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Skriv ut... och sjung!

Bra tips till kräftfesten
1. Se till att det finns massor med vatten och alkoholfritt att dricka, särskilt om det är
hett. Folk blir lite märkliga om de ska dricka sig otörstiga på vin och drinkar.

2. Fixa plockmat eller stadigare snacks till välkomstdrinken/bålen. Folk blir lite märkliga
om de ska dricka sig mätta på vin och drinkar.

3. Kyl öl och vin i baljor med kallt vatten om du inte har ett jättestort kylskåp. Effektivt
men etiketterna flyter av.

4. Ska du göra bål och drinkar - ladda med en massa is. Frys in isbitspåsar själv eller köp
is från någon vänligt sinnad krog.

5. Skruva ner vinkännarambitionerna. Även enklare viner smakar förträffligt på
kalas i det gröna – men dyrvinets subtila bouquet blåser lätt bort i kvällsbrisen.

6. Gör en isskål. Häll vatten i stor skål. Knö ner vackra blommor. Ställ ner mindre skål med
tyngd så att den tränger undan vattnet utan att gå ända ner i botten. Frys och fyll med nå-
got som tål kyla; flaskor, gazpacho eller varför inte lägga en del av kräftorna här.

7. Gör smulpaj (rabarber eller bär!) till efterrätt. Lätt fixat men det känns mysigt och gene-
röst med hembakat.

8. Försök inte grilla till mer än 10 personer (om inte din drömfest består i att svettas en-
sam vid grillen en hel kväll). Känns det ändå som om du nödvändigtvis måste grilla till mas-
sorna så laga klart kycklingbitar, lammkotletter eller spjäll i ugnen och ge dem en sista,
snabb körare på utegrillen för att få lite röksmak.

9. Det är lite äckligt – men gäster röker. Ställ ut stadiga hinkar eller burkar med sand att
fimpa i. Gräsbränder är extra tråkiga när man just satt sig till bords.

10. Förbered kaffe och häll upp stora termosar. Gästerna blir lätt ledsna och kinkiga om de måste
vänta på fikat.

11. Häng upp glaslyktor med
värmeljus i äppelträden. Oöver-
träffat mysigt. 

12. Sätt gästerna i arbete. De
flesta människor är rätt hjälp-
samma (och de är väl ändå dina
vänner).

13. Kasta ut bouleklot och ett
krocketspel om det dröjer med
maten. Bra som isbrytare om
gästerna inte känner varandra så
väl. (Men göm dartspelet och
luftgeväret.)

14. Finns det tillräckligt med stolar i sommarstugan? Förr eller senare vill
alla sitta ner. Investera i en trave klappstolar.
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Text: Jon Hansson

Foto: Stefan Mattsson
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Spaten 
(Tyskland)
5,2% 17,20 kr/50
cl Varunr: 11333
Mjukt och torrt
brödig med mild
sädeskaraktär. Ren-
sar rent i gommen. 

King Lion
(Krönleins)
5,0% 11,90 kr/50 cl
Varunr:1242
Äppelfrisk och
mjukt maltig med
fint humlestråk. 

Singha 
(Thailand)
6,0% 15,90 kr/35 cl
Varunr: 1452
Vass med frisk och
fruktig melonbes-
ka. Fräschar upp. 

Runöl 
(Millingstorp)
5,0% 16,90 kr/50
cl Varunr: 11359
Milt syrlig med ton
av russin och bränt
socker. 

Breznak 
(Tjeckien)
5,1% 15,40 kr/50
cl Varunr: 1694
Mustigt maltig och
aromatiskt besk
med kolanyans. 
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Medeltiden
Vi svenskar har skålat sedan
urminnes tider. Men först
under medeltiden fick skå-
landet namn. Det kallades
”minne” och man sjöng
minnesvisor på de flesta fes-
ter och bröllop. Man hade
dock ett stort problem:
brännvinet var inte uppfun-
nit. I stället dryckesskålade
man i öl.

1 översättning
Det finns minst en översättning
av klassiska snapsvisan ”Helan
går”. På engelska heter låten
”Hell and gore” och har inget
med presidentkandidaten Gore
att göra ...

