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Hej med dig. 

I dette ”Hej Nisse sanghæfte” finder du tekster med akkorder, samt legeideer til de 24 sange 
fra julekalenderen ”Hej Nisse”.  Til hver sang er der link til en mp3 fil, hvor du kan høre sang og 
melodi, samt link til dagens afsnit. Hør sangene her: www.musik-sjov.dk/nissesange

Hæftet er fyldt med glade nissefotos, som jeg tænker kan hjælpe børnene med at vælge sange. 
Derudover kan du bagerst i hæftet finde Drillenissens Tjeckliste, med masser af gode ideer til 
søde og sjove nissedrillerier i december.

Som du kan se så er ”Hej Nisse sanghæftet” for dig, der gerne vil lære nye sjove iørefaldende 
julesange, som du nemt kan bruge til at synge, spille og lege sammen med børn i alderen 2-8 år. 

”Hej Nisse” er en sjov interaktiv julekalender med fokus på leg og bevægelse. Hver dag præ-
senteres en nisse, der har en sjov historie at fortælle og selvfølgelelig også en sjov sang der 
synges, danses eller leges. Julekalenderen kan ses i hele december på min  YouTubekanal 
- www.youtube.com/musikogsjovTV 

”Hej Nisse” har til formål give børn og voksne sjove og glade musikalske oplevelser, samt gode 
ideer til leg og be-vægelse, Mere info om ”Hej Nisse” kan få på www.musik-sjov.dk/julekalender/ 

Jeg har haft stor fornøjelse af at lave dette sanghæfte og julekalenderen  ”Hej nisse”, som jeg 
håber kan være med til at gøre december endnu sjovere. Derudover så er jeg rigtig spændt på 
hvad du tænker om materialet. Så hvis du skulle få lyst til skrive en tilbagemelding til mig, så vil 
jeg blive rigtig glad. Du kan skrive til mig på michael@musik-sjov.dk . På forhånd tak.

Mange gode ”Hej nisse” hilsner 

Michael Back
Musik og sjov for børn

www.musik-sjov.dk 
www.facebook.com/musiksjov
www.youtube.com/ musikogsjovTV

Michael Back - musik og sjov for børn.  michael@musik-sjov.dk. tlf. 24246388. www.musik-sjov.dk



1. Drillenissen
Tekst og Musik: Michael Back

Legeideer:

1. Nisser løjer
Som intro til sangen, kan den voksne fortælle eller læse en lille løgne-nisse-historie om den-
gang, det var ved at være jul og der skete mange mærkelige ting. Se Drillenissen tjekliste s. 25

2. Hiv jeres instrumenter frem. Nogle nisser kan synge og andre kan spille til sangen. I om-
kvæd kan man give den gas med spille, synge og danse. 

3.vers.
Men risengrød - gør nissen blød.
Han bliver rar - Ja og tem`lig sød.
Sæt grøden på loftet - så er nissen forduftet.
Du kan slappe af - hver eneste dag.

B-stykke.
For risengrød med smørklat i - 
det kan alle nisser li`. 
Og får de ikke grød - 
så ved man ik`hvad der vil ske.

Omkvæd x 2
Det er nisserne på loftet ....

C             G       Am            F
Julen er nær - mor hun er tvær
Am          F             G
hunden mijaver - ganske sær
C                G       Am          F
Mælken er sur - hvor er fars ur
Am              F                    G               C 
han skælder og smæller - mor tar en lur

B-stykke:
F                 Dm 
Du kan se der sker en masse 
G
Kan det virklig passe ?
F                       Dm        G
og hvis du ikke ved - så må jeg helre sig det. 

Omkvæd:
C 
Det er nisserne på loftet der driller.
C                                        G
Det er nisserne der laver sjov.
Am                           F         Am       C
Det er nisserne der laver skæg og ballade.
F                      G                     C
Det nisserne der altid er så glade.

