2012 års kräftfiske och kräftfest i Mädan.
”Banne mig, Dick, blir det inte bättre och bättre för varje år”. Orden kommer från Einar mitt under
årets kräftfest uppe på Einars och Susannas festplats upp under skogen. Jag tror att Einar gjorde
sig till tolk för de flesta närvarande under både själva fisket upp i trolska Rytjärn och festdeltagarna. I år fler än någonsin.
Det började redan på fredagskväll, då kräftburarna, ett 70-tal, under glam och stoj lades ut kring tjärnen
av gammal som ung. Det lagades, agnades och fixades i en härlig stämning, inte minst bland alla barnen. Därefter fikades, grillades och bara njöts det av den härliga kvällen.
På lördagsmorgonen, redan vid 8-tiden, var det en än större mycket förväntansfull skara som började
håva in bur efter bur. Ibland hördes förtjusta skrik, när fyllda burarlyftes upp ur vattnet. Båtar, kanoter
och springande barn kom med burar till uppsamlingsplatsen ute på grilludden och kräfta efter kräfta plockades ut ur burarna. Lite försiktigt i början men allt mer franka bar barn i alla storlekar kräfta efter kräfta
till uppsamlingskärlen. Under Andreas ledning mättes det och de minsta under 10 centimeter fick en
egen hink för senare utsättning igen.
När alla kräftor var ihopsamlade visade det sig att 118 stycken skulle gå till kokning för kvällens fest och
48 stycken släpptes ut under ivrigt påhejande för att växa på sig till kommande år. Resultatet 164 stycken var något lägre än förra årets rekordfångst på 182.
Kräftfesten.
Festen uppe hos Einar och Susanna lockade rekorddeltagande. Vi var närmare 60 deltagare som sörplade och njöt av byns egna kräftor. Fler icke-bybor än bybor. Det innebar att det här året fick vi nöja oss
med ett par kräftor per person, då de flesta barnen också ivrigt njöt av sin egen fångst. Vad gjorde det då
att icke medlemmar i Fiskevårdsföreningen fick betala nästan restaurangpris för kräftorna. 25 kronor
styck. Stämningen var i topp både vid grillar och kring borden. Vilket PR för byn och dess sociala stämning, som en grund för att vi ska bli fler bofasta.
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