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Julsnapsvisa 
Mel: En sockerbagare 
 

Den svenska julen har så många smaker 
som sill och skinka och pepparkaker. 
Och glöm sen inte all kryddad sprit. 
För svenska julen är sällan vit! 

AÄ nglakyssen 
Mel: En sockerbagare 
 
Så skön som liljan uppå sin stängel 
står supen där som en långbent ängel. 
Och härligt iskall och upphälld nyss 
så smakar den som en änglakyss. 

En kopparslagare 
Mel: En sockerbagare 
 
En kopparslagare här bor i staden. 
Han får nog jobb under morgondagen. 
Vi tar en nubbe, ja fler ändå, 
så han får pannor att banka på 

Ser du stjärnan 
Mel: When You Wish Upon a Star 
 
Ser du stjärnan i det blå?  
Ta en sup så ser du två. 
Tar du mera, ser du flera 
stjärnor små. 

Små nubbar 
Mel: Tre gubbar från pepparkakeland 
 
Små nubbar, små nubbar,  
från vårt potatisland. 
Vi håller, så varsamt,   
tillsammans i vår hand 
Båd bruna, och vita,  
ska ni nu allt få se; 
Gör oss till glada To-omtar  
med luvorna på sne´! 

I koma 
Mel: Tre gubbar från pepparkakeland 
 

I koma, i koma, vi falla efterhand. 
Så röda, så röda, i ögonen ibland 
I glasen, i glasen, vi finna ljuvlig saft 
och ta mig tusan, ger det inte både liv och 
kraft! 

Huttvisan 
Mel.: Midnatt råder 
 
Goda nubbar, dricker vi ur glasen,  
vi ur glasen. 
Glada blir vi utav bara fasen, utav fasen. 
Hutt, hutt, hutt, hutt, huttehuttehutthutt, 
hutt, hutt, hutt! 

Dominoeffekten 
Mel: Nu ha vi ljus här i vårt hus 
  
Ta dej ett rus! Drick vad som bju's! 
Unna dej några droppar spiritus! 
När du blir sned, ställ dej på led! 
Följ julens sed! 
När vi ställt oss hela tjocka släkten, 
ska vi leka dominoeffekten: 
faller far, faller farfars far, 
faller du och ja, faller alla. 

Julnubben 
Mel: Nu har vi ljus här i vårt hus 
 
Nu har vi kul, här i vårt hus 
nubben är kommen hopp tra la la la! 
Flaskor i ring, dansar omkring, 
dansar omkring. 
Granen står så grön och grann i stugan, 
se upp så inte tomten pussar frugan. 
Ja nu på stubben, så tar vi nubben, 
God Jul på dig tomtegubben! 
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Vi tar ett rus 
Mel: Nu har vi ljus här i vårt hus 
 
Vi tar ett rus, Här i vårt hus. 
Helan är kommen Hoppfallerallanlej. 
Julen är här, Julgrisen är 
Full som ett bär. 
Hej nu brinner alla juleljusen 
Tomten och lucia är på snusen 
O´ fallerilla, o´ falleralla 
O´ fylleri för oss alla. 

Julesnapsen 
Mel: Karusellen - jungfru skär 
 
Jule-snapsen kommit på vårt bord, 
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen. 
Helan för de stora, halvan för de små,  
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå. 
(svälj först och sjung sedan): 
./. För ha, ha, ha, det gick ju jättebra  
för Andersson och Pettersson 
och Lundström o´ ja ./. 

Snick Snack 
Mel: Ritsch, ratsch 
 
Snick, snack, fyllebom, hick, hick  
fyllehick, bom, bom, fylesnack, bom, bom  
Tick, tack, fyllebom, drick, drick,  
nu slår julen ut i blom.  
Av julesnaps en fyllenäsa har vi fått  
så tomteröd med grundtonsfärg i blått.  
Den börjar nu ta färg och form  
och dess volym blir helt enorm.  
I juletidens stoj och glam 
den lyser vackert fram. 
 
 
 

Blinka lilla pärla där 
Mel: Blinka lilla stjärna där 
 
Blinka lilla pärla där 
hur jag undrar hur du är. 
Hoppas att du sitter bra 
så att jag blir riktigt gla ’. 
Blinka lilla pärla där, 
snart står du ej längre där. 

Nu är det kul igen 
Mel: Nu är det jul igen 
 
Nu är det jul igen 
och nu är det kul igen. 
Å skåla vill vi nu på stubben. 
Nu är det jul igen, 
och nu är det kul igen. 
Vi snåla inte här på nubben. 
Drick nu å va glad. 
Ja, drick nu å va glad 
För snart så kommer tomtegubben! 
Drick nu å va glad. 
Ja, drick nu å va glad 
För snart så kommer tomtegubben! 