2. vers:
Osten er rød - isen er blød.
Jeg syn`s nu ikke - vores nisse er sød
Bilen går i stå - far han må gå.
Hvad er det der sker? - Nu kan far ikke mer.

Han kan se der sker en masse - 
ka`det virkelig passe. 
Og hvis han ikke ved det-
så må jeg jo hel`re sig det.

Omkvæd:  Der er nisserne på loftet ....
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2. Cirkusnissen
Tekst og Musik: Michael Back

Hør her: www.musik-sjov.dk/nissesange
Se  her: www.youtube.com/musikogsjovTV

1. vers
D                  G
Her i Nisse Cirkus 
D                   A
Elefanter tramper rundt i rundt
D                     G
Med snablen strakt i vejret
D                     A
Elefanter tramper rundt i ring,.

Omk: 

D            G
/: La, la , la
D        A
La, la, la
D         G
La, la, la
D                   A                     D
Elefanter tramper rundt i ring

2 vers
Her i Nisse cirkus
Giraffer går i lysets skær
Med halsen strakt i vejret
Giraffer går på sine tæer

Omk:
/: La, la , la
La, la, la
La, la, la
Giraffer går i lysets skær

C-stykke x 2

G
/:Og cirkus direktøren sir`I
D
mine damer og herrer - drenge og piger
G
Se engang hvad der sker
A
når bjørne danser sådan her :/

3. vers:
Her i Nisse cirkus
Løven er en smule skør
Den snerrer af den andre
Og viser dem sine klør.

Omkvæd
/: La, la , la
La, la, la
La, la, la
Og viser dem sine klør

Legeideer: 
1. 
Inden sange starter skal nisserne lege at de 
er Elefanter, giraffer, bjørne, løver. Derefter 
sættes sangen igang og man følger verene.

2. 
Hvis man som voksen gerne vil spille san-
gen på guitar, så kan man fint spille sangen 
uden at C- stykket. Men det er jo mega sjovt 
at danse som danse bjørne, der danser 
rumsedans.
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3. Nisse fra Amerika
Tekst og musik: Ukendt.

1.
C                        F
En lille nisse fra Amerika
G                                           C
Kom til Danmark en skønne dag
C                                           F
Sagde til børnene god dag god dag
G
og spurgte dem hvad de ville ha. ..Til jul

2.
C                           F                                
En sagde en hammer en kat og en fil 
G                                           C
En sagde en cykel, et skib og en bil 
C                             F
Det skal I få, sagde nissen, hvis I vil
G
hjælpe mig med at få det hertil

3.
C                          F
Så gik de hen til en telefon 
G                                           C
og ringede til julemanden og hans kon`
C                           F
De lovede at sende det næste dag 
G
Tak sagde nissen tak  skal I ha. Og hør så,

4.  
C                          F
Juleaften  hvad tror I de fik 
G                                           C
de ønskede selvfølg`lig og slik 
C                           F
havde julemanden da også sendt
G      
men hvor var nissen - han var dog rent. 

C
la, la, la, ..... (VERS MELODI)
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Michael Back - musik og sjov for børn.  michael@musik-sjov.dk. tlf. 24246388. www.musik-sjov.dk

4. Fitness Nissen
Original titel: Den stærke mand 
Tekst og musik: Michael Back
fra udgivelsen: Spilop hop

1. Vers: 
   D                               D/ C#        
/:Nu kommer der en fitnessnisse
A                                   G
Han har så meget han kan vise 
D                                  D/ C#
Han træner gerne hele dagen 
A                                  G
Og CYKLING er bare sagen ja ja :/ 
G
ja CYKLING det er bare..

B-stykke (Vi CYKLER).
D      D/#   Em        A       G    x  4
La,    la,      la –      la,    la, la, ..
 E   G   A   D  fløjt… (melodi).     

2. Vers:

/:Nu kommer der en fitnessnisse
Han har så meget han kan vise 
Han træner gerne hele dagen 
Og DINOSAURUS TRAMP er bare sagen ja ja 
:/ 
DINOTRAMP - det er bare..

