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Om jag blir för full så
tillhör detta häfte:

årets
annan kuriosa&

till kräftskiva!
Sånger

ORDNINGSREGLER
Vid ankomsten, avtag endast ytterkläderna eftersom stämningen annars lätt kan bli tryckt.

Kontrollera på ett fint sätt att du är bjuden. Om inte, låtsat som det regnar.

Inkommen gäst bör söka sig till bortkommen som redan känner sig hitkommen.

Samtal under bordet undanbedes.

Var rädd om tänderna - bit ej i snapsen.

Det är strängt förbjudet att låta maten tysta munnen.

Det är strängeligen förbjudet att behålla sitt goda humör för sig själv, 
dela snarast möjligt ut det till de andra.

Var och en äter på sin egen tallrik.

Peta ej kråkor vid bordet.

Fötterna bör under måltiden förvaras under bordet.

Skål får ej utbringas knästående.

Vid allsång måste alla sjunga med. Helst samma melodi. Sjunger du fel, så stå på dig. 
Vi andra kan ha fel. Om värdparen kommer på dig att mima, måste du sjunga solo.

Allt matsilver torde godhetsfullt återlämnas senast tre dagar efter besöket.

För undvikande av sammanstötningar bedes ni krypa till höger under bordet.

Gästerna bör uppmärksamma att dörrar med mycket höga trösklar är fönster.

Intagen måltid återtages ej.

Snedsteg får endast tagas vid rumba.

Rostning av korvbröd är endast tillåten i brödrosten med utsatt korvbrödsskylt.

OBS!
Gäster som ej avhämtas inom en vecka, kommer genom festkomittens försorg 
att säljas på offentlig auktion.
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Förr i tiden trodde man att räven var så listig att den kunde fiska 
kräftor med svansen.

HUR EXPERTEN ÄTER!

Det skall man strunta i, det är ju kräftskiva. Ät och njut.

För dem som absolut vill veta finns det faktiskt 
flera skolor. 

Den enkla varianten är att först ta upp kräftan, vända 
på den och suga på undersidan.
Därpå tar man av klorna och öppnar dem. Med hjälp 
av en kräftkniv pillar man fram köttet. Därefter brukar 
en del vrida av stjärten och äta efter att ha tagit bort 
den svarta tarmen.

Den något mer avancerade skolan excellerar nu i att 
ta bort huvudskölden och återigen suga för att dä-
refter njuta av kräftsmöret i huvudet. 

Den mest avancerade skolan startar alltihop med att skära av huvudet strax bakom kräftans 
ögon. Därefter kan hela paketet med mundelar och mage enkelt lyftas ut framåt.

Hur den ärlige äter.
Att äta kräftor är inte bara en njutning och en ritual. För många handlar det också om ren 
exhibitionism. Man ska äta på rätt sätt, det ska låta, och det ska också gärna synas hur 
många man ätit. Den som vill äta med ”öppna kort” stoppar efter det att varje kräfta är 
uräten, tillbaks benpaketet i huvudskölden, varpå dessa placeras runt längs tallrikskanten, 
med nosen utåt. På så vis ser alla hur många kräftor man ätit, och att man egentligen är en 
ärlig och ordningsam person.

OM OSS
Om ni skulle få slut på samtalsämnen, får ni här några tips om vad ni kan tala om.

Anders - Är gift med Els-Marie. Gillar att köra runt med Els-Marie på sin Harley Davidson. Arbetar 
med försäljning av truckar, och kör en Audi för tillfället.

Barbro - Kallas även för Babsan. Hon är gift med Birger. Satt i Alemana Dansklubbs styrelse med 
Christer. Gillar även hon att dansa Square Dance. Jobbade tidigare på OKQ8. Barbro är en riktig 
föreningsmänniska. Bor i parhus/radhus i Fruängen. 

Bio - Heter egentligen Wanderbil. Han jobbar som personlig assistent åt Camilla. Han är född och up-
pvuxen i Brasilien. Där jobbade han även som bilmekaniker. Han gillar datorer och att titta på film. Han 
älskar sin bil, som är en gol = golf. Han har tre bröder, en syster och två barn.

Birger - Kallas även för Bille. Birger är gift med Barbro. Han gillar att dansa Square Dance. Han gil-
lar även japanska bilar och jobbade tidigare på Toyota. Bygger om huset med jämna mellanrum efter 
Barbros idéer. 