Starka snapsar i jul 
Mel: Blommig falukorv 
 
Vi vill ha snapsar till vår julemat – mamma. 
Nåt annat vill vi inte ha. 
Vi älskar Svart Vinbärs och  
Skåne och en Herrgård. 
och vodkan den med lingonsmak. 
Bäsk – gör oss så sälla. 
Pors – gör oss så snälla. 
Reimersholms är härligt läbbigt.. 
Vi vill ha snapsar till vår julemat – mamma. 
Nåt annat vill vi inte haaaaaaa!!! 
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Nu höjas tusen fyllda glas 
Mel: Nu tändas tusen juleljus 
 
Nu fyllas tusen brännvinsglas, 
uppå vår mörka Jord  
och tusen, tusen höjas ock,  
vid varje dukat bord.  
 
Ty över stad och land i kväll  
går julens glada skål  
till Jesusbarnet, klapp och gran,  
sill, skinka, korv och kål.  
 
Du brännvin ifrån flaskans djup,  
o låt din varma kropp  
få komma in i varje hus,  
med julens frid och hopp.  
 
I varje hjärta armt och mörkt,  
sänd du en stråle blid  
som värmer med din alkohol,  
i signad juletid. 
 
Nu höjas tusen fyllda glas,  
kring bordens glada rund 
och tusen tusen nubbar små,  
det tömmes per sekund. 
 
Till julematen här i kväll,  
oss öl och brännvin bärs, 
Ja, nubbar smakar väldigt gott,  
till allt som här förtärs. 

Julkalaset 
Mel: Gläns över sjö och strand 
 
Gläns över bord och fat 
pärlan den kära 
du som till julemat 
kräves att tära. 
Pärlan i bättre hem 
tages med fart och kläm. 
Blandas till underbart julrus kalaset 
skåla med härligt klar pärla i glaset! 

AÄ r ni redo? 
Mel: Hej tomtegubbar 
 
Hej allesammans är ni redo 
för nu så börjar kalaset. 
Hej allesammans är det säkert 
att ni har fått nåt i glaset? 
En liten sup och julemat 
det är precis så som vi vill ha ’t. 
Höj allesammans högra armen 
Nu så tömmer vi glaset. 

Vickning, tomtegubbar 
Melodi: Hej, tomtegubbar  
 
Hej, tomtegubbar,  
det är dukat,  
nu står det vickning på bordet!  
Hej, alla ni som bara väntat,  
nu hör ni äntligen ordet,  
att det är dags  
för öl och snaps,  
och först till bordet,  
ja han har flax!  
Hej, tomtegubbar slå i mjödet  
och glöm ej osten och brödet!  

Julvisa 
Mel: nu är det jul igen. 
 
Nu är det jul igen 
och nu är det Nu igen 
och efter nu så kommer sedan. 
Men det var inte sant, 
nej, det var inte sant, 
för däremellan kommer medan. 
Men det var inte sant, 
nej, det var inte sant, 
för däremellan kommer medan. 
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Staffansvisan 
Mel: Staffan var en stalledräng. 
 
Staffan var en stalledräng 
men inte någon stjärna. 
han gilla' inte att gå hem 
dit gick han inte gärna. 
Ingen dager synes än 
därför stannar jag till fem 
sa Staffan. 

En visa om glögg 
Mel: nej se det snöar. 
 
Vi ser det snöar, vi ser det snöar, 
och glöggen därför vi tar. 
Vi ser det snöar, vi ser det snöar, 
så varmt i magen hurra! 
Nu tar vi russinen fram 
att krydda den med. 
och Sedan magen den får, 
Och hej vad den mår. 

Värm nu vinet 
Mel: 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 

När snön ligger vit 
Mel: Sjöbloms dass 
 
När snön ligger vit och barnen har kul  
och solen går ner bakom Sjöbloms skjul  
Ja, då är det jul! 

Julevisan  
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! 
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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! 

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. 

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? 

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 

Jag drömmer om en 
kall nubbe 
Melodi: White Christmas  
 
Jag drömmer om en kall nubbe,  
en sån som gör mig varm och glad.  
Nu när vågor brusar  
och björkar susar  
vårt vemod med varje litet blad. 

Tre pepparkaksgubbar 
Musik: Alice Tegnér, Text: Astrid Gullstrand 
 
Vi komma, vi komma  
från Pepparkakeland 
och vägen vi vandrat  
tillsammans hand i hand. 
Så bruna, så bruna  
vi äro alla tre, 
korinter till ögon  
och hattarna på sne’. 
 