B-stykke: la, la, la,  (Dino tramp) 

Legeideer: 

1:
Fitness nissen er en meget stærk nisse og det er han fordi han træner hele dagen lang. Og han 
kan rigtigt mange forskellige træningsøvelser. Og dem viser han gerne inden sangen går igang. 
Børn og voksne kan så så vise hinanden hvordan man: 

Cykler 
Løfter vægte,  
tager armbøjninger
Laver kæmpe store Dinosaurus tramp(lunges)
Fjolle danser (måske sammen to og to - kongens efterfølger. 

2. 
I versene laver nisserne forskellige øvelser og følger versets aktivitet i omkvæd. 
Børnenes synes det er mega sjovt, når den voksne leger med og viser hvordan man kan gøre. 

3.Vers:

/:Nu kommer der en fitnessnisse
Han har så meget han kan vise 
Han træner gerne hele dagen 
Og FJOLLEDANS er bare sagen ja ja :/ 
 FJOLLEDANS -  det er bare..

B-stykke: la, la, la, (Fjolledans).
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5. Trommenissen

1. Vers: 
D               A/D                             D
Oppe på loftet der bor der en nisse
D              A/D                              D
Oppe på loftet der bor der en nisse
G                 D/F#
Han kan li at TROMME
G                 D/F#
Han kan li at TROMME
G                 D/F#        A          D
Han kan li at TROMME sådan her
G                  D/F#          A       D
Han  kan li at TROMME sådan her

OmK:
D                 D/A
/:Lår, klap, (lår, klap)
G                  A
Lår, klap, (lår, klap)
D                D/A
Lår, klap (lår, klap)
G         A                       A
Lår, klap (lår, klap):/ lår

2. vers
/:Oppe på loftet der bor der en nisse/
/:Han kan li at TROMME/
/ Han  kan li at TROMME:/
/ Han  kan li at TROMME sådan her:/

Omk: Lår, lår, klap, (lår,lår klap)

3. vers
/:Oppe på loftet der bor der en nisse/
/:Han kan li at SYNGE :/
/ Han  kan li at SYNGE:/
/ Han  kan li atSYNGE sådan her:/

Omk: 
/:trille rille ruth ruth:/
/:Slå en nisse prut prut:/ (prutte lyd)
/:Puha nej:/
/:Ikke noget for mig nej:/ 
ikke noget for mig nej nej 

Oppe på loftet der bor der en nisse!

Original titel: Tromme Trolde 
Tekst og musik: Michael Back
Fra udgivelsen: Fjolletrolde

Legeideer: 

Inden sangen kan nisse godt li at lege: 

1. Vi leger trommenisse
Tromme Nissen elsker at øve sig og det 
betyder at han trommer hele tiden og mange 
forskellige steder. 

1. På maven
2. Rundt i lokalet
3. De andre nissers rygge

2. Vi leger sangnisse:
Tromme Nissen er også super glad for at 
synge ekko sang. Dvs. han synger noget 
også synger alle de andre nisser det samme. 
Nisserne skiftes så til at sige eller råbe et 
eller andet.
 
1. Hej 
2. Bussemand
3. Nisse prut...
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6. Glade Nisser

1. Vers
D
Vi er glade nisser 
A                          D
Der godt kan i at DANSE
D
Vi er glade nisser 
A                          D
Der godt kan li at DANSE
G                      D       A
Vi DANSER og DANSE hele dagen lang
G                     D                 A     D
for vi kan li at DANSE, til en nisse sang

B-stykke.: La, la, la.. (Vers akkorder)
Vi laver sprællemand og drejer rundt

2. Vers
/:Vi er glade nisser 
Der godt kan i at TROMME::/

Vi TROMMER og TROMMER hele dagen lang
for vi kan li at TROMME til en nisse sang

B-stykke - La, la, la...(Vers)
Vi trommer på maverne og bennene

3. Vers
/:Vi er glade nisser 
Der godt kan i at DANSE,:/

Vi DANSER og DANSER hele dagen lang
for vi kan li at DANSEtil en nisse sang

B-stykke - La, la, la...(Vers)
Vi laver sprællemand og drejer rundt.