Bo - Jobbar som systemtestare av robotar på MyData. Gillar att meka med sin husbuss Olga. Han gillar 
även båtar och att åka båge. Han bor och jobbar i Sundbyberg.

Camilla - Syster till Manni och dotter till Ann-Mari. Gillar att sjunga. Förlovad med Flavio som bor i 
Brasilien. Hyr ett hus i Brasilien som hon brukar åka till ett par gånger om året. Bor på Söder. Hon är en 
trogen besökare på Matador.

Els-Marie - Gift med Anders. Är Anders Harley Davidson-spätta. Jobbar med fastigheter. Samlar på 
dockor. Känner Ann-Mari och Christer genom Alemana Dansklubb. Hon och Anders bor i hus i Stuvsta.

Farre - Heter egentligen Farhoud. Är tillsammans och bor ihop med Jeanette i Farsta. Har en schäfer-
hund. Jobbade tidigare även han på Telia, men jobbar nu som konsult på CapGemini. Även han är från 
Norrland. Han gillar att spela poker, träna på gym och fiska kräftor. Han är dock oskyldig idag. Farre är 
även proffs på att laga sushi!

Filip - Gillar att träna, och kan allt om kombatträning och hur man tränar billigt. Intresserad av da-
torer och bygger eget hemma. Bor på Kungsholmen och studerar ekonomi. Filip känner Johan genom 
lumpen.  Gillar att trycka ner korvbröd i brödrosten.

Gunnar - Är bror till Christer. Bor med hunden Amanda i Sollentuna. Jobbar som bilmekaniker och är 
en riktig hejare på motorer. På sin fritid är han kroppsbyggare som gillar att åka fort i sin racerbåt.

Göran - Nybliven sambo med Irja sen januari i år. Systemutvecklare. Hjälpdansare till Irja i Line Dance 
och är en riktig buggare. 

Inga-Lisa - Mormor till Christer och Gunnar. Han sommarstället på Arholma. Har en Cairnterrier som 
heter Kimmie. Gillar att resa och att äta god mat. Söderböna som härstammar från Gästrikland.

Ingvar - Är superduktig på att mecka med allt som har med allt att göra. Är något trasigt så kan han 
laga det. Bor med Ulla-Britt i huset bredvid. Har en liten pudel som heter Sammie. Jobbar på Scandic 
Hotell som fastighetsskötare.
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Långt in på 1700-talet undveks kräftor i köket hos vanligt folk. Läkare 
betecknade faktiskt då kräftor som osund mat. Vår store naturfor-
skare Carl von Linné var allmänt avog till kräftor och avrådde i ”Diaeta 
natur alis” från att äta dessa ”insekter”.

Kräftan är kommen
Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus

Nu har vi fest här i vårt hus
kräftan är kommen, vi tar oss ett rus!
Flaskor och glas, folk i extas, vilket kalas!
Kräftan lyser röd och grann i stugan
grannen sitter där och suger ur han.
Hör du gubben, nu ska på stubben
vi ta den här lilla nubben.
Kräftan

Kräftan
Melodi: Räven raskar över isen

Kräftan lyser i karotten och den största finns i botten,
dit ska vi ner, tills att vi ser, vem som till sist haver fåtten.

Uti glasen finns nubben än 
bästa droppen ligger i botten,
när den ska ner, ska botten upp
tills det går runt i kalotten.

Månen speglar sig i krusen, ombesörjer gratis ljusen.
När den går ner, då går vi opp och vandrar hem lätt på snusen.

Lång finsk
Melodi: okänd

Nooooo titta taket....

1 18

För att förbättra våra kräftskivor så har vi knåpat ihop en liten enkät,
som du vid tillfälle gärna får kluddra på några kryss, här och där. 
(Helst på pappret). För läsbarhetens skull föreslår vi dock att denna 
ifylles innan allt för många nubbar hunnit passera strupen.
Självklart är enkäten anonym ;-) 

Enkät
Vad tyckte du om lekarna?

        Roliga   OK               Pinsamma, sånt vill jag helst slippa...   Vet ej

Vad tyckte du om bordsplaceringen?

        Bra att det var förberett        Jag vill välja själv             Min bordsgranne luktade konstigt

Vad tyckte du om upplägget?

       Bra fördelat             Jag vill ha mer av:..............................................           Noo titta taket...

Tyckte du att det var lagom tid till att...

