
Räkkryss på Mälaren den 12 juni 
Vet ni om räkor smakar lika bra när det regnar som när solen skiner?? Om inte så kan jag tala 
om att det vet inte jag heller. Trodde att jag skulle få veta det i dag. Jag har 
precis kommit hem från vår årliga räkkryss, 3 timmar båt på Mälaren med 
M/S TOR och ni får tro det om ni vill, men det regnade när vi gick på båten, 
det regnade när vi gick av båten, men det regnade inte när vi var ombord! Då 

tittade t o m solen fram då och då.  Och man kan ju inte komma 
ifrån att det är härligt att vara på sjön när solen skiner. Och räkor 
fick vi, så mycket vi ville ha och lite till. 
Och var var vi då? Jaa ni, kapten berättade det ibland men tyvärr 
gick det inte att höra vad han sa. Jag som varit mycket ute på 
Mälaren försökte hålla koll och berätta för mina bordsgrannar 
när dom frågade. Ibland hade jag nog rätt,  men det blev nog 
tyvärr lite fel ibland också. Om man står i fören, ja då kan man 
hålla koll på öarna, men att sitta så här och äta räkor och kolla genom ett sidofönster då och 
då !!! Ja se det är inte lätt, då ser alla öar nästan likadana ut.  
Stämningen var på topp. Och "som grädde på moset" bjöds det på en liten överraskning som 
bara vi i resegruppen visste om ! Bernt Gahn och hans dragspel var med ombord och han 
underhöll oss lite då och då med små korta framträdanden. Inte helt fel med lite dragspel på 
en gammal skuta.  
Det här är en av våra mest populära utflykter och tyvärr är det många som vill åka med men 
som inte får plats, så vi har bestämt att på prov göra en räkkryss även på hösten, närmare 
bestämt 11 september. 
 
Vid pennan Monica V 

 


