
God Jul!

Sprit och konst.
Kan det bli bättre?

Nya Spritmuseum ligger på Djur-
gården och bjuder besökaren på en 
oförglömlig resa: Från lust till lidande, 
från parkbänk till cocktailparty, ba-
serad på scenerier, upplevelser, dofter, 
smaker. 

Här finns även Absolut Art Collec-
tion, en av vår tids mest särpräglade 
konstsamlingar med verk av interna-
tionella och svenska konstnärer som 
Andy Warhol, Keith Raring, Damien 
Hirst, Linn Fernström, Ola Billgren, 
Dan Wolgers med flera.

Utöver konst- och spritutställningar-
na erbjuder Spritmuseum visningar, 
vin- och spritprovningar, festvåning 
och konferensrum med smått beru-
sande utsikt över Stockholms inlopp. 

I restaurangen med bar och berså 
intill hamnen har årstider, högtider 
och traditioner sin givna plats. 

För mer information, besök oss på 
www.spritmuseum.se,  
facebook.com/spritmuseum eller  
twitter.com/spritmuseum

SM i nyskrivna 
snapsvisor

Museet fortsätter med den populära 
tävlingen SM i nyskrivna snapsvisor. 
Vill du delta, skicka in dina bidrag, 
max tre stycken nyskrivna snapsvisor, 
till info@spritmuseum.se senast den  
1 september.



Tänk om jag hade 
lilla nubben
Tänk om jag hade lilla nubben 
på ett snöre i halsen. 
Tänk om jag hade lilla nubben 
på ett snöre i halsen. 
Jag skulle dra den upp och ner, 
så att den kändes som många fler.
Tänk om jag hade lilla nubben 
på ett snöre i halsen. 

Melodi: Hej tomtegubbar

Nu har vi sprit
Nu har vi sprit, brunröd och vit 
snapsar på bordet 
hopp-tra-la-la-hick! 
Flaskor i ring dansar omkring, 
dansar omkring.
Näsan lyser röd och grann i centrum 
ovanför det hål, som skall bli väntrum 
för den nubbe, som varje snubbe, 
på denna julfest vill ha.

Melodi: Nu har vi ljus

spritmuseum.se

Kan vi ta den?
Kan, kan kan vi ta den? Kan kan
Kan vi ta den?
Kan, kan kan vi ta den?
Kan vi ta den?
Kan vi ta den?
Kan, kan kan vi ta den?
Kan, kan
Kan vi ta den?
Kan, kan
Kan vi ta den? NU!

Melodi: Can can 
Författare: May-Britt Hellman, Stockholm
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2005

Serenat
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.

Melodi: En sockerbagare 
Författare: Caj Gustafsson, Simrishamn
Vinnare i landskampen mellan Sverige och 
Finland i nyskrivna snapsvisor 2003

Den som spar han har
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 

Melodi: Nu är glada julen slut, slut, slut
Författare: Anders Byström, Enskede
Svensk mastare och vinnare i landskampen 
mellan Sverige och Finland i nyskrivna 
snapsvisor 2005

Här är vi ju alla vänner
Här är vi ju alla vänner 
och alla varandra känner. 
Så skål på oss nu go vänner 
och välkomna hit. 
Vi skålar för våra vänner, 
och dom som vi känner. 
Men dom som vi inte känner, 
dom skiter vi i.

Melodi: We wish you a Merry X-mas

Vi tar ett rus
Vi tar ett rus 
här i vårt hus 
Helan är kommen, 
hoppfalleralla. 
Julen är här 
julgrisen är 
full som ett bär. 
Hej nu brinner all juleljusen 
tomten och Lucia är på snusen, 
Fallleralla, falleralla, 
Fallerallalleralla.

Melodi: Nu har vi ljus

Hej tomtegubbar
Hej, tomtegubbar, lyft på luvan 
och borsta dammet ur skägget. 
Nu skall 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.

Melodi: Hej tomtegubbar