   Precis lagom OK   För mycket Vet ej

Dansa

Sjunga sånger

Sitta och äta kräftor

Leka lekar

Bonusfråga:  Saker vi bör tänka på nästa gång? Något du saknade? Övrigt? 

....................................................................................................................................
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Bondesamhället firade inte i augusti. Man hade sin stora högtid vid 
midvintertid då skörden var bärgad och tröskad.

Det sägs att om man i samband med en vanlig handtvätt med tvål och 
vatten, sköljer händerna med lite öl eller gnider dem med kaffesump, 
försvinner kräftlukten snabbare.

Full idag, full i morgon
Melodi: Klementine

Jag e en skåning född i Danmark,
Finland e mitt fosterland
snackar tyska som en jude
fast min far var engelsman.

Full idag o full imorgon
Så ser livet ut för mig.
Jag ska aldrig släppa flaskan,
jag ska aldrig gifta mig

O på min gravsten ska det ristas, ska det ristas på latin
för i jorden ligger stoftet 
av ett jävla fylle svin

Och alla maskar som ska krypa som ska krypa i min kropp, 
dom ska bli så jävla fulla att dom aldrig hittar opp!!

SKÅL!!!

Jag har inte fått nån sup
Melodi: Sov du lilla videung

Jag har inte fått nån  sup
därför är jag blyger
I min mages tomma djup
hämningarna smyger
Men om blott jag får en tår
hämningar ur kroppen går,
rodnar inte mera
väntar bara flera.

En kort finsk
Melodi: Okänd

Inte no, inte no... men no!

Toj hämtegubbar
Melodi: Tomtegubbar

Toj hämtegubbar
gla i såsen
och kvass i lustiga lura

Toj hämtegubbar
gla i såsen
och kvass i lustiga lura

En liden hit
vi leva lär
mä möcke myda och svärt bestor.
Toj hämtegubbar
gla i såsen
och kvass i lustiga lura

I natt jag drömde
Melodi: I natt jag drömde

I natt jag drömde något som
jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var strejk på pripps 
å alla öl var slut

Så kom jag till en jättesal
där ölen stod på rad
Jag drack en sju, en åtta bärs
Å reste mig å sa

Armen i vinkel
Blicken i skyn
Så var det menat
Whiskey och renat
Mer alkohol
För den som tål
SKÅL
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Il cammeratti
Melodi: Sankta Lucia

Bordet vi tömde, vinet vi glömde
nu är vi trätta och dejligt mätta
Alla vi scaa no, på italianoo
sjoonga lite tone, men unisone

Takka för matti, il caeeratti
stoppat i maago, kan vi icke klago
Matti och vino, var väldig fiino
nu vi röka toobacco, gott sca det smacco

Vi bort för lassio, vi sca på dassio
ned rulla trussia, å lade vassia
Ett ryck i rullimo, papiro krussimo
manna stå och pio sitta, när de sca litta

När hem vi coommo, vi smio klär och sco
hon i azanio, hit kalla domino
Hon släcker lysio, påför sig pyjamo
ner i sängen hon sig sparkar, för mannen snarkar!

Hästen
Melodi: Okänd

Hästen den har fyra ben,
tuppen den har två.
Snoppen den har inga ben men den kan stå ändå.
SKÅL!

Mattevisan
Melodi: Lambert Walk

2 x 7,5 = 12
Än kan vi skilja på
tak och golv
2 x 5 = 7
Hur i helvete räknar Du?
SKÅL!

Bär ner mig till sjön
Melodi: Bei mir bist du schön

:/ Bär ner mig till sjön  /:
 Jag känner att jag måste i.
 Och när du badat mig,
 så ska du torka mig,
 och när du torkat mig,
 så vill jag i igen!

:/ Bär upp mig i en tall /:
 Jag känner att jag måste upp.
 Och när jag kommer upp,
 så vill jag falla ner,
 och när jag fallit ner,
 så vill jag upp igen.

:/ Häll i mig min grogg /:
 Jag känner att jag tål det väl.
 Och när jag fått min grogg,
 så fyll då på igen,
 och när du fyllt mitt glas,
 så häll då i igen.

:/ Bär ut mig i snön, bär  ut mig i snön
 Jag känner att jag måste spy /:
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13 6

Brännvin uppfanns av munkar på 1200-talet när de destillerade vin 
och fick fram ett starkt koncentrat av alkohol. Först var användningen 
huvudsakligen som lösningsmedel för olika medikamenter. När det 
skulle drickas rent smakade det dock troligen starkt av finkel. Det 
är därför inte så konstigt att man tidigt experimenterade med olika 
kryddor.

