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PÅ LÅVEN SITTER NISSEN 

På låven sitter nissen med sin julegrøt 
Så god og søt så god og søt 
Han nikker og han smiler og han er så glad 
For julegrøten vil han gjerne ha 
Men rundt omkring står alle de små rotter 
Og de skotter og de skotter 
De vil så gjerne ha litt julegodter 
Og de danser danser rundt i ring 

Men nissefar han truer med sin store skje 
Nei bare se og kom avsted 
For julegrøten min den vil jeg ha i fred 
Og ingen ingen vil jeg dele med 
Men rottene de hopper og de danser 
Og de svinser og de svanser 
De klorer etter grøten og de stanser 
Og de står om nissen tett i ring 

Men nissefar han er en liten hissigpropp 
Og med sin kropp han gjør et hopp 
Jeg henter katten hvis de ikke holder opp 
Når katten kommer skal det nok bli stopp 
Da løper alle rottene så bange 
Ja så bange Ja så bange 
De svinser og de svanser noen gange 
Og på en to tre så er de vekk vekk vekk 

 

MUSEVISA 

Når nettene blir lange og kulda setter inn 
Så sier vesle musemor til ungeflokken sin 
Hvis ingen går i fella, men passer seg for den 
Skal alle snart få feire jul igjen 

Heisann og hoppsann og fallerallera 
For julekvelden da skal alle samme være glad 
Heisann og hoppsann og fallerallera 
For julekvelden da skal alle sammen være glad 

Og musemor er flittig, hun tar en bete kull 
Og sverter tak og vegger i sitt lille musehull 
Og gulvet feier ungene og danser som en vind 
Å soper bort i krokene med halen sin 

Heisann og hoppsann… 

Og musebestemora er også kommet inn 

Nå sitter hun å koser seg i gyngestolen sin 

Ja det er ikke no ordentlig gyngestol, 

Det er no som alle vet 

Hun sitter der og rugger på en stor potet 

Heisann og hoppsann… 

Omsider kommer kvelden som alle venter på 

Og musefar han trekker frem en støvel uten tå 

Den pynter de med spindelvev og småspiker og sånn 

Også putter de en flaskekork i hempa på'n 

Heisann og hoppsann… 

 

Nisse rød og Nisse blå 

Her er Nisse rød og her er Nisse blå 
(To barn kommer frem) 
Begge to har nisselue på 

Nisse rød kan nikke 

Nisse blå kan vrikke 

Nisse rød kan gjemme seg  
(barnet gjemmer seg) 
Nisse blå kan klemme seg 
(barnet «klemmer» seg) 

Her er Nisse rød, og her en Nisse blå 
(barna kommer frem igjen) 
Nå må begge skynde seg å gå! 
(barna løper bort) 

Nå tenner vi det første lys 

Nå tenner vi det første lys  

Alene må det stå  

Vi venter på det lille barn  

Som i en krybbe lå  

Nå tenner vi det andre lys  

Da kan vi bedre se  

Vi venter på at Gud vår Far  

Vil gi sin sønn hit ned  

Nå tenner vi det tredje lys  

Det er et hellig tall  

Vi venter på at Kongen vår 

Skal fødes i en stall  

Nå tenner vi det fjerde lys  

Og natten blir til dag  

Vi venter nå på frelseren  

For alle folkeslag 


