
Kräftorna sköna!

Sprit och konst.
Kan det bli bättre?

Spritmuseum ligger på Djurgården i 
Stockholm och bjuder besökaren på en 
oförglömlig resa: Från lust till lidande, 
från parkbänk till cocktailparty, ba-
serad på scenerier, upplevelser, dofter, 
smaker. 

Här finns även Absolut Art Collec-
tion, en av vår tids mest särpräglade 
konstsamlingar med verk av interna-
tionella och svenska konstnärer som 
Andy Warhol, Keith Raring, Damien 
Hirst, Linn Fernström, Ola Billgren, 
Dan Wolgers med flera.

Utöver konst- och spritutställningar-
na erbjuder Spritmuseum visningar, 
vin- och spritprovningar, festvåning 
och konferensrum med smått beru-
sande utsikt över Stockholms inlopp. 

I restaurangen med brygga serveras 
mat och dryck med naturliga för-
tecken. 

För mer information, besök oss på 
www.spritmuseum.se,  
facebook.com/spritmuseum eller  
twitter.com/spritmuseum

SM i nyskrivna 
snapsvisor

Sedan 1991 har museet arrangerat 
SM i nyskrivna snapsvisor. Vill du 
delta, skicka in dina bidrag, max tre 
stycken nyskrivna snapsvisor, till 
info@spritmuseum.se senast den  
1 september.



När som sädesfälten 
böjer sig för vinden
Melodi: Barndomshemmet

När som sädesfälten böjer sig för vinden 
står nån djävel där och böjer dom tillbaks.

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 bredd. 
Och lilla snapsen 
dyker så rapp sen 
ner i sin sköna bädd.

spritmuseum.se

Kräftan är ett läckert djur
Melodi: Kovan kommer, kovan går

Kräftan är ett läckert djur, 
läckert djur, läckert djur. 
Färgen den går aldrig ur, 
aldrig ur, aldrig ur.
Går den bakåt är den okokt. 
Går den framåt är det oklokt, 
att du tar en pärla till, 
men du gör ju som du vill.

Kräftgång
Melodi: En sockerbagare

Det sam en kräfta i älvens fåra,
jag slog ihjäl den med ekans åra.
Den ligger nu uppå dillat fat,
den var en fisk*, men nu är den mat.
Och uti älven simmar de han känner,
hans mamma, pappa och släkt och 
vänner.
Jag tror nog inte det vore klokt,
att tala om att vi honom kokt.

Författare: Daniel Eggertz, Falun
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2005

När jag är fuller så är jag glad
Melodi: När månen vandrar sin tysta ban

När jag är fuller så är jag glad 
när jag är glad är jag vacker. 
Jag går omkring i min lilla stad, 
bland alla hus och baracker. 
Och alla träden välter jag omkull 
allt detta gör jag när jag är full 
och vacker... å vaacker...

Melodi: När månen vandrar sin tysta ban

Det naturliga urvalet
Melodi: Skånska slott och herresäten

När Darwin studerade liv i naturen 
Så fann han att först dör de svagaste djuren 
De sämsta bland hjärnceller dör också först 
Så öka din IQ och minska din törst.

Författare: Rolf Malmström, Örkelljunga
Årets snapsvisa 2001

En gång i månan
Melodi: Mors lilla Olle

En gång i månan är månen full 
men aldrig vi märkt att den ramlat 
omkull, 
full av beundran hur mycket den tål 
höjer vi glasen och utropar SKÅL.

Kräftans tröst
Melodi: I Apladalen 

En liten kräfta sa till sin syster; 
Min vän var inte så svart och dyster. 
När du blir stor blir du röd och fin 
Och du får bada i brännevin.

Författare: Annika Rymark, Västerås
Årets snapsvisa 2011