Visa mot aftonen
Melodi: Så länge skutan kan gå

Så länge rösten är mild
så länge ingen är vild
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild
så länge alla kan stå
så länge alla kan gå
så länge alla kan tralla
så fyller vi på!

Och när vi börjar
att tugga på korken
då är det dags för
en vecka på torken
Men de’ e’ ingen idé
att bärja tänka på de’
förrn’ dom öppnar på måndag
en kvart över tre!

Supen den rinner
Melodi: Mors lilla Olle

Mors lilla Olle på Krogen satt
rosor på kinden men blicken var matt
läpparna små liksom näsan var blå
bara jag kunde så skulle jag gå

Supen den rinner längs strupen fram, 
värmer och gör att det fest blir med glam.
Äta sin kräfta med smak utav dill,
kan inte motstås. Det kräver en till.

Mystiskt försvinnande
Melodi: Brevet från kolonin

Hejsan gummor, hejsan gubbar,
här e fest med älsklingsnubbar.
Vi tar hutt på kolonien, vi har 28
brännenubbar i en stor karaff med massa tuttar
kan vi taga mera huttar?
tutt med hutt utav potatis kan vi dricka nästan gratis

Men var är den förra supen?
Den stod här för en minut se’n
Aldrig får man så det räcker
Jättegod är snapsen - men kristallen  läcker?

Kräftorna sköna
Melodi: Vårvindar friska

Kräftorna sköna 
Dillkronor gröna
Lysa så grant bland blommor och bla’r.
Nubbarna ila
Finna ej vila
Förrän i magen störtvågen far.
Gläd dig min mage håll dig beredd.
Helan vi tage
På längd och på bredd.
Och lilla snapsen
Dyker så rapp se´n
Ner i sin sköna bädd.

Nu har vi fest här i vårt hus
Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus

Nu har vi fest här i vårt hus. Kräftan är kommen och vi tar ett rus!
Flaskor och glas, folk i extas, vilket kalas!
Kräftan lyser röd och grann i stugan
grannen sitter där och suger ur han.
Hör du gubben, vi ska på stubben nu ta den här lilla nubben.

I det svenska språket är kräfta ett ungt ord, troligen inlånat från tys-
kan (Krebs, äldre Krebiz). Helt klart kommer det tyska ordet av ”krab-
ben” som betyder att klösa, att ha klor.
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Törsten rasar
Melodi: Vintern rasar

Törsen rasar uti våra strupar,
tungan hänger torr och styv och stel,
men snart vankas stora, långa supar,
var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma,
denna nektar äkt olympens saft,
kommer oss att våra sorger glömma,
snapsen skänker hälsa, liv och kraft.

Helan tänder helig eld i själen,
halvan rosar livet som en sky,
tersen känns från hjässan ner i hålen,
kvarten gör en som en mänska ny.
Låt oss skåla med varann go vänner,
skål för våran levnads glada hopp,
törstens eld på nytt i strupen bränner,
leva livet, skål och botten upp.

Hejaramsan
Melodi: okänd

Bord 1: ”Andra bordet är ni klara?” (om gensvaret är dåligt buar man ner dem och återupprepar)

Bord 1: ”Andra bordet är ni klara?”
Bord 2: ”Jajjemänsan, fattas bara!”
Bord 1: ”Nubben ner i strupen fara - SKÅÅÅL”

Så länge ingen ser gam
Melodi: Så länge skutan kan gå

Så länge hästen är tam
Så länge ingen ser gam
Så länge giftet i flaskan det smaka som fan 
Så länge alla kan stå
Så länge alla kan gå
Så länge alla kan tralla, så fyller vi på!
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Förr i tiden trodde man att räven var så listig att den kunde fiska 
kräftor med svansen.

HUR EXPERTEN ÄTER!

Det skall man strunta i, det är ju kräftskiva. Ät och njut.

För dem som absolut vill veta finns det faktiskt 
flera skolor. 

Den enkla varianten är att först ta upp kräftan, vända 
på den och suga på undersidan.
Därpå tar man av klorna och öppnar dem. Med hjälp 
av en kräftkniv pillar man fram köttet. Därefter brukar 
en del vrida av stjärten och äta efter att ha tagit bort 
den svarta tarmen.

