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“Kul att jag fått vara med”
Peter Gylin



20 ÅR MED BLÖT DRAGG!
Wallmarskär Open 1984 till 2004

Denna “bok” tillägnas fruar, flickvänner, f.d. fruar och f.d. flickvänner som fått finna sig i att 
”lilla gullegrisen” varit borta första helgen i september i 20 år.

INLEDNING
I år fyller ”surftävlingen” Wallmarskär Open 20 år. Tror 
vi? 
Att göra en korrekt historiebeskrivning av detta värld-
sevenemang är oerhört svårt då mycket av historien är 
höljt i ett dunkel. Och bäst är väl kanske det?

Hur som helst så skall jag göra ett försök att gå bakåt i 
tiden och minnas, men mycket Bullshit blir det säkert 
även här.

En kort historiebeskrivning i punktform kan se ut något 
i denna stil. För en utomstående kanske detta ter sig 
något mystiskt men de som har varit med eller påstår 
sig ha varit med förstår. För det är ju så med både 
Woodstock och Wallmarskär att det är tusentals som 
påstår sig varit med och de kan ju inte ha något att min-
nas. Och de som verkligen har varit med minns ändå 
inget.. Vi tar och friskar upp minnet lite ändå.

Farsta sept 2004
Peter Gylin

HUR GICK DET EGENTLIGEN TILL?
Till skillnad mot vad de flesta tror så kan vi faktiskt på rent vetenskapliga grunder exakt fastställa hur, var, 
när och vilka det var som var med på första Wallmarskär open.

Vi citerar Ann-Sophie Keiths dagbok för Wallmarskär
840824 Torsdag
Peter K, Gunnar och Peter Håkansson anländer till 
Wallmarskär.
840825 Fredag
Björne, Totte, Peter Gylin + 5 killar till anländer. Det 
är växlande molnighet och mycket hårda vindar
840826 lördag
Växlande molnighet, svag vind och några skurar. 

840827
Alla åkte hem kl 18:00

Mellan 1984 och 1995 höll vi till på Vallmarskär 

(som det egentligen stavas) 
på Peter Keiths fantastiskt 
vackra landställe. 1986 
gjorde vi ett mellanspel på 
en hyrd kursgård på Gålö 
efter det att Peter sålt sitt 
landställe. En ny era inled-
des sedan genom Björnes 
försorg. SEBanken äger nå-
gra ställen i skärgården. Vi 
har sedan 1987 (??) lånat 
hus på antingen Furuskär 
eller grannön Villinge som 
ligger på utsidan av Ornö.

STORA ÖGONBLICK I 
SURFSPORTENS HIS-
TORIA
• Surfa från torsdag till söndag från morgon till 
kväll, 
• Sova i sjöbod
• Pråm full med brädor
• Wingar som byttes till Järvinen
• Klättra på hustak
• Vällta dass
• Bullshit
• Plarock
• Kräftor
• Kräkas från brygga
• Historier och åter historer….
• Kräkas från altan
• Snappsång 
• Uppblåsbara trekanter
• Uppblåsbar med trekant
• Hungrig hund
• Skällande hund
• Himmelsk hund
• Spoof
• Sömnighet
• Ryska dykare
• Materialare

• Havsörn ( kom ett år och titta på oss från ett skär 
ute på banan)
• Livräddningsaktioner
• Storm 
• Regn
• Massor med sol
• Radiostyrda båtar
• Fusk och åter fusk
• Mutade domare
• Dalarö
• Willinge
• Idioterna som rodde tillbaks dom när dom 
äntligen kom!

• Bastu
• Plåtbåt med lösa nitar
• Havskajaker
• Krigsfartyget Flaggskär
• S/Y Jennifer
• Surfa en gång på söndag
• Halv eskimåsväng 
• Puben i Herräng



MENYER VI 
MINNS ELLER 
INTE VILL MIN-
NAS
• Ravioli
• Ravioli
• Ravioli
• Ravioli
• Blandning av 
3 min och 7 min 
makaroner
• Sedan kom Mats 
in i bilden………

POPULÄRASTE 
DRYCKERNA 
GENOM ÅREN
• Sprit

FOLK OCH FÄ SOM VI MED 
SÄKERHET VET ATT DE VARIT 
MED GENOM ÅREN.
•  Peter Keith
• Peter Gylin
• Bertil Thulin
• Theobald Tor
• Tomas Thulin
• Peter Håkansson

