
 

NU VI HÖJER VÅRAN SNAPS 
Melodi: Nu är glada julen slut 
 
 
Nu vi höjer våran snaps, snaps, snaps. 
Den är nog ej gjord av raps, raps, raps. 
Nej potatis har måst till 
för att få den smak vi vill 
fukta våra strupar. 
 
Nu vi ätit från vårt fat, fat, fat. 
Som ju fyllts med mycket mat, mat, mat. 
Vi vill ha en snorre till 
inte bara plugg och sill. 
Skål och tack för ordet.! 
 
SKÅL! 

TILL NUBBEN TAGER MAN… 
Melodi: Vi går över daggstänkta berg 
 
Till nubben så tager man en sill, fallera, 
men också ansjovis, om man vill, 
fallera. 
Men om man är oviss, 
och sillen är ansjovis, 
så tager man bara några nubbar till, 
fallera. 
 
SKÅL! 

JÄNTA Å JA Å JULEN 
Melodi: Å jänta å ja 
 
Å jänta å ja, å jänta å ja 
allt uppå julefesten i da'. 
Å jänta å ja, å jänta å ja 
allt uppå julefesten. 
 
Där möttes vi glatt 
till glasenas klang, 
och alla till julebordet 
dom sprang 
och törsten 
i torra struparna brann — 
min hela, vart tog du vägen? 
 
SKÅL! 

LYFT PÅ HUVAN 
Melodi: Hej tomtegubbar 
 
Hej, tomtegubbar lyft på huvan 
och borsta dammet ur skägget. 
Nu ska vi ta och bota snuvan 
med extra påtårstillägget. 
En liten smutt, uppå en hutt, 
den kan på livsanden sätta sprutt. 
Hej, tomtegubbar öppna slussen 
för nu går hutten med bussen. 
 
SKÅL! 

JULVISA 
Melodi: Och jungfrun hon går i dansen 
 
Och julen den står och klappar 
igen på vår dörr, 
och tomten i gamla luvan 
han lovar som förr 
en jul, en jul, 
en strålande jul, 
så kul, så kul 
i slott och i skjul! 
 
I Valhall man slakta' grisen 
till midvinterkäk 
och gudarna smörjde kråset, 
men galten han skrek: 
Sån jul, sån jul, 
sån strålande jul, 
så kul, så kul 
i slott och i skjul! 
 
När midvinternatten tätnar 
därute i kväll, 
vad är det som gör det mysigt 
i vårt lilla tjäll? 
En jul, en jul, 
en strålande jul, 
så kul, så kul 
i slott och i skjul. 
 
Och kära ni alla vänner, 
som vill och som kan, 
nu dricker vi julen till 
och vi önskar varann 
en jul, en jul, 
en strålande jul, 
så kul, så kul 
i slott och i skjul! 
 
SKÅL 

VRID PÅ GASEN 
Melodi: Hej tomtegubbar 
 
Hej, tomtegubbar vrid på 
gasen 
och ta er själva av daga. 
Röd sprit vi hällt i alla glasen 
och fjäriln vinglar på Haga. 
Av akvavit man får kolik 
och alla tomtar skola stå lik. 
Hej, tomtegubbar vrid på 
gasen 
och ta er själva av daga. 
 
SKÅL! 
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