Den något mer avancerade skolan excellerar nu i att 
ta bort huvudskölden och återigen suga för att dä-
refter njuta av kräftsmöret i huvudet. 

Den mest avancerade skolan startar alltihop med att skära av huvudet strax bakom kräftans 
ögon. Därefter kan hela paketet med mundelar och mage enkelt lyftas ut framåt.

Hur den ärlige äter.
Att äta kräftor är inte bara en njutning och en ritual. För många handlar det också om ren 
exhibitionism. Man ska äta på rätt sätt, det ska låta, och det ska också gärna synas hur 
många man ätit. Den som vill äta med ”öppna kort” stoppar efter det att varje kräfta är 
uräten, tillbaks benpaketet i huvudskölden, varpå dessa placeras runt längs tallrikskanten, 
med nosen utåt. På så vis ser alla hur många kräftor man ätit, och att man egentligen är en 
ärlig och ordningsam person.

OM OSS
Om ni skulle få slut på samtalsämnen, får ni här några tips om vad ni kan tala om.

Anders - Är gift med Els-Marie. Gillar att köra runt med Els-Marie på sin Harley Davidson. Arbetar 
med försäljning av truckar, och kör en Audi för tillfället.

Barbro - Kallas även för Babsan. Hon är gift med Birger. Satt i Alemana Dansklubbs styrelse med 
Christer. Gillar även hon att dansa Square Dance. Jobbade tidigare på OKQ8. Barbro är en riktig 
föreningsmänniska. Bor i parhus/radhus i Fruängen. 

Bio - Heter egentligen Wanderbil. Han jobbar som personlig assistent åt Camilla. Han är född och up-
pvuxen i Brasilien. Där jobbade han även som bilmekaniker. Han gillar datorer och att titta på film. Han 
älskar sin bil, som är en gol = golf. Han har tre bröder, en syster och två barn.

Birger - Kallas även för Bille. Birger är gift med Barbro. Han gillar att dansa Square Dance. Han gil-
lar även japanska bilar och jobbade tidigare på Toyota. Bygger om huset med jämna mellanrum efter 
Barbros idéer. 

Bo - Jobbar som systemtestare av robotar på MyData. Gillar att meka med sin husbuss Olga. Han gillar 
även båtar och att åka båge. Han bor och jobbar i Sundbyberg.

Camilla - Syster till Manni och dotter till Ann-Mari. Gillar att sjunga. Förlovad med Flavio som bor i 
Brasilien. Hyr ett hus i Brasilien som hon brukar åka till ett par gånger om året. Bor på Söder. Hon är en 
trogen besökare på Matador.

Els-Marie - Gift med Anders. Är Anders Harley Davidson-spätta. Jobbar med fastigheter. Samlar på 
dockor. Känner Ann-Mari och Christer genom Alemana Dansklubb. Hon och Anders bor i hus i Stuvsta.

Farre - Heter egentligen Farhoud. Är tillsammans och bor ihop med Jeanette i Farsta. Har en schäfer-
hund. Jobbade tidigare även han på Telia, men jobbar nu som konsult på CapGemini. Även han är från 
Norrland. Han gillar att spela poker, träna på gym och fiska kräftor. Han är dock oskyldig idag. Farre är 
även proffs på att laga sushi!

Filip - Gillar att träna, och kan allt om kombatträning och hur man tränar billigt. Intresserad av da-
torer och bygger eget hemma. Bor på Kungsholmen och studerar ekonomi. Filip känner Johan genom 
lumpen.  Gillar att trycka ner korvbröd i brödrosten.

Gunnar - Är bror till Christer. Bor med hunden Amanda i Sollentuna. Jobbar som bilmekaniker och är 
en riktig hejare på motorer. På sin fritid är han kroppsbyggare som gillar att åka fort i sin racerbåt.

Göran - Nybliven sambo med Irja sen januari i år. Systemutvecklare. Hjälpdansare till Irja i Line Dance 
och är en riktig buggare. 

Inga-Lisa - Mormor till Christer och Gunnar. Han sommarstället på Arholma. Har en Cairnterrier som 
heter Kimmie. Gillar att resa och att äta god mat. Söderböna som härstammar från Gästrikland.