• Thomas Kraeppelin
• Mats Gillberg
• Björn Lindgren
• Olle Åström/Vakter
• Totte Stövander
• Gunnar Källgren
•  Allan Pettersson
•  Krister Segerström
•  Svante Bahrton
•  Lars Hässler
•  Johanna de Grooth

•  Lennart Person
•  Harry Garpenholz
•  Göran Tjulin

•  Michael Forkner
•  Iza
•  Adam Adamsson
•  Han som surfade i badbrallor?? 
(Berras jobbarkompis)
•  Svenne Berensson
•  Vet Ej ( Kodak )
•  Torbjörn Olsson
•  Berit med pyspunkan

INTE HELT UTAN DRAMATIK!
För det mesta har vi haft naturens krafter med oss. 

Ofta solsken och fina vindar. Vid några 
enstaka tillfällen har vi haft regn. 
Vid ett tillfälle ute på Wallmarskär hade 
vi definitivt kraftig vind. Men surfare 
är som de är. Det brallar grabbar! På 
med våt- eller torrdräkterna. Från min 
position i domarbåten kunde jag snabbt 
konstatera att det blåste lite väl hårt och 
killarna spreds för vinden :-) och hade 
svårt att ta sig tillbaks för egen maskin. 
De satt snart uppkrupna på olika klip-
phällar och väntade på räddning. Läget 
började faktiskt bli lite allvarligt.
En som satt verkligen illa till var Tho-
mas K som satt uppkrupen på en brant 
klipphäll. Han måste räddas, och det 
snabbt. Jag styrde in mot klipporna 
medan vågorna slog in i båten. Jag 
länspumpade som besatt samtidigt som 
motorn dog. Ärligt talat minns jag inte 
riktigt hur jag redde ut situationen men 
Thomas blev inte hämtad i detta skede. 
Jag fick åka in efter hjälp. Så smånin-
gom lyckades vi hämta in alla medans 
skvallret gick bland roslagens urin-
vånare om ryska dykare som kom upp 
ur havet i ovädret. Det var våra surf-
grabbar det.



UTTRYCK SOM 
MYNTATS
• Meera bullshiit!
• Din j…a materialare!
• De va en stooooor 
… !
• Listig och stark!
• Stääääng dörren ( 
Gunnar i bastun)!
• Zzzzzzzzzz!
• Thank you ladies and 
Gentlemen!
• Pumpa för fan!

 
SAKER SOM BLIVIT STÖRRE MED ÅREN
• Båtarna
• Bukarna
• Förståndet??
• Glasen
• Krämporna
• Egona

MESTA SEGRAREN I SURFING
Tro det eller ej men det har faktiskt förekommit ett 
flitigt tävlande genom åren. Åtminstone de tio för-
sta…? Den som alla har försökt att slå genom åren 

har alltid varit 
Gunnar Källgren 
som stått i lite av 
en klass för sig 
själv trots att det 
försökts med en 
del sabotage mot 
honom. Om jag 
inte missminner 
mig så försökte 
domaren (efter 
muta från konkur-
rent naturligtvis) 
att ramma honom 
med domarbåten. 
Inget har gett 
upp för det, så se 
upp även fort-
sättningsvis för 
medtävlare och 
sabotage Gurra!

ANDRA TÄVLINGSFORMER
Det är inte bara surfing det tävlas 
i. Andra grenar har varit och är 
alltid aktuella. Ledare i mara-
thontabellen i dessa grenar inom 
parentes. Tävlingarna fortsätter.

• Spoof (Björn Lindgren)
• Bastubad (Gunnar Källgren)
• Sova först (Peter Keith)
• Sova sist (Peter Gylin)
• Sova högst (Tomas Thulin)
• Tömning av dasstunna på tid 

(Björn Lindgren)
• Vändning med båt eller kajak (Peter Keith)
• Skönsång (Mats Gillberg)
• Fulsång (Björn Lindgren)
• Falsksång (Tomas Thulin)
• Största segel (Allan Pettersson)
• Flest nattliga mobilsamtal (Peter Gylin)
• Konstvomering (Tomas Thulin)
• Längsta historien (Totte Stövander)
• Mesta pristillverkaren (Peter Gylin)
• Armbrytning (Björn Lindgren?)
• Snappsning fristil (Ingen vet?)
• Gladaste skrattet (Allan Pettersson)
• Högsta skrattet (Björn Lindgren)
• Mest illaluktande surfoutfit (Alla vann!)
• Prata mest (Oavgjort Gylin – Lindgren)
• Prata högst (Björn Lindgren)

