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Nödsnaps

Julsnapsvisa
Melodi: 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 inte vit!

Mel: Tre pepparkaksgubbar

Tag gärna en snaps nu till julens goda sill.
I glädje och sorg och allt som hör livet till.
I nödsituationer tas dubbla till o med,
ja, såsom som när vi handlade
julklappar i Ullared.

Är Ni Redo?

Snön Ligger Vit

Hej allesammans är ni redo
för nu 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 nu på armen,
Ja, nu tömmer vi glaset.

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

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.

Tomtens sup
Mel: John Brown’s body

Tomten i luvan
står och stampar vid vår dörr.
Tomten har snuvan
och vill ha en sup som förr.
Frostigt är skägget
men hans humör det är på topp
och nu vill han dricka opp!
Skål, ja skål, ja skål för tomten
Skål, ja skål, ja skål för tomten
Skål, ja skål, ja skål för tomten
Nu tar vi tomtens sup, ja ner med den!

Melodi: Sjöbloms dass

Snapsen tas

Och tomten är kanske ful(l)?

Lutfisken skål

Mel: Skånska slott och herresäten

När långan är fångad och torkad och lutad
på Anna-dan blötlagd och avlutning slutad.
Då är det hög tid själv bli blötlagd förstås
och tömma sitt glas, så allt lutar för oss.

Janssons frestelse
Mel: Vi går över daggstänkta berg

En Jansson till jul hör ju till, fallera,
och nubben tas till en rätt med sill, fallera,
och om man är oviss
om sillen är ansjovis
så tager man några nubbar till, fallera.
Och om man är oviss
om sillen är ansjovis
så tager man några nubbar till, fallera.

Julafton Är
En Söndag

Mel: Nu ska vi skörda linet
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Mel: Hej tomtegubbar

Nu ska vi dricka nubben Gutår,
för glada julen här nu pågår.
Tjosan du tomte, hej vad det går
Julafton är en söndag.
Jul, jul, jul, jul, jul, jul
Julsnapsarna dom smakar så gott.
Jul, jul, jul, jul, jul, jul
Julafton är en söndag!