Ingvar - Är superduktig på att mecka med allt som har med allt att göra. Är något trasigt så kan han 
laga det. Bor med Ulla-Britt i huset bredvid. Har en liten pudel som heter Sammie. Jobbar på Scandic 
Hotell som fastighetsskötare.
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Engelsk snapsvisa
Melodi: Helan går

Hell and gore
Chung hop father allan allan lej
Hell and gore
Chong hop father allan lej
On handsome in the hell and tar
Hell are in the half and four
Hell and gore
Chung hop father allan lej

Spritbolaget
Melodi: Snickerboa

Till spritbolaget ränner jag och bankar på dess port.
Jag vill ha nå’t som bränner bra och får mig sketfull fort.
Expediten sade godda’, hur gammal kan min herre va’?
Har du nå’t leg, ditt fula drägg? Kom hit igen när du fått skägg!

Nej, detta var ju inte bra, jag ska bli full ikväll.
Då plötsligt en idé fick jag, dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad, så nu jag kan bli full och glad.
Den röda drycken åkte ner, nu kan jag inte titta mer! 

Är du ensam ikväll
Melodi: Are you lonesome tonight

Är du ensam ikväll, har du fett hår och mjäll, 
är du vindögd och blåögd och blyg?
Är ditt livsmod på noll, är det tomt i din boll, 
går du mest runt och pruttar i smyg?
Har du fotsvett och luktar som en gammal reptil, 
har du finnar som blossar och saknar du stil?
Är du ensam ikväll, har du fett hår och mjäll?
Tacka fan - du är ensam ikväll...
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Hade ja vetat, att vatten va så gott, så hade jag inte druckit så mycke 
nubbe i går.

Strix Strix 1902

Aborigin  Inga
Choctaw-indianer  Shakchi
Danska   Krebs
Delaware-indianer   Schahamuis
Engelska   Crayfish, crawfish
Estniska   (Jõe)vähk
Gaeliska   Giomach-uisge
Finska   Rapu
Franska   Ecrevisse
Isländska   Vatnakrabbi
Italienska   Gambero di fiume
Japanska   Zarigani
Madagaskiska   Oran(mena)
Maori-språk   Koura
Maya-indianer   Cay el. Bab
Nederländska   Rivierkreeftje
Polska   Rak
Portugisiska   Camerao de agua
Rumänska   Creifis
Ryska  Rak
Spanska  El cangrejo de rio
Turkiska  Kerevit, su bocegi
Tathsu  istakozu
Tyska  Krebsen

PARLÖR FÖR KRÄFTÄLSKARE Irja - Gillar att dansa Line Dance. Jobbar på posten. Bor i Täby men sin nyblivna sambo Göran. Line-
dance-lärare. Tycker om att sjunga, gärna Karaoke. 

Johan Alm - Kallas för Ulmus eller Alm. Jobbar som systemutvecklare på Encode. Utövar i stort sett 
alla ”enhandssporter”, så som dart, bowling och kubb m fl. Gillar att spela gitarr och är en riktig liten 
Björn Rosenström. Han känner Johan sen lumpen.

Johan Englund - Kallas för Nudeln eller Englund. Jobbar som programmerare på Hennes & Mau-
ritz och lite av en pryl-bög, då han frustar och flåsar när han läser ”Ny teknik”. Han är sambo med Marie, 
och bor i Gubbängen. Englund är en riktig räka på karaoke.  Han avgudar öl och rökig whiskey. Han går i 
trance till techno, och reser gärna till sol och kultur. Enligt hans sambo bör flygresan utföras med flytväst 
på. Johan känner Johan från tiden då Johan, Johan och Johan jobbare på EasyT...

Jeanette - Kommer från Norrland, men bor nu i Farsta med sin pojkvän Farre och en Schäfervovve. 
Arbetar på Telia och är systerdotter till Maud. Jeanette gillar mingelpartyn och att äta och laga god mat. 
Hennes absoluta svaghet är efterrätter (inte för att det syns). Hon gillar även att shoppa och står fast 
vid gamla traditioner.  

Jörgen - Nyligen gift med Maud. Jörgen arbetar som konsult. På sin fritid brukar han och Maud 
dansa. Salsa bland annat. De brukar även resa en hel del och träffade bl a värdparet på Cuba. Jörgen 
har tre barn. Jörgen är en man av visdom! Han visste t e x att humlan hade en gadd =) Han gillar travade 
stenar....

Marie - Bor i Gubbängen med Englund. Hon jobbar som frisörska. Hon och Englund har varit i USA i 
sommar. Hon gillar att dansa och resa. Kör gärna fort (typ rally). Gillar inte spindlar men älskar hundar 
(små söta). Tittar gärna på komedier och hatar skräck/rysare.