5 ”Helan går”
En österrikisk tonsättare besöker
Sverige och tror att det är natio-
nalsången som alla sjunger så
allvarligt när de dricker snaps.
Han skriver senare fem egna va-

rianter av”Helan går” som publi-
ceras i DN 1936.
200 snapsvisor
På Vin- och sprithistoriska mu-
seet finns en dator där du kan
lyssna på över 200 olika snapsvi-
sor. 
9000 
Först i början av 90-talet började
forskare leta systematiskt efter
snapsvisor. I dag har man samlat
in mer än 9 000 olika.

Hårda fakta

5 bra snapsar till kräftorna

5 goda öl

Test: Göran Winbergh

http://www.vinosprithistoriska.se

O.P. Andersson
Aquavit
40% 218 kr/70 cl 
Varunr: 42
Kraftfullt kryddig
med sval och kom-
plex rökighet.
Klassikern.

Lysholms Linie
Aquavit
41,5% 195 kr/50 cl
Varunr: 59
Lakrits, tjära och
fatig sherry. Väl-
komponerad sjö-
björn till kräftor-
nas sälta.

Östgöta Sädes
Brännvin
40 % 167 kr/50 cl
Varunr: 16
Vällagrat sädes-
rund med mjuk ho-
nungssötma. Kräf-
torna smälter i
munnen. 

Aalborg Taffel
Akvavit
42% 229 kr/70 cl
Varunr: 34
Ren smak av kum-
min och säd med
en nypa citrus. 

Stockholm 
Aquavit 
38%, 176kr/50cl
Varunr: 8
Jordigt mild och
fruktig med barkig
ton. Framhäver bå-
de kräftornas doft
och smak.

1400-talet 
Spriten kommer till Sverige på 1400-ta-
let och används då som läkemedel och
vid tillverkning av krut.
1600-talet 
Först på 1600-talet blir det vanligt med
brännvin bland vanligt folk.  Vid stora
bröllop skålade och sjöng man i flera
dagar.
1700-talet
Snapsvisorna blir rena ”hitlåtar ” och
handskrivna samlingar med snapsvisor
börjar sprida sig.

1845
I operetten ”Modehandler-
skan” sjungs för första
gången klassiska visan
”Helan går”.
1995
Den första SM-tävlingen i
nyskrivna snapsvisor hålls.
Vinnarlåten heter ”Tänk
om jag inte var så rolig”.

Foto: Per Björn

Test: Göran Winbergh Foto:  Börje Thuresson

Ljumma, mörka sommarkvällar. Augusti-
månen som lyser. Badvattnet har äntli-
gen nått en så där behaglig temperatur

som gör nattdoppen möjliga. Då är det dags att
ställa till med en riktig kräftskiva med allt vad
det innebär.

Samla vännerna, pynta med glada lyktor,
ta på er partyhattarna, sörpla i er kräf-
torna och sist men inte minst - skråla

hela natten lång. 

Här kommer en samling snapssånger -
klassiker blandade med Aftonbla-
dets läsares egna favoriter och de

bästa ur Lilla Snapsviseboken (Lind & Co). 

Som extra bonus har vi kryddat sång-
häftet med tips på de bästa snapsarna,
godaste ölen och läckraste recepten -

på allt från kräft och parmapasta för den
som vill servera skaldjuren på ett annorlun-
da sätt till en syndigt god jordgubbstårta att
avluta med. Ät, drick och sjung. 

Historiska fakta
Text: Mikael Jägerbrand

Text: Mikael Jägerbrand
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”Höj nu glasen”

6. Tänk om jag hade
Mel: Hej tomtegubbar

Tänk om jag hade lilla nubben 
uppå ett snöre i halsen.
Tänk om jag hade lilla nubben 
uppå ett snöre i halsen
Jag skulle dra 
den upp och ner
så att det kändes som många fler.
Tänk om jag hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen.

...och så sjunger vi

7. Toj hämtegubbar
Mel: Hej 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 här
mä möcke myda och svärt bestor.
Toj hämtegubbar gla i såsen
Och kvass i vastiga lura.

10. Matsupen
Mel: Höga berg och djupa dalar

Nu vi tar vår lilla nubbe,
den är gjord av granens stubbe.
den botar alla sorters värk,
sätter fart i skjorta och i särk.
du hjälper staten,
när du tar en sup till maten

11. Lilla, lilla nubben
Mel: Imse vimse spindel

Lilla, lilla nubben
klättrar i en fart,
upp ifrån magen
som ej visat klart.
ner kommer ölet
bubblande och ven.
Lilla, lilla nubben
klättrar ner igen.