• Prata lägst (Oavgjort 
Torbjörn O – Tomas T)
• Prata längst (Mats Gill-
berg)
• Bäst matkulturen (Mats 
Gillberg)
• Sämsta matkulturen (Iza)
• Bästa dragspelaren (Ber-
til Thulin)
• Bästa gitarrist (Olle 
Åström/Wakter)



IN MEMORIAN
Allan som så jäkla onödigt fick lämna oss. Vi vet att du använder för stora segel även i himlen men vi saknar 
dig väldigt mycket. Vi skulle kunna ägna flera spalter åt att hylla dig som person men vi behöver inte. Alla 
som kände dig så pass bra som vi gör i detta gänget vet att du är den största människan av oss alla. Jag vet 
inte om det passar sig men jag vill tala om att efter din begravning så gick vi alla på J och tog en stor öl. Vi 
vet att du  ville ha det så och att du velat vara med.

DEN HÅRDA KÄRNAN
Under de sista femton åren, eller kanske län-
gre så har det utkristaliserats ett järngäng. Den 
hårda kärnan! De som varit med hela vägen.
En lite presentation av dessa vindrivna (vits) 
existenser är på sin plats. Eventuella likheter 
med någon idag levande person är naturligtvis 
helt avsiktlig.

Peter ”stålfjädern” Keith
Karaktär: Motsägelsefull då han är en doer av 
stora mått men samtidigt tröttast av oss alla. 
Kanske just därför?
Egenhet: Gamnacke
Bakgrund: Arbetsmyra

Thomas ”x-ray” Kraepelien
Karaktär: Eftertänksam
Egenhet: Alltid glad och solbränd
Bakgrund: Sportig seglartyp men vi jobbar på att få 
honom mer normal

Gunnar ”Pyro” Källgren
Karaktär: Perfektionisten i gänget parad med 
vinnarskalle
Egenhet: Eldade upp sitt hus precis när han 
köpt det? Dumt tycker vi andra.
Bakgrund: Kompis med Keith och Gylin se-
dan 35 år. Säger allt.



Olle ”Pigge Piggsvin” Åström/
Wakter
Karaktär: Tystlåten parad med 
musikalitet hur det nu kan gå 
ihop
Egenhet: Försvann?
Bakgrund: Vet vi rätt lite om

Bertil ”Jularbo” Thulin
Karaktär: Nära till skratt
Egenhet: Häxbrygdens mästare. Honom 
har vi många minnesluckor att tacka för.
Bakgrund: Brotherhood!

Mats ”Sleeper” Gillberg
Karaktär: Eftertänksam
Egenhet: Mannen som gav de starka 
korvarna ett ansikte bland surfarna och 
på det sättet höjde den kulinariska nivån 
åtskilliga snäpp
Bakgrund: Forskare som är ”uteliggare”

Björn ”Torpedo” Lind-
gren
Karaktär: Alltid gladast och 
mest medryckande
Egenhet: Vill bryta arm in-
nan han går och lägger sig 
eller innan vi lägger honom
Bakgrund: Dunkel

Allan ” I brallan” Pettersson
Karaktär: En spjuver med en flock rävar bakom varje 
öra. Han spelar i en annan liga just nu.
Egenhet: Ett skratt som hördes över fjärden.
Bakgrund: Biker

Tomas ”Teobald” Thulin
Karaktär: Stark familjekänsla
Egenhet: Sjunger fast vi sagt åt honom att inte göra det.
Bakgrund: Fortfarande plågad av sina storebröder



Peter ”Racer” Gylin
Karaktär: Lat och ytlig
Egenhet: Pratar mycket men en djävel på att vara domare
Bakgrund: Alla undrar fortfarande

NÅGRA TALANDE CITAT
Inför denna skrifts tillkomst så bad jag deltagarna maila mig sina 
bästa minnen från dessa 20 –år.

