Zita fick vi även äran att välkomna tre nya aspiranter till Club100. 
Nämligen Ludvig, Ted och Marc! Varmt välkomna till Club100! De välkomnades 
på sedvanligt sätt med intyg/diplom. Vår färskaste 195:a Hans Ollongren hade vi 
tänkt uppvakta men på grund av att Hans anmälde sig kvällen innan hann vi inte 
styra upp det traditionen säger. Nämligen en Hermesstaty till den som avklarat 
konststycket att ha besökt 195 länder. Det blev en applåd - en varm sådan. 
Hermesstatyn väntar på dig Hans! 
 
Till uppvaktning av våra nya aspiranter och vår 195:a hade jag införskaffat ett 
stort antal öl - från en fäbod långt där borta – som bryggeriet Björka brygghus 



utanför Mora har som slogan. Pale Ale – Skog – gjort på färska granskott. Smooth 

criminal med mangosmak (mango från Dalarna? Vad tror vi Krobath      ) med 
flera smaker. Efter att ha bokstavligen kånkat drycken från förorten in till stan 
med buss och t-bana för att gå igenom halva stan händer det som inte får hända. 
Några hundra meter ifrån Zita – precis vid restaurangen Pinchos – åker min 
axelväska rakt ner i asfalten.  Mardrömmen är ett faktum. Det rinner ut öl från 
min väska och glaskross överallt i väskan. Jag får gå in i en gränd (vid Stureplan!) 
och ta upp alla flaskor som är hela, hälla ut ölen och glasskrossen. Torka av 
flaskorna med Club100-flaggan (den har m a o många användningsområden) och 
stoppa tillbaka det som går att använda samt städa upp så dugligt jag kan efter 
mig. Med en trasig väska i handen som det droppar öl ifrån (och stinker rejält) 
skyndar jag mig till Zita. Där väntar de första Club100-vännerna som jag hälsar 
på snabbt för att bege mig till vår abonnerade salong. Där fortsätter 
avtorkningen av flaskorna så gott jag kan. 
 
Med stor inre besvikelse och stress möter jag upp alla Club100-vänner i foajén 
och vi går i labyrinten till vår salong. Förste person in i salongen noterar mycket 
riktigt att ”det doftar öl” i salongen, hm hm. Med glimten i ögat kan vi även 
konstatera att Tommy Körberg gjort en låt med namnet ”Det doftar öl”.  
Tack för tipset Hans! 
 
Med de flaskor som återstår och med det som inte pyst ut skålar vi och 
välkomnar aspiranterna! Återigen med glimten i ögat kan vi nämna att Lars 
Sandelius efterfrågat filmen Sällskapsresan vid nästa Stockholmsmöte på Zita 
och med denna fadäs kan den röda tråden mycket väl fortsätta med just den 
filmen nästa gång vi ses på Zita!  
 
Ett annat förslag är att vi gör en specialbokning med filmskaparen Anders 
Hanser som bl a gjort filmen ”Hertig Larsson”. Kika på det alla och återkom 
om ni skulle vara intresserade av att vi gör en sådan bokning i framtiden. 
 
Ironiskt och med glimten i ögat för sjuttioelfte gången kan det vara så att det var 
det alkoholfria som orsakade olyckan på Norrlandsgatan med ölväskan. Kan det 
vara så att om jag inte samma dag varit inne på Willys och kompletteringsköpt 
två alkoholfria öl, för att även kunna erbjuda det på Zita. Då hade väskan inte gått 

sönder     . Att de alkoholfria ölen var det som fick bägaren att rinna över/bli för 
tungt för väskan? Till råga på allt höll de alkoholfria ölen och de personer som 
mest av alla ogillar alkoholfritt fick just de ölen, för de andra alternativen var slut 
eller låg i rännstenen på gatan utanför…… 
 
En av alla traditioner vi har i Club100 är att vi tar ett gruppfoto i samband med 
våra möten. Enligt ”traditionen” så får vi aldrig till ett foto där alla tittar mot 
fotografen eller ens syns på bild. Inte ens vid Treriksröset lyckades vi trots att jag 
först trodde det. Ni får ta detta med ett leende på läpparna för jag tycker det är 
lite komiskt att vi aldrig lyckas, trots alla möjliga instruktioner om att gå direkt 
till trappan – toalettbestyr efter fotot o s v. Nu gjorde vi t o m två försök med två 
olika fotografer (gäster på Zita). Jag tycker detta är charmigt och nästa gång tar 
vi kanske hjälp av ett sådant där rep som de har på förskolan för att hålla ihop 
alla….. 



