
 

 

Familjen Sydner/Svensson skumpar runt… 

– Fru Skumpa vid pennan 

Vilken brygga ligger du på? A-bryggan, nästan längst ut. 

Hur länge har du vart medlem? Är färskingar i både klubben och som båtägare - 2013. 

Vad har du för båt: Cranchi smeraldo 37, Uttalas ”kranki” har vi fått lära oss av en 

ordmärkande berest Malmöbo. 

Vad har du haft för båt tidigare: Det är familjens första båt. (Andreas har haft div småbåtar 

förr) 

Namn på båten och anledning till namnet: Skumpa - det kan skumpa på sjön och frun i båten är 

förtjust i drycken skumpa. 

Det bästa med att ha båt i Vättern: Vattnet, frisk luft, lugnet, skärgården, fiska, laga mat, leva 

lite spartanskt, listan kan göras lång! 

Det bästa med att vara medlem i ASMK? Att få vara med i en gemenskap, socialt och även få en 

massa bra idéer från andra medlemmar, få ta del av samlad kunskap om båtar, sjömanskap 

och Vättern. Det är inget man kan läsa eller googla sig fram till! 



Ditt bästa sommarminne: Att få vakna i båten på morgonen, kliva rätt och slätt näck rakt ut och 

hoppa i sjön, magiskt! (varning till andra ö-luffare) Varma eftermiddagar sittandes på 

badbryggan med familj och goda vänner med ett glas skumpa i handen. Senare övergår 

kvällen i grillkaos, doften av all god mat som görs iordning och brasan som dras igång, då och 

då hittats ett eldrör och vi blir alla så imponerade och stolta att man kan tro att vi funnit 

lösningen på världsfreden. Barnen kommer tillbaka med gummibåten efter en fisketur runt 

ön med en stor gädda på kroken, man hör dom innan man ser dom. Skratt och vrål! Sen alla 

bus och upptåg, finns drösvis, inte bara i mitt minne men även i mitt kameraminne bilder på 

detta, så för en liten muta kan man få ta del av en hel del tokigheter;) 

Ditt bästa recept på sjön: Musslor, vitlök, (mycket) vitt vin och grädde och ett glas kall 

prosecco till! Superenkelt och jättegott! 

Bra och ha pryl i båten som imponerar på andra: Jag tycker ju att jag har jättemycket fina 

kuddar, dukar och skålar, dock är min make inte så imponerad av dem, han skulle nog nämna 

några av de tekniska instrumenten och verktyg jag är föga intresserad utav, Men jag har jag 

har alltid ”bokstavsark” ligger i båten så jag smidigt kan klistra på och döpa andras båtar om 

dom olycksbådande skulle vara namnlösa!!   

 

Ditt värsta: Alla i och upptagningar med båten är min stora skräck... 

Vem skulle ni helst vilja träffa: Freddy Mercury& Eddie Meduza, skulle nog bli ett livligt samtal 

med avslutande sångstund. 

Något som inte så många vet om dig/er: Jag har blivit utvisad från en innebandymatch (som 

publik) Har sjungit och dansat balett i en operett, Tilda dottern på skumpa kan klockrent 

härma nästan alla Sveriges dialekter (ibland ofrivilligt)Andreas, Herr skumpa - kan laga 

nästan allt, (men det är en hemlis) han har även drivit en nattklubb och jobbat som 

bartender i sin ungdom. 

 