Legeideer

1. Lege sur og glad.. 
Nisser er næsten altid glade, men hvordan ser nisserne ud,  når de er sure, fjollede, kede af 
det....
2. Nisse danse.  
Nisser kan danse på mange måder og det vil de gerne vise hinanden inden sangen starter. 
Brug nogle af ideerne, når i leger med på sangen. 

C - stykke. 
E
Nisser de går og de går i skoven
E
Nisser de går og de går og de står! (Helt stille)
E
Nisser de går og de går i skoven
E
Nisser de går og de går og de står! (helt stille)
E
Nisser kan også hop hop stå! (Helt stille)
E
Nisser kan også hop hop stå! (helt stille)
E
Nisser kan også Hop hop stå (helt stille)
E                                        D 
Nisser kan også hop hop stå 

Original titel: Vi er glade Trolde 
Tekst og musik: Michael Back
Fra udgivelsen: Så skal der leges!
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7. Trylle-Hoppe-Nissen (medley)

1. Vers. 
D
En nisse, en nisse
A 
kan trylle med hvem han vil 
D
Hvordan, hvordan tror du det går til ? 
A 
Et hop hop den gør med sin Nisse krop 
D                       A                           D
og så og så og så blir han til en.... FRØ
(hvad siger frøen?

Mellem vers:
D                           A              D
Jeg er en lille FRØ der siger Kvark kvark 
D                            A                D
Jeg er en lille FRØ der siger Kvark kvark
G                            D             G               D
Jeg kvækker hele dagen og kvark det er sagen
A                                                   D
Kvark, kvark, kvark, kvark,kvark, kvark,kvak

Omkvæd: 
                     G   
/:Når FRØEN Hopper og danser 
D            
Hopper og danser 
A                            D
Hopper og danser alle med:/

2. vers: 
En nisse kan trylle kan trylle med hvem han vil
Hvordan, hvordan tror du det går til? 
et hop et hop han gør med sin nisse krop 
og så blir han til en..KAT. (hvad siger katten)

Mellem vers: 
Jeg er en lille KAT der siger Mijav
jeg er en lille KAT der siger mijav
Jeg mijaver hele dagen og mijav det er sagen
Mijav, mijav, mijav, mijav

/:Når KATTEN Hopper og danser 
Hopper og danser 
Hopper og danser alle med:/

 

Original titel: En trold, en trold  
Tekst og musik: Finn Alfred Larsen og Michael Back 
Fra udgivelsen: Op på tæerne.

3 vers: 

En nisse, en nisse
kan trylle med hvem han vil 
Hvordan, hvordan tror du det går til ? 
Et hop hop den gør med sin Nisse krop 
og så og så blir han til en... ABE  
(hvad siger ABEN)?..

Omkvæd:

/:Når ABEN Hopper og danser 
Hopper og danser 
Hopper og danser alle med:/

Legeideer

1.
Nisserne har mange gode ideer til hvilke 
dyr, man være og vil rigtigt gerne vise dyre-
ne for hinananden.

2.Følg versene og leg med.
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8. Hoppe-Nissen

1. vers. 
D
/:Nisser de kan HOPPE 
D
Hoppe som en loppe:/
G
De HOPPER hele dagen 
A
for HOPPE det er sagen.
D
så vis mig hvad du kan 
D
når du en HOPPEMAND

B-stykke. la, la,la.... (Vers akkorder)
(vi HOPPER). 

2. vers. 

/:Nisser de kan TRAMPE 
Og se fodboldkampe:/
De TRAMPER hele dagen 
for TRAMPE det er sagen.
så vis mig hvad du kan 
når du en TRAMPE- MAND

B-stykke. la, la,la.....(vi TRAMPER). 