12. Hembränningsmetodik
Mel: Skära, skära havre

Skära, skära havre
plocka upp potatis,
hacka, mala
pressa, skala
hälla upp i glasen.

13. Huvet slår kopparslag
Mel: Sankta Lucia

Huvet slår koppareslag
ögonen svider,
magen i obehag
magen den lider.
då genom strupen går
hembränd en liten tår,
vördat vare vårat brännvin,
vördat vårt brännvin.

14. Höj nu glasen
Mel: Mors lilla Olle

Höj nu glasen, och drick ur
nu kära bröder står Halvar i tur.
Nubben den giver oss ny energi
säkert den minskar vårt livs entropi.

15. Bä, bä
Mel: Bä,bä vita lamm

Bä, bä lilla lamm, är du redan full?
nej, nej kära barn, det är nog ljusets skull.
att kinden den är skär
och blicken dimmig är.
så septen blir nog bara kärt besvär.

2. Festen kan börja
Mel: Vårvindar friska

Festen kan börja,
ingen får sörja,
här finns det både brännvin och mat.
Helan ska tömmas,
sorgerna glömmas,
ingen får vara tråkig kamrat.
Klappa mitt hjärta,
fröjdas min själ,
nubben serveras
genast, nåväl!
Nu tar vi supen,
öppna på strupen,
gästernas välkomstskål!

3. Höga glas och djupa supar
Mel: Höga berg och djupa dalar

Höga glas och djupa supar
och vi stå med torra strupar.
Hej, hopp din lilla fylleknopp,
låt oss dricka tills botten kommit opp.
Hej, hopp för Helan
ingen tänker på att dela'n.

4. Gäddorna
Mel: När gäddorna leka

När gäddorna leker i vikar och vass
och solen går ner bakom Sjöbloms dass
ja, då är det vår
och helan går!

När pigorna springer med hängiga bröst
Å drängarna inte längre har lust
Ja då är det höst
Å då ger brännvin tröst.

5. Humlorna
Mel: Karl-Alfred Boy

Vi äro små humlor vi bzz, bzz.
Vi äro små humlor vi bzz, bzz.
Vi äro små humlor som tar oss en geting.
Vi äro små humlor vi bzz, bzz.

8. Magen brummar
Mel: Broder Jakob

Magen brummar
jag försummar
hälla dit
mera sprit
Nu så skall vi dricka
så att vi får hicka
mera sprit,
akvavit

9. Mera brännvin
Mel: Internationalen

Mera brännvin i glasen
mera glas på vårt bord
mera bord på kalasen
mer kalas på vår jord.
Mera jordar med måne
mera måne i mars
mera marscher till Skåne
mer Skåne bevars.

Foto: Stefan Mattsson

Fo
to

: 
Pe

r 
B
jö

rn

1. Vår första skål
Mel: Vi går över daggstänkta berg

All stelhet lägg av och var fri, fallera.
Det hänger på just dig hur här ska bli, fallera.
Låt skrattraviner runga
Ikväll är alla unga
och alla har gått in för gott humör, fallera.

Så dricker vi nu vår första skål, fallera.
Och var och en har valt den dryck han tål, fallera.
Vad än ni har i glasen,
ni måste bli i gasen
berusad av skämt och gott humör, fallera.
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...och glöm inte bort ölen

26. Min pilsner
Mel: My Bonnie

Min pilsner skall svalka min tunga,
min pilsner skall svalka min gom!
Min pilsner skall få mig att sjunga,
om jag ser att flaskan är tom:
Pilsner, pilsner,
hämta en pilsner till mig, till mig!
Pilsner, pilsner,
hämta en pilsner till mig, till mig!

27. Inget liv förutan öl
Mel: Pärleporten

Som en härlig gudoms källa,
rik och stark och ljuv och klar
är den styrka smak och beska 
som i ölets hjärta bor

Mäktigt skum på ytan flyter
flaskan våt utav kondens
genom blodet rusar lyckan
inget liv förutan öl!

28. Öl av dig
Mel: All of me

Öl av mig. Jag vill ha öl av dig.
Skicka hit några kalla pilsner.
Kärlek nej, jag vill ej ha det.
gifta mig, det får nog va’ det.
Öl av mig. Jag vill ha öl av dig.
kärlek nej, inga relationer,
vill du ha mig,
så säg inte nej
när jag ber om öl av dig.