Maud - Nyligen gift med Jörgen. Maud är en hejjare på att stryka och städa. Maud föredrar att dricka 
öl, Mariestad är en stor favorit. Hon tycker om att dansa, helst med Jörgen. Maud har en son som är 
18 år. Bor i Solberga där hon och Jörgen käkar surströmming i stora lass när det är säsong. Är från 
Norrland. Jobbar inom vården. 

Ninni - Mamma till Christer och Gunnar. Bor högt upp på Södermalm. Gillar att resa och laga mat. 
Förflutet på socilalkontor och inom resebranchen. Söderböna som gillar att keka reker. Sin lediga tid 
brukar hon och Inga-Lisa spendera på landstället på Arholma, där de drar omrking i sin motorbåt.

Päivi - Arbetar på Naturhistoriska Riksmuseet tillsammans med Ann-Mari. Hon har en liten dotter på 
tre år. Har gjort lumpen, och är militärutbildad inom marinen. Gillar att cykla, fotvandra och pyssla.

Stefan - Är officer inom armén. Han är son till Ingvar. Bor i Solna men är uppväxt i Sköndal. Han 
spenderade dock somrarna här, då han och Camilla körde rally med sina cyklar på landsvägarna. Vi har 
även hört det ryktas att han har svart bälte, men vi vet inte i vad. 

Ulla-Britt - Kung av GI-metoden. Bor i grannhuset och har två bruna pojkar med långt blont hår. Hon 
har en hund som heter Sammie tillsammans med sin man Ingvar. Är kanonduktig på att laga kolakaka. 
Jobbar på Färsna Gård i Norrtälje.
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Hade ja vetat, att vatten va så gott, så hade jag inte druckit så mycke 
nubbe i går.

Strix Strix 1902

Aborigin  Inga
Choctaw-indianer  Shakchi
Danska   Krebs
Delaware-indianer   Schahamuis
Engelska   Crayfish, crawfish
Estniska   (Jõe)vähk
Gaeliska   Giomach-uisge
Finska   Rapu
Franska   Ecrevisse
Isländska   Vatnakrabbi
Italienska   Gambero di fiume
Japanska   Zarigani
Madagaskiska   Oran(mena)
Maori-språk   Koura
Maya-indianer   Cay el. Bab
Nederländska   Rivierkreeftje
Polska   Rak
Portugisiska   Camerao de agua
Rumänska   Creifis
Ryska  Rak
Spanska  El cangrejo de rio
Turkiska  Kerevit, su bocegi
Tathsu  istakozu
Tyska  Krebsen

PARLÖR FÖR KRÄFTÄLSKARE Irja - Gillar att dansa Line Dance. Jobbar på posten. Bor i Täby men sin nyblivna sambo Göran. Line-
dance-lärare. Tycker om att sjunga, gärna Karaoke. 

Johan Alm - Kallas för Ulmus eller Alm. Jobbar som systemutvecklare på Encode. Utövar i stort sett 
alla ”enhandssporter”, så som dart, bowling och kubb m fl. Gillar att spela gitarr och är en riktig liten 
Björn Rosenström. Han känner Johan sen lumpen.

Johan Englund - Kallas för Nudeln eller Englund. Jobbar som programmerare på Hennes & Mau-
ritz och lite av en pryl-bög, då han frustar och flåsar när han läser ”Ny teknik”. Han är sambo med Marie, 
och bor i Gubbängen. Englund är en riktig räka på karaoke.  Han avgudar öl och rökig whiskey. Han går i 
trance till techno, och reser gärna till sol och kultur. Enligt hans sambo bör flygresan utföras med flytväst 
på. Johan känner Johan från tiden då Johan, Johan och Johan jobbare på EasyT...

Jeanette - Kommer från Norrland, men bor nu i Farsta med sin pojkvän Farre och en Schäfervovve. 
Arbetar på Telia och är systerdotter till Maud. Jeanette gillar mingelpartyn och att äta och laga god mat. 
Hennes absoluta svaghet är efterrätter (inte för att det syns). Hon gillar även att shoppa och står fast 
vid gamla traditioner.  