3. vers. 
/:Nisser de kan SPILLE
På deres fine guitar:/
De SPILLER hele dagen 
for SPILLE det er sagen.
så vis mig hvad du kan 
når du en SPILLE-MAND

B-stykke. la, la,la.....(vi SPILLER luftguitar). 

4. vers. 
/:Nisser de kan VRIKKE
Der vidst du bare ikke :/
De VRIKKER hele dagen 
for VRIKKE det er sagen.
så vis mig hvad du kan 
når du en VRIKKE-MAND

B-stykke. La, la,la....(VRIKKER OG TVISTER). 

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Jeg kan li at hoppe
Fra udgivelsen: ska vi hoppe

5. vers. 
/:Nisser de kan DANSE
som en fin chimpanse :/
De DANSER hele dagen 
for DANSE det er sagen.
så vis mig hvad du kan 
når du en DANSEMAND

B-stykke. La, la,la...(vi danser som aber)

Legeideer: 

1. Hoppe nissen. Nisserne kan hoppe på 
mange forskellige måder og inden sangen vil 
de rigtigt gerne, vise hvordan de kan hoppe. 
De kan hoppe frem og tilbage,til højre og 
venstre...

2. Danse som en chimpanse. Men hvad er 
lige en chimpanse ? Det er ikke alle Nisser 
der ved det - derfor er det godt at lege aber 
inden sangeN går i gang. 

3. Spille luft guitar. Hvordan gør man lige 
det. Det er der helt sikkert en nisser der ved 
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9.Musiknissen

1.Vers. 
C                           F           C
Musiknisser DANSER og DANSER
C               F            G
de danser den hele dag 
C                 Am     F                    G
De gør det de kan li - derfor DANSER de 
C                F      G       C
for musik det er bare sagen. 

Omkvæd: (melodi vers)

C               F           C
La, la, la, la, la, la, la, 
C               F            G
La, la, la, la, la, la, la, 
C                 Am     F                    G
De gør de kan li - derfor DANSER  de
C                F      G       C
og musik det er bare sagen.

2. vers:

Musiknisser VRIKKER og VRIKKER 
de VRIKKER  den hele dag 
de gør det de kan li - derfor VRIKKER  de 
for musik det er bare sagen. 

Omkvæd: 

La, la, la, ....(VRIKKER og NUMSEDANS)
De gør det de kan li derfor VRIKKER de 
for musik det er bare sagen. 

3. vers:

Musiknisser SPILLER og SPILLER
de SPILLER den hele dag 
de gør det de kan li - derfor SPILLER de 
for musik det er bare sagen. 

Omkvæd: 
La, la, la, ....(SPILLER på luftguitar)
De gør det de kan li derfor SPILLER de 
for musik det er bare sagen. 
 

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Vi svømmer
Fra udgivelsen: Op på tæerne.

4. vers:

Musiknisser HOPPER og HOPPER
de HOPPER den hele dag 
de gør det de kan li - derfor HOPPER de 
for musik det er bare sagen. 

Omkvæd X 2

La, la, la, ....(VI HOPPER) 
De gør det de kan li derfor HOPPER de 
for musik det er bare sagen. 

Kommentar:

Musiknissen bliver super glad, når der er 
musik.

Og når nissen er glad så vil han danse, virk-
ke, spille luft guitar, hoppe og meget mere. 

Ja, Musik nissen han kan alt, når han hører 
musik. 

For musik er bare sagen og Musiknissen 
hører det gerne hele dagen. 