” Några surfminnen har jag tyvärr inte lagt på minnet!!!!.” 
Tomas Thulin

”Mitt starkaste och mest smärtfyllda egenhändigt 
orsakade minne var när jag  efter bastubesöket för 
några år sedan på Furuskär ,skulle hoppa i vattnet. 
Tänkte eller mindes inte att det bara var 2 decimeter 
djup där jag hoppade i och slog i pungen i berget. 
Hade ont i ca 3 veckor efter denna bedrift, aj aj! ”
Björn

EN DRUNKNAND CITROEN
Kommer ni ihåg dagen då Peter K:s Sittåträng 
dog? 
Det hade regnat något så förbannat uppe i Rosla-
gen denna dag i slutet på åttiotalet. Vägen ner till 
båten spärrades av en stor vattenpöl. Inga problem 
sa Peter som aldrig missade en chans att försvara 
sitt inköp av en fransk fjollmoppe (Citroen Break). 
Man bara höjer fjädringen och sedan gasar man! 
Sagt och gjort och sedan tvärstopp. Och då menar 
vi tvärstopp. Vad den gode P.K. inte visste el-
ler möjligtvis glömt var att luftintaget till motorn 
sittter i höjd med kofångaren på detta franska 
mästervärk (felstavat med flit fattar ni väll?) vilket 
fick till följd att motorn drog in vatten och tvärskar. 
Det var visst svårt att få försäkringsbolaget att tro 
på historien då de skulle förmås stå för den mycket 
dyrbara reparationen. Den detaljen vet jag ordnade 
sig på ett bra sätt till slut.
När bilen var bärgad av välvilliga och flinande ”vänner” och en bonde med traktor var det dags för nästa 
man att göra entré. Till sagda vattenpöl anlände intet ont anande Gylin i lånad SAAB Turbo eftersom hans 
egen var nystulen. Stor vattenpöl spärrar vägen. Som tur är står det en bondgumma bredvid och glor. En 
klurig gumma som inte berättar mer än nödvändigt. Kan man köra igenom pölen hojtar Gylin på sitt vanliga 
lismande försäljarsätt? Jo, det var någon som tog sig över alldeles nyss svarade gumman. Halvt bortvänd 
mumlade hon, ”bärgandes efter traktorn”. Gylin satsade friskt och märkte till sin förskräckelse att vattnet 
steg över hjulen. Här gäller det att gasa utav h….. Hur som helst det gick bra men Gylin hade svårt att förk-
lara hur det läckt in lervatten i den lånade bilen vid återlämnandet



FLYTETYG
Genom åren har ett flertal farkoster använts för att ta sig ut till platserna för 
bataljerna.

Vanligast har det varit att vi åkt med Peter K:s Buster ut till Wallmarskär. 
Men vi har också haft besök av en Svenne Berensson med segelbåt, Al-
lans båt, Gurras Örnvik, Peter k:s Renken och nu senast Tristan Fly Bridge 
chabrak. En pråm har spelat en viss roll också. Både i verkligheten och för 
fantasier!!!

Oslagbart manligast av 
all båtar var Flaggskär 
med sina 3st 11 liters 
dieselmotorer som Gylin 
ordnade genom välvil-
liga sponsorer. Skepparen 
Adam, mer vild än tam 
inte heller att förglömma.
 

Trevligaste och lugnaste färderna har vi haft med 
Lasse Hässler och hans 50 fots segelbåt Jennifer. I 
Jennifers besättning ingick ett år Johanna som är den 
enda kvinna som satt sin fot på någon surfträff. Efter-
som hon bodde på Jennifer fick vi göra ett undantag 
det året. Hon klarade det enligt uppgift som en hel 
karl!

KJOLTYG
Har det inte funnits några förutom Johanna 
som nämnts ovan. Berit däremot skall vi 
berätta lite mer om.
Berith även kallad Beirut för att hon var 
så bombad (jag vet, den är gammal) var en 
vulgär dam i Gylins bekantskapkrets som 
helt oinbjuden dök upp en gång på åttiotalet. 
Berit var blond och mycket uppseendeväck-
and klädd. Felet med henne var att hon 
tappade stilen ungefär halvvägs in i festerna. 
Hon liksom sjönk ihop lutande sig framåt. 