Jörgen - Nyligen gift med Maud. Jörgen arbetar som konsult. På sin fritid brukar han och Maud 
dansa. Salsa bland annat. De brukar även resa en hel del och träffade bl a värdparet på Cuba. Jörgen 
har tre barn. Jörgen är en man av visdom! Han visste t e x att humlan hade en gadd =) Han gillar travade 
stenar....

Marie - Bor i Gubbängen med Englund. Hon jobbar som frisörska. Hon och Englund har varit i USA i 
sommar. Hon gillar att dansa och resa. Kör gärna fort (typ rally). Gillar inte spindlar men älskar hundar 
(små söta). Tittar gärna på komedier och hatar skräck/rysare.

Maud - Nyligen gift med Jörgen. Maud är en hejjare på att stryka och städa. Maud föredrar att dricka 
öl, Mariestad är en stor favorit. Hon tycker om att dansa, helst med Jörgen. Maud har en son som är 
18 år. Bor i Solberga där hon och Jörgen käkar surströmming i stora lass när det är säsong. Är från 
Norrland. Jobbar inom vården. 

Ninni - Mamma till Christer och Gunnar. Bor högt upp på Södermalm. Gillar att resa och laga mat. 
Förflutet på socilalkontor och inom resebranchen. Söderböna som gillar att keka reker. Sin lediga tid 
brukar hon och Inga-Lisa spendera på landstället på Arholma, där de drar omrking i sin motorbåt.

Päivi - Arbetar på Naturhistoriska Riksmuseet tillsammans med Ann-Mari. Hon har en liten dotter på 
tre år. Har gjort lumpen, och är militärutbildad inom marinen. Gillar att cykla, fotvandra och pyssla.

Stefan - Är officer inom armén. Han är son till Ingvar. Bor i Solna men är uppväxt i Sköndal. Han 
spenderade dock somrarna här, då han och Camilla körde rally med sina cyklar på landsvägarna. Vi har 
även hört det ryktas att han har svart bälte, men vi vet inte i vad. 

Ulla-Britt - Kung av GI-metoden. Bor i grannhuset och har två bruna pojkar med långt blont hår. Hon 
har en hund som heter Sammie tillsammans med sin man Ingvar. Är kanonduktig på att laga kolakaka. 
Jobbar på Färsna Gård i Norrtälje.
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Långt in på 1700-talet undveks kräftor i köket hos vanligt folk. Läkare 
betecknade faktiskt då kräftor som osund mat. Vår store naturfor-
skare Carl von Linné var allmänt avog till kräftor och avrådde i ”Diaeta 
natur alis” från att äta dessa ”insekter”.

Kräftan är kommen
Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus

Nu har vi fest här i vårt hus
kräftan är kommen, vi tar oss ett rus!
Flaskor och glas, folk i extas, vilket kalas!
Kräftan lyser röd och grann i stugan
grannen sitter där och suger ur han.
Hör du gubben, nu ska på stubben
vi ta den här lilla nubben.
Kräftan

Kräftan
Melodi: Räven raskar över isen

Kräftan lyser i karotten och den största finns i botten,
dit ska vi ner, tills att vi ser, vem som till sist haver fåtten.

Uti glasen finns nubben än 
bästa droppen ligger i botten,
när den ska ner, ska botten upp
tills det går runt i kalotten.

Månen speglar sig i krusen, ombesörjer gratis ljusen.
När den går ner, då går vi opp och vandrar hem lätt på snusen.

Lång finsk
Melodi: okänd

Nooooo titta taket....
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För att förbättra våra kräftskivor så har vi knåpat ihop en liten enkät,
som du vid tillfälle gärna får kluddra på några kryss, här och där. 
(Helst på pappret). För läsbarhetens skull föreslår vi dock att denna 
ifylles innan allt för många nubbar hunnit passera strupen.
Självklart är enkäten anonym ;-) 

Enkät
Vad tyckte du om lekarna?

        Roliga   OK               Pinsamma, sånt vill jag helst slippa...   Vet ej

Vad tyckte du om bordsplaceringen?

        Bra att det var förberett        Jag vill välja själv             Min bordsgranne luktade konstigt

Vad tyckte du om upplägget?

       Bra fördelat             Jag vill ha mer av:..............................................           Noo titta taket...

Tyckte du att det var lagom tid till att...

   Precis lagom OK   För mycket Vet ej

Dansa

Sjunga sånger

Sitta och äta kräftor

Leka lekar

Bonusfråga:  Saker vi bör tänka på nästa gång? Något du saknade? Övrigt? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