Tre gubbar, tre gubbar från Pepparkakeland, 
till julen, till julen  
vi komma hand i hand. 
Men tomten och bocken  
vi lämnat vid vår spis, 
de ville inte resa från  
vår pepparkakegris. 
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Bjällerklang 
James Pierpont 
Svensk text: Eric Sandström/Gösta Westerberg 
 
Ute faller snö, 
i spiltan Blacken står, 
och äter lugnt sitt hö, 
när ljudet honom når, 
att selen lyftes ner, 
och framför släden snart, 
med oss han sedan sig beger, 
iväg med väldig fart. 
 
Bjällerklang, bjällerklang, 
hördess dingle-dång. 
Flingor som nu virvlar om, 
i munter vintersång 
Följ oss ut, följ oss ut, 
Blacken travar på, 
i hans spår vår släde går, 
där höga furor stå, 
 
Vi sitter under fällen, 
och snön omkring oss yr, 
och inte förr´n till kvällen, 
vi färden hemåt styr, 
Bjällerklang, bjällerklang, 
hördess dingle-dång. 
Flingor som nu virvlar om, 
i munter vintersång. 

Goder afton 
av Alice Tegnér 
 
Goder afton, goder afton,  
båd’ herre och fru, 
vi önskar Eder alla en fröjdefull jul! 
 
Goder afton, goder afton,  
välkommen var gäst, 
vi önskar Eder alla en fröjdefull fest! 

Klumpe Dumpe Tomte 
Melodi: Imse vimse spindeln  
 
Klumpe Dumpe Tomte  
klättra opp i gran,  
ner dråsa' barren,  
tomten dråsa' me'.  
Ropa' glatt:  
Gör ej ett barr, min vän!  
Klumpe Dumpe Tomte  
klättra' opp igen.  
 
Fjompe Tomte Törstig  
sitter på en bar,  
vickar på stolen  
och i golvet far.  
Strax nån fyller  
på hans glas och sen  
Fjompe Tomte Törstig  
klättra' opp igen.  

Sockerbagaren  
av Alice Tegnér 
 
En sockerbagare här bor i staden, 
han bakar kakor mest hela dagen. 
Han bakar stora, han bakar små, 
han bakar några med socker på. 
 
Och i hans fönster hänger julgranssaker 
och hästar, grisar och pepparkakor. 
Och är du snäller så kan du få, 
men är du stygger så får du gå. 
Men till nästa år igen 
Kommer han vår gamle vän, 
Ty det har han lovat. 
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Kring julgranen  
av Alice Tegnér 
 
Nu så är det jul igen,  
jultomten myser, 
julegran och klappar han skickar så snäll. 
In i minsta koja nu julljuset lyser, 
alla äro glada på julaftons kväll. 
 
Kära jul, välkommen, 
välkommen till jorden! 
Nu den långa hösten är slut för i år. 
Med dig kommer snön och lyser upp Norden, 
sen så får vi påska, och så blir det vår. 
 
Och så kommer sommar’n,  
då grönt är i skogen, 
smultronen, de rodna, och åkern blir gul! 
Men i höst, då skörden är inkörd på logen, 
då vi önska åter: Ack vore det jul! 

Nej, se det snöar  
av Felix Körling 
 
Nej, se det snöar,  
nej, se det snöar, 
det var väl roligt, hurra! 
Nu blir det vinter, nu blir det vinter 
Som vi har önskat, hurra! 
Då tar vi kälkarna fram och vantarna på, 
och sen vi åker i backen,  
hej, vad det ska gå! 
 
Och fram med skidan,  
och fram med skidan, 
och sen på backarna opp! 
Vi står på näsan, vi står på näsan, 
ibland när vi gör ett hopp. 
Men inte lipar vi, nej,  
det gör ingenting, 
om man i drivan den mjuka  
ett tag rullar kring 
 
 
 

Och isen ligger,  
och isen ligger, 
liksom en spegel så klar. 
Och snabbt som vinden,  
och snabbt som vinden, 
på skridsko fram vi då far. 
Vi sätta rovor ibland, och slå ytterskär. 
Hurra för vintern, för vintern, som äntligt är 
här! 

Nu har vi ljus här i 
vårt hus 
Musik: Johanna Ölander, Text: Rafael Hertzberg 
 
Nu ha vi ljus här i vårt hus, 
julen är kommen, hopp tra-la-la-la! 
Barnen i ring dansa omkring,  
dansa omkring. 
Granen står så grön och grann i stugan, 
granen står så grön och grann i stugan. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la,  
tra-la-la-la-la, la-la! 
 
Kom lilla vän, kom nu igen, 
dansa kring granen, hopp tra-la-la-la! 
Glädjen är stor, syster och bror,  
syster och bror, 
pappa, mamma, alla gå i dansen. 
Pappa, mamma, alla gå i dansen. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la,  
tra-la-la-la-la, la-la! 
 