Innan dess var hon alltid tyst och snäll och 
villig. Någon tyckte hon hade en obscen 
mun. Ful i mun i bokstavlig betydelse. 
Hur som helst så blev Berit snart glömd 
och ställd i en hörna när nyhetens behag 
och dansen var över. Förövrigt var det 
inte något fel på Berits behag heller även 

om de var lite 
vassa enligt 
utsago. Hennes 
dåliga hålln-
ing visade sig 
senare bero på 
pyspunka.

GÄSTER GENOM ÅREN
Ett flertal gäster har kom-
mit och gått genom åren. Vi 
minns Mikael Forkner den 
långe Skåningen med ett 
förflutet i Sälen.
Göran Tjulin som var en 
mycket glad gamäng med 
en fantastsik reportoar av 
snappsvisor. Lennart Pers-
son Sveriges Porschekung 
på tävlingsbanorna. Adam 

Adamsson med Flaggskär och som visade sig kunna 
jojka till allas stora förvåning (förskräckelse!). Den 
unge mannen som var något i LidingöWindsurfing 
och som jobbade på Kodak som vi inte minns vad 
han heter. Mannen som trotsade kylan och surfade i 
badbyxor kommer jag inte heller ihåg vad han hette?



ALTERNATIVA ÖVNINGAR
Förutom windsurfingen så minns alla åren vi körde 
med Radiostyrda båtar runt en bana 1995 0ch 1996. 
Denna tävlingsform gick snabbt överstyr när de tre 
ägarna till båtarna Gurra, Peter G och Peter K snabbt 
började anklaga varandra för fusk. Värst utsatt var 
naturligtvis undertecknad men det berodde bara på 
att de andra var avundsjuka för jag hade snyggast 
båt (fusk med lack tyckte naturligtvis de andra för-
lorarna!) i svartmetallick och ett överlägset tekniskt 

handlag som gjorde att min båt alltid gick fort! 
Sen var det ju det där problemet med de okänsliga 
marodörerna som skulle låna båtarna i tävlingarna 
som snabbt förvandlades till någon form av ”de-
struction derby” under skränet från mer eller mindre 
nyktra drivers och codrivers. Jag minns än hur led-
sen jag blev när någon elak typ halshögg en av mina 
förargubbar jäms med axlarna. Så 
okänsligt gjort av mina kamrater.
Fast vi hade jäkligt kul ett tag.

De senaste årens paddling med 
havskajak har också varit rik-
tiga höjdare där Peter K lärt ut 
sådana avancerade saker som 
Eskimåvändning med ölburk i 
båten.
Tyvärr så blev vattenskidåkning 
med 9 personer åkande samti-

digt efter Flaggskär 
inställd. Minns inte 
varför men idéen var 
god.

Välta dass och bes-
tigning av samtliga 
hustak har varit 
andra populära in-
slag av övningar på 
landbacken. Tyvärr 
har ju vår mest påhit-
tiga hänförare när det 
gäller aktiviteter av 
den typen lämnat oss. 

Men vi ger oss inte. Det är bara orken som är lite 
mindre nuförtiden och insikten att det alltid uppstod 
någon form av blodvite som hindrar oss något.

ALTERNATIVA PLATSER
Det har funnits en hel mängd 
vinteraktiviteter inom surfgänget 
också. Kanske inte lika välbesök-
ta men ack så trevliga. De har 
haft olika namn som exempelvis 
SKIT-99 (Surfpojkarnas Kultur 
och Idrotts Tour). Vi har alltså 
åkt skidor många gånger. Värt att 
nämnas är att en person har ställt 
upp på samtliga skidutflykter 
(förutom arrangören) och det är 
ingen mindre än Tomas Thulin. 
Han borde få en stor medalj för 
detta.

Ett annat villt och ambitöst 
projekt var ”Blöta drömmar” 
som gick ut på att vi alla skulle åka till Västindien 1998. Det slutade med att det bara var Olle och Peter G 
som kom iväg. Men vilka minnen de fick. Inte nog med det. För att visa sin lojalitet så åkte de direkt upp 
till fjällen samma dag (eller kanske dagen efter?) de kom hem för att träffa resten av ”vintersurfarna”. Eller 

som Gylin uttryckte det ”det gäller att smida 
medan solbrännan är varm”. Men det är en 
annan historia. Allan lät ju sedan lägga ut fo-
ton på läkningen av sitt hopsydda ansikte på 
Internet men bakgrunden till det är ju ännu 
en annan historia….