29. Där som sädesfälten
Mel: Där som sädesfälten böja sig för vinden

Där som sädesfälten böja sig för vinden
står en djävel där och böjer dem tillbaks.

Foto: Hanna Teleman

25. Jag har aldrig vart på snusen
Mel: O hur saligt att få vandra

Jag har aldrig vatt på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.

Jag har aldrig sett nåt naket,
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket,
därmed undgår jag frestarens garn, halleluja.

Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja,
halleluja-halleluja…

Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango, säg vad kan man väl
önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin, 
Riddarfjärden full av bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten, 
och punsch i varendaste pöl, halleluja.

22.Tycker du om mig?
H=herrar, D=damer, A=alla

Svenska
H. Tycker du om mig?
D. Ja, det gör jag.
H. Är det riktigt säkert?
D. Ja, det är det.
H. Får jag komma till dig?
D. Ja, det får du.
A. Hopp sudderulle rudde rullan lej.

Gotländska
H. Meun feuna rauka?
D. Ja feur tausan.
H. Aude recktit ricktit?
D. Jau maun bauta.
H. Keun jek gomme in dau?
D. Jau meun bock.
A. Tutta futta Visby tutta bauta
mums.

23. Nubben å ja
Mel: Jänta å ja

Nubben å ja, nubben å ja
trivs bra ihop, tra lalalala la
Nubben å ja, nubben å ja
ska nu varandra ta.
Den möter mig i munnen min’
så blir ja så gla i mitt sinn’,
Sakta utför strupen nu rinn,
Men ack var tog du nu vägen?

24. Denna Thaft
Mel: Helan går

Denna thaft
är den bästa thaft thythtemet haft. 
Denna thaft 
är den bästa thaft dom haft. 
Och den thom inte har nån kraft, 
han dricka thkall av denna thaft. 
Denna thaft, 
till landth, till sjöth till havth!

21. Nu höjas tusen fyllda glas
Mel: Nu tändas tusen juleljus

Nu höjas tusen fyllda glas 
kring bordets glada rund
och tusen tusen skålar ock
vi tömma per sekund.
Och från butelj och fat i kväll
oss öl och brännvin bärs
tills Hel- och Halvan alla fått
och mången ock en ters.

16. Helan går
Originalet

Helan går, sjung hopp fadderallan lallanlej.
Helan går, sjung hopp fadderallanlej.
Och den som inte helan tar,
han heller inte halvan får.
Helan går, sjung hopp fadderallanlej.

17. Tovaritj – ta huttski
Mel: Helan går

Tovaritj –ta hutski vodka helovitj
Tovaritj –ta hutski helovitj
Nitchevo nobbski vodka hutt
Bli tjivo vodka halvovitj
Tovaritj –ta hutski helovitj.

18. Nu tar vi den
Mel: O Tannebaum

Nu tar vi den, 
nu tar vi den,
nu tar vi den.
(Drick nubben)
Nu tog vi den.

19. Krök armen
Mel: Väva vadmal

Krök armen i vinkel.
Här vankas finkel.
Och finkas vankel
och vinkas fankel.
Så krök armen i vinkel.

20. Snapsen tar vi
Mel: Gubben Noak

Snapsen tar vi
vanan har vi
svensk är denna sed.
Nubben den krabaten
sätter piff på maten.
Skål go' vänner
snart vi känner
att den glider ner. 
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”Krök armen i vinkel”
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Nudelsoppa med kräftor och sesam
Recept: Gert  Klötzke

16 kräftstjärtar 
6 dl hönsbuljong av
tärning 
100 g champinjoner i
bitar 
100 g broccoli, i bitar 
2 röda chilifrukter,
hackade 
3 limeblad 
1 stjälk citrongräs,
nedre delen, finhack-
ad 
1 msk limesaft 
1 tsk fisksås (thai) 
200 g äggnudlar, kokta 
3 msk sesamfrön, rostade 

• Koka upp buljongen tillsammans med champinjo-
ner och broccoli. 
• Tillsätt kräftorna och låt dem sjuda med chili, li-
meblad och citrongräs i cirka 2 minuter. 
• Tillsätt nudlarna, koka upp en gång till.Ta av ka-
strullen och tillsätt limesaften samt fisksåsen. 
• Servera i djupa skålar och strö över de rostade se-
samfröna. 
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...och godaste jordgubbstårtan
Tomat- och parmesanpaj
Recept: Jon Hansson

