
Transcript for Simple Swedish Podcast #6 - Trip 
to Czech Republic and Swedish crayfish party

Transcript
Okej då börjar vi, och..jag vill bara säga först att som vanligt har jag inget transkript 
som jag går efter, utan jag spelar in först och..så skriver jag transkriptet efteråt. Och det
är för att jag vill att det ska låta så naturligt som möjligt. Så..jag har skrivit en liten, 
liksom, vad jag vill prata om, och sedan så..så pratar jag. Och idag så vill jag prata om 
mina två senaste veckor. Jag har rest en del, jag har varit i Tjeckien och i Sverige. Och 
först så var jag i Prag tillsammans med två vänner från Sverige. Jag har känt dom i flera 
år, och jag träffar inte mina svenska vänner lika ofta nu förstås, eftersom jag bor i 
Budapest. Så det var kul att träffa dom och hänga lite med dom, spendera lite tid 
tillsammans och, vi gjorde inget speciellt, vi..drack bärs, åt mat, tog det lugnt och..gick
runt och kollade på staden..i tre dagar, så det var skönt. Efter det så åkte jag direkt till 
Brno som är den näst största staden i Tjeckien, och där mötte jag upp med min 
flickvän, för vi firade sex månader som ett par, och vi träffades i Brno och därför 
bestämde vi oss för att åka tillbaka dit för att fira sex månader, och det är lite för 
att..också för att, jag var i Tjeckien ändå, och hon skulle också göra nånting i närheten,
så det passade. Och det passade mig ännu bättre eftersom jag ska börja jobba för ett 
tjeckiskt företag. Och, jag passade på att skriva kontrakt med dom dagen efter. Eller två 
dagar efter faktiskt. Så..så det var kul, vi var ute och åt och ja..vi hade hyrt en Airbnb 
som var väldigt mysig. Och vi hade det jättebra. Och efter det så åkte vi till Ostrava, och 
hon är ursprungligen från Ostrava så hennes föräldrar bor i Ostrava och hennes pappa 
fyllde år, så hon hade frågat om jag ville med och fira honom. Så jag var med och firade
hennes pappas födelsedag. Och det var trevligt för jag började studera tjeckiska för, ja..i 
somras, för några månader sen, och nu kunde jag faktiskt prata litegrann med hennes 
föräldrar så det var kul och vi åt mat och drack öl, som man gör i Tjeckien. Tjeckien är 
ju..jag tror Tjeckien är världens mest öldrickande land, alltså, landet där man dricker 
mest öl per capita i världen. Så ja.. Så..ja det var kul, och sen så åkte vi tillbaka till 
Budapest, fast bara för en natt, för dagen efter så åkte vi till Sverige. Och på lördagen 
så hade min bror anordnat, alltså, organiserat en fest, en kräftskiva. Kräftskiva det är 
en speciell traditionell fest som vi har i Sverige, i..ja vanligtvis i augusti, och nu var det i 
september eftersom vår mamma har, alltså, hon och..hon har..hon är..var inte där, så 
hennes hus var tomt, ledigt, så det var en perfekt..ett perfekt tillfälle att ha kräftskiva. 
Så han hade bjudit in massa folk, jag tror vi var 15 personer, och vi satte upp ett 
partytält. Ett partytält det är som ett litet öltält, alltså ett tält som man sätter upp i 
trädgården där man kan vara, ja..många personer. Så..och på kräftskiva så äter man 
kräftor. Kräftor det är alltså.. Ja, dom ser ut som en stor räka med klor. Och det äter 
man i Sverige i augusti, och september. Och det är en tradition som finns sedan 1800-
talet, för, ja, man har ätit kräftor i Sverige under många år, flera hundra år, men i slutet 
av 1800-talet så började folk äta mer kräftor, och.. Man bestämde en lag, att man får 
inte..man får inte börja fiska kräftor förrän i augusti. Så därför så blev augusti en 
tradition för att börja äta kräftor. Så kräftskiva, det är en vanlig fest som görs, firas i 
Sverige i augusti. Och man äter kräftor och dricker snaps och sjunger snapsvisor. En 
snapsvisa är en sång som oftast handlar om att dricka snaps, såklart. Så man sjunger 
sången och..och så dricker man snapsen. Den vanligaste snapsvisan är Helan Går. Den 
går ungefär såhär:
Helan går sjung hoppfaderallanlallanlej
Helan går..



Ja, ni får googla, Helan Går. Så det var jättekul att ha kräftskiva, och jag träffade många 
gamla vänner som jag inte har träffat på länge. Och ja, efter det så var vi kvar i Sverige
i några dagar till. Ja..vi tog det lite lugnt och jag jobbade också lite, och jag träffade min 
pappa. Och sen så åkte vi tillbaka till Budapest. Så det har vart lite, såhär, semester för 
mig. Även om jag jobbade också..i..några dagar. Men det var skönt att ha lite semester. 
En negativ sak som händer är att man tappar på gymmet. Alltså, jag..man tappar lite i 
styrka. Så när jag var på gymmet igår så var jag inte lika stark som förra gången, för 
att det var 16 dagar sen jag var på gymmet sist. Och en sista sak som jag ska säga är 
att min flickvän flyttar in hos mig nu, och det första hon gjorde var att åka till Ikea, 
och..hon köpte ljus och växter och kuddar och min rum är väldigt mysigt nu. Och..så 
det ä mysigare och luktar godare. Det blir alltid..det är lite så det blir när man har tjej 
som bor hos en. Så det är härligt. Men det var allt för idag, och glöm inte som sagt att ni
kan hitta gratis transkript för den här podcasten på swedishlinguist.com. Det var allt för 
idag, vi ses nästa gång! Eller hörs menar jag, hej hej!

Ordlista - Word list
så [..] som möjligt --------------------- as [..] as possible
en del ----------------------------------- a bit, some (lit. 'a part')
förstås ---------------------------------- obviously
bärs ------------------------------------- (slang) beer
tar det lugnt ---------------------------- take it easy, chill
näst ------------------------------------- second (as in 'the second biggest')
möter upp med ------------------------- meet up with
ett par - paret - par -------------------- couple, pair
jag var där ändå ------------------------ I was there anyway
i närheten ------------------------------- nearby
ursprungligen --------------------------- originally
är med ---------------------------------- participate, parttake, be in
fast -------------------------------------- but, although ('but just for one night')
en kräftskiva ---------------------------- Swedish crayfish party
bjuder in - bjöd in - bjudit in ---------- invite (somewhere, to something)
ett tält - tältet - tält -------------------- tent
sätter upp ------------------------------- set up
en trädgård ----------------------------- garden
en kräfta - kräftan - kräftor ----------- crayfish
en räka - räkan - räkor ---------------- shrimp, prawn
en klo - klon - klor --------------------- claw, pincer
en lag - lagen - lagar ------------------- law
på länge -------------------------------- in/for a long time 
tappar - tappade - tappat -------------- drop
styrka ----------------------------------- strength
ett ljus - ljuset - ljus ------------------- 1. light 2. candle
en växt - växten - växter -------------- plant
en kudde - kudden - kuddar ----------- pillow


