
Vattenfalls Veteraner i Stockholms Jubileumsfest 2023-03-09 på Skansens Akvarium 
 
Troligen med anledning av att veteranerna var lite försiktiga i o m covid så blev vår fest för 
att fira 30 år uppskjuten ett år. Men, nu gick den av stapeln i alla fall, även fast vi är inne på 
31:a året. 
 
Efter att 3 veteraner sjukanmält sig var vi 59 veteraner som trotsade snöhalkan och begav 
oss till Skansens Akvarium för en festlig kväll bland kräldjur och andra vattendjur samt även 
deras levande föda. 
  
Kvällen startade med ett inledande tal av arrangörerna, Mi och Tytte, och fortsatte med ett 
doft- och litet smakprov på något ospecificerat ormextrakt.  
Medan kocken lagade maten på plats delades vi in i lag för kvällens tävling. Lagtävlingen 
startar med ett glas bubbel i hand och smarriga snittar på borden. Lagen fick många kluriga 
frågor angående mystiska verktyg, berörde okända föremål, levande resp. icke levande, 
sant/falskt om Jonas Wahlström m.m. och mycket att diskutera och fundera över under 
tävlingen. 
 
När vi satt oss, lagvis, till bords så förevisades boaormen och det var många som ville ha den 
lilla söta boan runt halsen.  
 
När vi fått vin i glasen var det dags för ordförande Gunnars jubileumstal innan vi intog den 
härliga varmrätten med rosastekt hjortinnerfilé, som smälte i munnen.  
 
Innan desserten var det dags för ytterligare ett tal. Denna gång av vår föregående 
ordförande, Lars Jacobsson. Lars höll ett bejublat tal om varför det är så föryngrande att vara 
med i vår förening och ju längre man är med desto yngre blir man.  
 
Före kaffet var det dags för prisutdelning till laget ”De Krokodilbitna” som med stor ära vann 
lagtävlingen. Det fantastiska priset som delades ut till hela laget var färggranna 
”skallerormsägg” som öppnades med skräckblandad förtjusning. 
 
Kaffe och liten chokladbit intogs därefter under mingelform innan det var dags för oss att 
åka hem och djuren att sova. De flesta av oss tog då den abonnerade bussen som via 
tunnelbane- och tågstationer successivt släppte av våra veteraner på sin färd till Hässelby.  
 
Arrangörerna ska ha en stor eloge för ett väl genomfört arrangemang och av 
samtalsintensiteten i den fantastiska lokalen framgick att veteranerna hade både roligt och 
stort utbyte av varandra och glada för att ha blivit lite yngre. 
 


