
Kräftskiva på 1980-talet 

Denna sanna historia ägde rum på det glada 80-talet. Det var igen tid för klubbens traditio-

nella kräftskiva på Knipans veranda. Uppslutningen var som vanligt på den tiden stor och 

rotarianernas damer var inbjudna. 

Ekenäs Rotaryklubb har alltid hållit strikt på etikett och seder vilket betydde att till klubb-

mästarens åliggande under kvällen hörde ”talet till kvinnan”. Detta år var vår klubbmästare 

J.K.  På grund av sin finskspråkiga bakgrund hade han lagt ner ett stort arbete på att författa 

ett trevligt och roligt tal. Talet hade han i kavajfickan och han smygläste det flitigt under hela 

middagen. 

De sanitära utrymmena har alltid varit ett stort problem på Knipan, så och denna kväll då 

över 30 rotarianer skulle besöka toaletten före kaffe och cognacen.  Programmet fördröjdes 

och Presidenten blev orolig och skickade ut en yngre rotarian med budet ” skynda på, det 

blir talet till kvinnan”. 

Nu råkade det sig så att som en av de sista i kön befann sig vår broder, industrirådet Pehr 

”Pelle” Sommar (senare hedersmedlem i klubben). Han uppfattade att orden var riktade till 

honom, ”skynda på Du skall hålla talet till kvinnan”.  

Broder Pelle kom i full fart in på verandan och han såg inte klubbmästaren som med talet i 

hand stod beredd att påbörja sitt värv.  Broder Pelle satte sig inte ner utan han påbörjade 

omedelbart talet till kvinnan med orden ”det här kom litet plötsligt men vi rotarianer...” 

I det improviserade talet uppehöll han sig som vanligt främst vid Lotta Svärd rörelsens bety-

delse, kvinnornas osjälviska insatser under kriget, martha föreningarna och kvinnans plats i 

hemmet och köket. 

Det mycket personligt och oefterhärmligt hållna talet med en minst sagt diffus röd tråd löpte 

bra, alla var nöjda och många uppfattade inte ens bytet av talare.  Och klubbmästaren satte 

sig försynt ner med sitt oanvända tal.    
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