T. v: Olle och Gylin latar sig 
i Västindien

Nedan: Skepparen skrek 
kasta i och Olle slängde sig 
i. Skepparen menade an-
karet!

Längs ner tv: Gräddan av 
världens bästa bluesmusiker 
jammar på vår båt + svensk 
kvinnlig såpakändis.

Längst ner till h:
“Smid medans solbrännan 
är het”



MAT
Matkulturen har varit inte 
direkt dålig men kanske lite 
ensidig enda tills Mats klev in 
och tog på sig uppdraget att 
bli vår kock. Ett uppdrag han 
skött med bravur genom åren.

PÅ DEN TIDEN NÄR DET BEGAV 
SIG…… ELLER NÄR INGEN GAV SIG!
Alla påståenden att vårt hemliga sällskap 
skulle vara en kvarleva från ett sexistiskt åt-
tital är bara elakt förtal. Det är kamratskap 

det handlar om under parollen 
“meera bullshiit”. Bilderna visar 
vilken trevlig gemenskap och 
gott kamratskap dessa tjusiga 
idrottstyper har. Om världens 
ledare skulle ha en sådan gemen-
skap skulle det inte finnas några 
krig i världen. Om världens 
ledare vill ha några tips om hur 
världsproblemen skall lösas 
är det bara att slå en signal på 
någons mobil första lördagen i 
september vid ca 22:00. Vid den 
tiden brukar vi vara klara med 
de stora frågorna.



EN SENSATIONELL HEMLIGHET
Jag tycker att det efter 20 års gemenskap är dags att 
göra det stora avslöjandet. Det känns liksom rätt nu, 
rätt tillfälle, här och nu. Undertecknad som under 
alla åren varit er domare har försökt hålla fanan högt 
och spridigt ironiska kommentarer som “windsurf-
ing är bara för fröknar” och liknande Jag har till och 
med drivit föreningen V.V.W. (Våga Vägra Windsur-
fa). Utan framgång skall tilläggas. Jag har under hela 
Wallmarskärs historia lyckats hålla mig undan surf-
ing. Varför detta? Det är helt enkelt så att jag är rädd 
för vatten! Kallt vatten! Utan att någon anat oråd har 
jag hela tiden kunnat bedriva mitt surfande i lön-
dom i varmare vatten. Att jag bedrivit vågsurfing är 
väl ingen hemlighet. Jag har hela tiden väntat på att 

vatten temperaturen skall höjas så att jag skulle 
kunna komma med det stora avslöjandet. GY-
LIN KAN WINDSURFA! vattentemperaturen 
har inte höjts men jag avsöjar mig ändå. Njut av 
bilderna för ni kommer inte att se detta under 24 
grader celcius.

AVDELNINGEN FÖR FÅNIGA HUVUDBONADER OCH KONSTIGA VILOPLATSER
Kommentarer överflödiga.



JAG TRODDE INGEN SÅG MIG!
Situationer som passar in under den rubriken finns 
det många i Wallmarskärs historia. Tyvärr har inte 
så många fastnat på bild men ni kanske kommer ihåg 
ändå?

MYCKET AVANCERADE 
FORMLER KRÄVDES FÖR 
ATT KORA EN SEGRARE 
NÄR DET BEGAV SIG. NU 
ÄR DET ENKLARE

THOMAS K ÖVAR PÅ SITT BERÖMDA TRICK 
“DET OSYNLIGA GLASET” OCH ALLA FÖRUN-
DRAS



ÄRAS DEN SOM 
ÄRAS BÖR
De som verkligen skall äras i sammanhanget är Peter 
och Ann-Sophie Keith. Utan deras stora gästvän-
lighet och Peters initiativförmåga hade detta aldrig 
blivit till det fina minne det faktiskt är för oss som 
med säkerhet vet att vi varit med. En säkerhetsventil 
för frustrerade pojkspolingar, en institution som till 
och med kan rubba bröllopsdagar, ett event där inte 
ens operation (egen) är ett gilltigt skäl till frånvaro, 
ett sätt att fånga den sista solskenshelgen för året.
Vi ser med stor tillförsiktighet fram emot nästa 20-
års period. 

Tack Peter och Ann-Sophie för den första tiden.

PS Petra Keith tackar för alla ridläger som finansi-
erats av alla ölburkar som hon pantat under åren på 
Wallmarskär.DS