Kom tag en sväng, klappar i mängd, 
julbocken hämtat, hopp traa-la-la-la! 
Lutfisk och gröt, tårta så söt,  
tårta så söt, 
få vi sedan när vi tröttnat dansa. 
Få vi sedan när vi tröttnat dansa. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la,  
tra-la-la-la-la, la-la! 
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Tomtarnas julnatt 
av Alfred Smedberg 
 

Midnatt råder, det är tyst i husen,  
tyst i husen, 
alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen. 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp. 
 

Se, då krypa tomtar upp ur vrårna,  
upp ur vrårna, 
lyssna, speja, trippa fram på tårna,  
fram på tårna. 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp. 
 

Snälla folket låtit maten rara, maten rara, 
stå på bordet åt en tomteskara, tomteskara. 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp. 
 

Hur de mysa, hoppa upp bland faten,  
upp bland faten, 
tissla, tassla: ”God är julematen!”, 
”Julematen!” 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp. 
 

Gröt och skinka, lilla äpplebiten, äpplebiten, 
tänk, så rart det smakar Nisse liten!  
Nisse liten! 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp. 
 

Nu till lekar! Glada skrattet klingar, skrattet 
klingar, 
rundt om granen skaran muntert svingar, 
muntert svingar. 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp. 
 

Natten lider. Snart de tomtar snälla, tomtar 
snälla, 
kvickt och näpet allt i ordning ställa, ordning 
ställa. 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp. 
 

Sedan åter in i tysta vrårna, tysta vrårna, 
tomteskaran, tassar nätt på tårna,  
nätt på tårna. 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp. 

Deck the halls 
trad 
 
Deck the halls with boughs of holly, 
Fa la la la la, la la la la. 
‘Tis the season to be jolly, 
Fa la la la la, la la la la. 
 
Don we now our gay apparel, 
Fa la la, la la la, la la la. 
Toll the ancient Yule tide carol, 
Fa la la la la, la la la la. 
 
See the blazing Yule before us, 
Fa la la la la, la la la la. 
Strike the harp and join the chorus. 
Fa la la la la, la la la la. 
 
Follow me in merry measure, 
Fa la la, la la la, la la la. 
While I tell of Yule tide treasure, 
Fa la la la la, la la la la. 
 
Fast away the old year passes, 
Fa la la la la, la la la la. 
Hail the new, ye lads and lasses, 
Fa la la la la, la la la la. 
 
Sing we joyous, all together, 
Fa la la, la la la, la la la. 
Heedless of the wind and weather, 
Fa la la la la, la la la la. 
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Hej, tomtegubbar 
Traditionell 
 

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! 

Raska fötter springa 
tripp, tripp, tripp. 
Text/Musik: Sigrid Sköldberg-Pettersson/Emmy 
Köhler 
 

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp! 
Mamma har så bråttom klipp, klipp, klipp! 
Juleklappar lackas in. 
Dörren stängs för näsan din. 
Det är bara roligt. 
 

Pappa har gått ut i sta’n, sta’n, sta’n; 
Köper där en präktig gran, gran, gran. 
Den skall hängas riktigt full, 
Först en stjärna utav gull, 
Nötter sen och äpplen. 
 

Se nu är ju allting klart, klart, klart. 
Barnen rusa in med fart, fart, fart. 
Vem står där i pappas rock? 
Jo, det är vår julebock. 
Han har säkert klappar. 
 

Alla barnen ropa: ”Ack, ack, ack; 
Snälla rara pappa, tack, tack, tack!” 
Margit får en docka stor. 
Gungehäst får lille bror. 
Stina får en kälke. 
 

Snart är glada julen slut, slut, slut. 
Julegranen bäres ut, ut, ut. 
Men till nästa år igen 
kommer han, vår gamle vän, 
ty det har han lovat. 
 
Hark the herald angels 
sing 
 

Hark! The herald angels sing 
"Glory to the newborn King!" 
Peace on earth and mercy mild 
God and sinners reconciled" 
Joyful, all ye nations rise 
Join the triumph of the skies 
With the angelic host proclaim: 
"Christ is born in Bethlehem" 
Hark! The herald angels sing 
"Glory to the newborn King!" 
 

Christ by highest heav'n adored 
Christ the everlasting Lord! 
Late in time behold Him come 
Offspring of a Virgin's womb 
Veiled in flesh the Godhead see 
Hail the incarnate Deity 
Pleased as man with man to dwell 
Jesus, our Emmanuel 
Hark! The herald angels sing 
"Glory to the newborn King!" 
 

Hail the heav'n-born Prince of Peace! 
Hail the Son of Righteousness! 
Light and life to all He brings 
Ris'n with healing in His wings 
Mild He lays His glory by 
Born that man no more may die 
Born to raise the sons of earth 
Born to give them second birth 
Hark! The herald angels sing 
"Glory to the newborn King!" 
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