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Ett gott skratt
En dam stiger av bussen. Under armen håller hon en hund. En smålänning frågar vad
det är för ras.
”Det är en korsning mellan en apa och en smålänning”, svarade damen snäsigt.
”Så trevligt! Då! Då är ju hunden släkt med oss båda” svarade smålänningen.
———————
Den gamla damen håller på att polera en antik lampa när anden dyker upp och lovar
att uppfylla tre önskningar.
Hon ber om att få bli ung och rik och att hennes katt ska förvandlas till en stilig prins.
Damen får sina önskningar uppfyllda och prinsen tar henne i sin famn. Sedan länge
glömda känslor börjar göra sig påminda.
”Nå”. Viskar prinsen i hennes öra, ”ångrar du inte nu att du tog med mig till
veterinären och lät honom göra det där lilla ingreppet?”
———————
Det är några saker i livet som är bättre att få än att ge — och massage är en av dem.
———————
Jag tror att brott lönar sig. Bra arbetstider och många resor.
———————
Tänkvärda tankar:
Ett äkta par diskuterar huruvida datorer är manliga eller kvinnliga.
”Utan tvekan kvinnliga”, säger maken. ”Man lägger halva sin lön på diverse prylar till
dem och även det minsta misstag lagrar de i sitt långtidsminne så att de kan använda
det vid ett senare tillfälle.”
”Icke!” säger hustrun. ”De är manliga. För att få deras uppmärksamhet
måste man starta upp dem och så snart man har bestämt sig för en
så inser man att man hade kunnat få en mycket bättre
om man bara väntade lite.”

Roliga citat
Jag skvallrar aldrig, men jag kan berätta vilka som gör det.
———————Höga klackar uppfanns av en kvinna som blev kysst i pannan.
———————
Att dricka är det enda man inte blir bättre på ju oftare man gör det.
———————
Att sluta röka är det enklaste som finns. Jag borde veta, för jag har gjort det tusentals
gånger.
———————
Du håller på att bli gammal när du inte längre känner för att kasta snöboll.
———————
Glädje är en av de få känslor man inte kan tvinga fram.
——————
Av alla saker jag har förlorat är det mitt minne jag saknar mest.
——————
Det lönar sig aldrig att springa om man är på fel väg.
———————
Det finns två sorters människor—De tokiga och de tråkiga!
———————En sann gentleman är någon som vet hur man spelar säckpipa, men låter bli.

Associera till kryddor
1

Inte samma

2

Kännetecknar elektriker

3

Manlig fröken ur

4

Gör laget före matchen

5

Säger mor till gråtande barn

6

Blomma på havet

7

Det som båten lägger till vid

8

Lösenord för rövare

9

Dialektalt svar på knackning

10 Man från Finlandsbåt
11 Duktig trafikant

Fler melodier
Till kräftklon

Kär snaps har många namn

Melodi: Med en enkel tulipan

Melodi: Det var dans bort i vägen

Med en klo som är så go

Jag är getingen, färdknäppen, orren och
göken.

Och en pärla jo, jo,
Så är det bara
Ja det är bara att konsumera.
Har man fått en,
Vill man ha två
Och får man två är det så

Jag är tutingen, rackaren, jamet och
kröken.
Knappen innanför västen är jag.
Jag är klämtaren, luringen, nubben och
fjutten.

Att man vill gärna,

Jag är jamaren, rövaren, supen och
hutten.

Ja man vill gärna ha många flera.

Ja, den godaste pärlan är jag.

Kräftorna skina

Imbelupet

Melodi: Vårvindar friska

Melodi: Kors på Idas grav

Kräftorna skina, röda och fina

Imbelupet glaset står på bräcklig fot.

Månen ser ner på älskande par.

Kalla pilsnerflaskor luta sig däremot.

Snapsarna ila, finna ej vila

Men där nere, miserere,

Förrän i gapet störtvågen far.

Uti magens dunkla djup

Knapra och ät och drick som sig bör

Sitter djävulen och väntar på en sup.