150 g smördeg (1 pkt) 
2 dl riven parmesan 
500 g krossade tomater 
3 st tomater 
10 st körsbärstomater (helst både röda och gula) 
0,5 dl olivolja 
2 st rödlökar 
2 klyfta vitlök, hackad 
0,5 st tunt skivad röd chili 
några kvistar färsk timjan 
2 msk balsamvinäger 
salt, peppar och socker 
10 st basilikablad 
10 st svarta oliver (några)

• Klä en pajform med löstagbar kant med pajdegen.
Ställ i kylen 15 minuter. 
• Sätt ugnen på 200 grader. Nagga botten och grädda
mitt i ugnen 10 minuter. 
• Fräs lök, vitlök och chili i oljan 10 minuter. Tillsätt
tomatkrosset, timjan 
och balsamvinäger och koka utan lock på sakta eld
tills det mesta av vätskan kokat in. Rör om emellanåt
och passa på så att det inte bränns. Smaksätt med
salt, peppar och lite socker. Låt kallna. 
• Bred ut osten i det förgräddade pajskalet och platta
till lite. Bred över tomat-lökröran. 
• Skär de färska tomaterna i centimetertjocka skivor
och halvera körsbärstomaterna. 
• Lägg i snyggt mönster över pajen, stoppa ner basili-
kablad och oliver, salta och peppra och ringla över li-
te olivolja. 
• Grädda i 20 minuter i 200 grader. 
• Servera direkt eller ljummen.

Jordgubbstårta med citronfyllning
(8 bitar) Recept: Caroline Hofberg

1 tårtbotten (köpt eller hemgjord), skuren i tre delar
ca 1 dl citruslikör, t ex Coientreau
Fyllning: 1,5  dl lemoncurd (köpt eller hemgjord), 1 dl
vispgrädde, 4 msk hackad färsk mynta
Garnering: ca 4 dl vispgrädde, färska jordgubbar,
färsk mynta

• Droppa likören över bottnarna.
• Om du använder färdigköpt lemoncurd, rör den mjuk.
Vispa grädden. 
• Blanda ingredienserna till fyllningen. Om du använ-
der färdigköpta tårtbottnar, blanda i 1 tsk nystötta kar-
demummakärnor i fyllningen. Bred fyllningen över de
två understa bottnarna. Lägg på den översta bottnen
och bred över vispad grädde. 
• Täck tårtan med folie och låt den safta till sig i kylen
några timmar eller över natten.
• Garnera tårtan med vispad grädde, jordgubbar och
färsk mynta.

Foto: Rolf Adlercreutz

Foto: Per Björn

Foto: Stefan Mattsson
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Roliga kräftrecept

Kräft och parmapasta
(4 pers) Recept: Gert  Klötzke

4 portioner valfri pasta, kokt enligt instruktionen
på paketet 
32 kräftstjärtar 
4 skivor parmaskinka, 
strimlade 
1/2 röd paprika, 1/2 gul 
paprika skuren i trekanter 
1 rödlök, grovt skivad 
16 cocktailtomater, delade 
100 g bladspenat 
2 vitlöksklyftor, finhackade 
0,5 dl olivolja 
0,5 dl vitt vin 
2 msk smör 
Svartpeppar och salt 

• Värm oljan i en stekpanna och tillsätt kräftorna
och parmaskinkan. 
• När parmaskinkan och kräftorna stekt i en mi-
nut så tillsätt alla andra ingredienser och låt koka
ihop i ett par minuter. Salta och peppra. 
• Blanda ner den nyss färdigkokta pastan och ser-
vera.

Koka ny lag till kräftorna
Recept: Gert  Klötzke, Kocklandslaget

Är de lite sisådär? Koka om kräftorna när de har ti-
nat så blir de genast piggare. 

1 lök 
1 flaska porter (33 cl) 
2 sockerbitar 3 l vatten 
1 dl grovt salt 
1 l lätt sammanpressade dillkronor (Hälften ska ko-
ka med och resten läggs i lagen när den svalnat.) 

• Koka upp lagen, dra av värmen och se till att lagen
blir kall. 
• Häll bort gamla lagen från de tinade kräftorna och
lägg dem i din nya lag. 
• Ställ kallt över natten.

Foto: Stefan Mattsson


