
  

NU VI HÖJER VÅRN 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! 

sanghafte.se sanghafte.se sanghafte.se 



 

HEJ TOMTEGUBBAR 
 
Hej tomtegubbar, slå i glasen 
och låt oss lustiga vara! 
Hej tomtegubbar, slå i glasen 
och låt oss lustiga vara! 
Kom inte hit med akvavit 
för vi har brännvin och motorsprit! 
Hej tomtegubbar, slå i glasen 
och låt oss lustiga vara! 
 
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! 

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! 

TIPP-TAPP 
Melodi: Tomtarnas julnatt 
 
Alla sova, tyst det är i huset, tyst i huset. 
Tomten snarkar, sover av sig ruset, av 
sig ruset. 
Tipp, tapp, tipp, tapp, 
tippetippetipp, tapp, 
tipp, tipp, tapp. 
 
Räven raskar, raskar över taken, över 
taken. 
Gröna tomtar håller mamma vaken, 
mamma vaken. 
Tipp, tapp, tipp, tapp, 
tippetippetipp, tapp, 
tipp, tipp, tapp. 
 
SKÅL! 

DEN SOM SPAR HAN HAR 
Melodi: Nu är glada julen slut, slut, slut 
 
Om man bara tar en smutt, smutt, 
smutt 
Utav denna lilla hutt, hutt, hutt 
Har man ganska mycket kvar 
Men se den som spar han har 
Inte särskilt roligt 
 
SKÅL! 

sanghafte.se sanghafte.se sanghafte.se 