Så att din färg får kräftors valör.
Kräftan är värd en skål uppå färden
Då går den ej igen.

Mer melodier
Kräftan

Tänk om jag inte var så tråkig

Melodi: Räven raskar över isen

Melodi: Hej tomtegubbar

Kräftan lyser i karotten

Tänk om jag inte var så tråkig

Och den största finns i botten,

Tänk om jag vore rolig

Dit ska vi ner, tills att vi ser

Tänk om jag inte var så blyger

Vem som till sist haver fått´en

Tänk om sommarn´ var solig

Uti glasen finns det vått än

Om blott jag vore mer spontan

Bästa droppen finns i botten

Och dansa samba mest hela dan

När den ska ner, ska botten upp

Inbunden blyg och sammanbiten

Tills det går runt i kalotten.

Tack potatis för spriten!

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

Våran kräfta
Melodi: Gubben Noak

Kräftor vi äta utan knot

Våran kräfta,

Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Våran kräfta

Och kräftor vi äta utan knot, fallera

Har båd´ klo och stjärt

Mot dåligt lynne skänka de oss bot,

Klon den ska vi knäcka

Fallera

Stjärten ska vi spräcka.

:/ Ty till varje kräfteflicka

Sedan supen

En brännvinsnubb vi dricka

Ner i strupen

Och det har vi ingenting emot,

Håller vi så tvärt.

fallera /:

Kraftor, har du koll pa dem?
1.

Den som är född i kräftans tecken är varken hårdhudad eller rödmodig. Däremot
känslig, familjekär och en trofast vän. Dessutom tycker kräftan om traditioner—
som att bjuda nära och kära på kräftskiva! Kräftans element är vatten, men vilken är dess himlakropp?
2.

2.

Venus

Albert Engström X. Ivar Lo-Johansson 2. Nils Ferlin

Kräftorna lägger sina ägg på hösten. De fästs under honans bakkropp där hon
kan fläkta dem med friskt vatten med hjälp av stjärtfötterna. Hur länge bär hon
dem så?
1.

5.

Mink X. Abborre 2. Ål

I samband med folkomröstningen om alkoholförbud 1922 myntades begreppet
”Kräftor kräva dessa drycker” av en känd person. Vad hette han?
1.

4.

2 Solen

När kräftan växer ömsar den skal för att få plats. Det första året ömsar den 7-8
gånger. Vuxna honor ömsar en gång per år, hanar 2 gånger. Efter ömsningen är
kräftan mjuk och värnlös och utsatt för rovdjur. Vilken är dess värsta fiende?
1.

3.

X. Månen

1-2 veckor X. 2-3 månader 2. 8-10 månader

Förr kallades en viss sjukdom för kräfta i Sverige, först på 1950-talet började vi
använda det latinska ordet. Vad är det för latinskt ord vi syftar på?
1.

Tuberkulos X. Cancer

2. Lunginflammation

Forts...
6.

Att äta kräftor i augusti är en svensk tradition som inte alls är lika utbredd i våra
grannländer. Men vem var det som spred kunskapen om att kräftor är en delikatess i Sverige?
1. Gustav Vasa

7.

X. Erik XIV

2 Jonas Alströmer

Hur ser man skillnad på en flodkräfta och en signalkräfta?
1. Signalkräftan har ofta en vit fläck på klorna.
X. Signalkräftan har en signalröd rygg.
2. Flodkräftan har oftast större klor.

8.

Vad betyder kräftgång?
1.

Att dra benen efter sig.

X. Att någonting går baklänges.
2. Att gå om en klass i skolan.
9.

Hur undkommer kräftorna sina fiender?
1.

Den förflyttar sig baklänges genom att slå med stjärten.
X. Den försvarar sig med klorna.
2. Den avger ett illaluktande sekret från bakkroppen.

10.

Carl von Linné åt inte kräftor. Han klassificerade dem som insekter och sådana
äter man inte gärna. Den främsta orsaken var dock en annan, vilken?
1.

Han tyckte att de smakade dy.

X. Han fick gallstensanfall av dem.
2. Han fick nässelfeber när han åt dem.

