
God Jul!

Sprit och konst.
Kan det bli bättre?

Spritmuseum ligger på Djurgården i 
Stockholm och bjuder besökaren på en 
oförglömlig resa: Från lust till lidande, 
från parkbänk till cocktailparty,  
baserad på scenerier, upplevelser,  
dofter, smaker. 

Här finns även Absolut Art Collection, 
en av vår tids mest särpräglade konst-
samlingar med verk av internationella 
och svenska konstnärer som Andy 
Warhol, Keith Raring, Damien Hirst, 
Linn Fernström, Ola Billgren, Dan 
Wolgers med flera.

Utöver konst- och spritutställningarna 
erbjuder Spritmuseum visningar, vin- 
och spritprovningar, festvåning och 
konferensrum med smått berusande 
utsikt över Stockholms inlopp. 

I restaurangen med brygga serveras 
mat och dryck med naturliga förtecken.  

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

SM i nyskrivna 
snapsvisor

Sedan 1995 har museet arrangerat 
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.



Julbordssnaps
Melodi:  Hej tomtegubbar

Hej tomtegubbar slå i glasen
och låt oss törstiga vara.
Hej, tomtenubbar slå i glasen
av denna dyrbara vara
En liten till, vi häva lär
ty mycken föda ger stort begär.
Hej, tomt ä nubbeglas en fara
ty då får nykter man vara

Författare:  Arne Brun, Lund 
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2010

Dosett
Melodi: Tre pepparkaksgubbar

Tre nubbar för hälsan det ska man 
ta var da
Men blir det för många så är det inte 
bra
Det är väldigt viktigt att mängden 
blir helt rätt,
så därför har jag mätt upp veckans 
snapsar i dosett

Författare: Jesper Ohlson, Linköping 
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2019

spritmuseum.se

De små glasens gåta
Melodi: Nu är glada julen slut, slut, slut

Varför gör man glas så små, små, små
Tänker jag och fyller på, på, på
Men till nästa år minsann
Ska jag dricka ur en spann
Då ska jag ha roligt

Författare: Hasse Nilsson, Växjö 
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2011

Lutfiskens skål
Melodi: 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.

Författare: Gunnar Hagberg, Göteborg 
2:a plats i SM i nyskrivna snapsvisor 2012

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 

Författare: Anders Byström, Kärrtorp 
Svensk mastare och vinnare i landskampen  
mellan Sverige och Finland i nyskrivna  
snapsvisor 2005

Rätt lyft
Melodi: Kors på Idas grav

Jag vill inte gå på gym och lyfta skrot
Ansiktslyftningar bär också mig emot
Lyfta blicken, lyfta frågan, lyfta lönen 
känns okej
men att lyfta glaset det är nog min grej

Författare: Ingvar Axelsson, Växjö 
Svensk mästare 2019

Dominoeffekten
Melodi: 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 gammal sed!
När vi ställt oss, hela tjocka släkten,
ska vi leka dominoeffekten:
faller far, faller farfars far,
faller du och ja, faller alla.

Författare: Jonas Malmgren, Oxie 
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2004

Gamnacke
Melodi: Nu är glada julen slut

Motorcykeln låter brum-brum-brum
Kolibrin den sjunger zum-zum-zum
Nubben den är döv och stum
Efter tagning blir man krum
Nickar bordet bom-bom.

Författare: Ulf Söderqvist, Malmö 
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2009


