
 

Glöggsång 
Melodi: Uti vår hage 
 
Vinden den tjuter men vi har försvar 
- Den ljuva dryck! 
Värmer så gott hjärtat på en bandar 
Först krydda sen dekantera, 
Goa herrn, kan jag få mera! 
Sjung mer kardemumma 
Sjung glöggen till 
 
SKÅL! 

Glöggvisa 
Melodin: Nu ska vi skörda linet idag 
 
Nu ska vi pimpla i oss nått gått, 
aningen syrligt, ganska så sött. 
Färgen är mellan lila och rött, 
värmer från hår till fötter. 
Glöggglöggglöggglöggglöggglögg 
Solen går ner, 
kan man få mer. 
Glöggglöggglöggglöggglöggglögg 
Ge mig ett dussin russin. 
 
Värm under grytan, kyla skall ej 
avläsas uti mitt konterfej. 
Skålar jag ej, så skållar jag mig, 
nu ska det hända grejer! 
Glöggglöggglöggglöggglöggglögg 
Detta var tufft, 
ta lite luft. 
Glöggglöggglöggglöggglöggglögg 
Ge mig en andel mandel. 
 
SKÅL! 

 
Nu vi glöggen ska ta 
Melodi: Nej se det snöar 
 
Ja, se det snöar, Ja se det snöar, 
och nu vi glöggen ska ta. 
Ja, se det snöar, Ja se det snöar, 
é gott i magen HURRA! 
Nu tar vi russinen fram 
att krydda den med. 
Sedan magen den får, 
Och hej vad den mår. 
 
SKÅL! 

Hej Tomtegubbar 
Melodi: Hej Tomtegubbar 
 
Hej tomtegubbar slå i glasen 
och låt oss lustiga vara. 
Hej tomtegubbar slå i glasen 
och låt oss lustiga vara 
En liten tid vi leva här 
med mycket möda och stort 
besvär. 
Hej tomtegubbar slå i glasen 
och låt oss lustiga vara. 
 
SKÅL! 

Glöggen den står på bordet 
Melodi: Och jungfrun hon går i ringen 
 
Ack, glöggen den står på bordet 
och ångar sig varm. 
Vi häller den ner i halsen 
och värmer vår tarm. 
En här, en där, utan minsta besvär, 
den drycken är vår strupe så innerligt kär! 
 
SKÅL! 

Värm nu vinet 
Melodi: Gubben Noak 
 
Värm nu vinet, värm nu vinet, 
uti våra glas. 
Bäst vi börjar smaka, 
ifall det tas tillbaka. 
Fatta glasen, djupt i basen, 
utbringar vi SKÅL! 
 
Mera, mera, glögg servera, 
när vi druckit ur. 
Bara vi nu tål'et, 
glögg med alkoholet. 
Tag nu skvätten, i falsetten, 
om igen en SKÅL! 
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