 
OBS! 

Vi lyckades faktiskt väldigt bra denna gång! Så se texten ovan som en parentes. 
 
 

 
18 av 19 mötesdeltagare 

 
Från Zita gick vi några hundra meter ner till restaurangen Pinchos. Vi behövde 
inget rep att hålla i för att inte gå vilse men vi kunde beskåda relativt mycket 
glasskross på en plats där någon amatörmässigt tappat en stor mängd ölflaskor i 
marken, men i a f städat upp efter sig.  
 
 

 
Den i min smak godaste ölen – den med mangosmak – flyter bort och dränker min axelväska…. 



 
 

 
Det var inte roligt att stå vid Stureplan bland människor och städa upp sörjan…. 

Och nästa gång låter kanske Zita inte oss  ta med dryck……. 

 
Vid restaurang Pinchos fick vi prova på hur det är att stå i krogkö vid Stureplan. 
Vi var nämligen lite för tidiga till våra bokade bord och vi fick helt enkelt gå ut på 
gatan och köa innan vi fick gå till bords….. 
 
För vi hade nämligen bord bokat för 18 personer. När vi var på Zita hade medlem 
Mikael Staffas ringt och skrämt upp mig och sagt att vi inte hade någon bokning 
enligt personalen på Pinchos. Med tanke på ölkrossen hade det inte varit någon 
bra avslutning på kvällen. Nu visade det sig att den stressade personalen först 
inte hittade vår bokning. Allt var i sin ordning och vi fick en trevlig avslutning 
med god mat och minglande i flera timmar. Några av oss var t o m kvar tills 
restaurangen stängde för kvällen. Notera att Pinchos är en speciell restaurang 
där serveringspersonal saknas och att man gör sina beställningar via en app och 
att man på egen hand får gå och hämta både mat och dryck. Efter visst strul 
rodde vi det i hamn för samtliga. Portionerna är inte så stora, men inte heller så 
dyra men väldigt goda! 
 



 
Vid bordet: Hans, Thomas, Marianne, Lars och Ingvar. 

 

 
Vid bordet: Hanna-Mia, Lotta, Mikael och Ludvig 

 
 
 
 
 
 



 
Vid bordet: Michael, Henrik och Bosse. 

 

 
Lars Sandelius tog ett foto som jag inte löste det underfyndiga med. 
Staffan Johansson gissade att det var en SOL på bild. Sandelius, Ollongren och Larshans.  
Den gissningen var grymt bra med tanke på att Sandelius underfyndighet är att det är Lars, Hans och Larshans på bilden 
Eller är det kluriga – finns det någon på bild som är släkt med Nederländernas försvarsminister? 

 
 



Några av oss satt kvar i många timmar – tills restaurangen stängde. Jag fick äran 
att sälja 4 exemplar av min senaste/sista bok. Den ena med motkravet att jag inte 

ska ge ut någon mer bok      . Vilket jag och vederbörande tog i hand på        
 

 
 
I vinterkylan med fin juldekor längs Kungsgatan strosade vi hemåt bland 
partyglada stockholmare och uteliggare på kartongbitar med filtar över sig. 
 
När, var hur vi ses nästa gång återstår att se! 
 
Stockholmsmötet i januari är inställt nu när det blir möte i Köpenhamn. 
 
Boka dock redan nu in lördag 3 juni för ett stormöte på Club100-stället 
Solbrännan i Österskär! 
 
Ta hand om er därute! 
 
 
Reine Larshans, 
Ordförande Club100 

 
En underfyndig bild tagen av den Sandelius  
– Pinchoslampa som speglar sig i huvudet… 