S. 7Michael Back - musik og sjov for børn.  michael@musik-sjov.dk. tlf. 24246388. www.musik-sjov.dk

Hør her: www.musik-sjov.dk/nissesange
Se  her: www.youtube.com/musikogsjovTV



10.Eventyrsnissen

1vers:
D  
Hey lille nisse nu ta`r vi af sted 

hen til TROLDESKOVEN - vil du ikke være med?
D  
Hey lille nisse nu ta`r vi af sted 

hen til TROLDESKOVEN - vil du ikke være med?
D                                  C
Så møder vi en lille trold
D                                  F
Og han kan li at danse
D                                   C
ja så møder vi en lille trold
D                             A
Og han kan li at danse

Omkvæd:
D          C          G       F       D     C          A
DANS, DANS Vi DANSER nu - DANS, DANS
Hm     G                      F       D      C        D
DANS, DANS Vi DANSER nu - DANS, DANS/ 
DANS, DANS

2. vers:
Hey lille nisse nu ta`r vi af sted 
hen til BONDEGÅRDEN - vil du ikke være med?
Hey lille nisse nu ta`r vi af sted 
hen til BONDEGÅRDEN - vil du ikke være med?
Så møder vi den flotte gris 
og den kan SLÅ EN KÆMPE FIS
ja så møder han den flotte 
og den kan SLÅ EN KÆMPE FIS

Omkvæd:
/:FIS, FIS,  Vi FISER nu - FIS FIS 
/:FIS, FIS,  Vi FISER nu - FIS FIS :/fis fis

S. 10

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Hey lille trold
Fra udgivelsen: Op på tæerne.

3. vers:
Hey lille nisse nu ta`r vi af sted 
helt op til MÅNEN- vil du ikke være med?
Hey lille nisse nu ta`r vi af sted 
helt op til MÅNEN - vil du ikke være med?

Så møder vi en astronaut 
der FLYVER I EN RUMRAKET
ja så møder vi en astronaut 
der FLYVER I EN RUMRAKET

Omkvæd:
/:FLYV, FLYV,  Vi FLYVER nu - FLYV FLYV
FLYV, FLYV,  Vi FLYVER nu - FLYV FLYV :/

Legeideer: 

1. Inden sangen starter er det sjovt at lege TROLDE der danser og hvordan gør de så lige det? 
2. Hvordan lyder det når grisen slår prutter (lyd og attitude)
3. Hvad en astronaut og hvordan flyver han i sin rumrakat.

Nisserne har mange gode ideer til svar til til ovenstående spørgsmål og de vil rigtigt
gerne vise deres svar.
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11.Loftsnissen

1. vers.
C       C/h     Am   F 
Der bor en lille nissemand 
G              F          C 
på loftets mørke rum - bommelom
C       C/h     Am   F
Der bor en lille nissemand
G              F          C 
på loftets mørke rum - bommelom
G                        C
Han TRAMPER rundt
G                        C
han TRAMPER rundt
G                        C
han SPISER GRØD for det er sundt
C       C/h     Am   F 
Der bor en lille nissemand
G              F          C      C
på loftets mørke rum - bommelom

 2. Vers. 
 
Der bor en lille nissemand.....

Han HOPPER  rundt
han HOPPER rundt
han SPISER GRØD for det er sundt

3. Vers. 

Der bor en lille nissemand........

Han VRIKKER rundt
han VRIKKER rundt
han SPISER GRØD for det er sundt

4. Vers. 

Der bor en lille nissemand....

Han DANSER rundt
han  DANSER rundt
han SPISER GRØD for det er sundt

S. 11

Tekst: Oluf Holst
Melodi: tysk
Original titel: Der bor en lille nissemand
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12. Danse-Hula-Nissen

1. Vers
 
C            F          C                     G
Jeg har fået en hula hop af min far.
C             F            G 
Den er rød og det bedste jeg har.
C            F            C                     G
Jeg kan hoppe, danse og mer,
Am                  F                     G        C
og bruger jeg ARMEN gør jeg sådan her.

B.-stykke.

C                F      C                G
Da da da da - danse hula hop
C                F       C                G
Da da da da - jeg går helt amok

C                F      C                G
/:Da da da da - danse hula hop
C                F       C      G    C
Da da da da - jeg går helt amok

Omkvæd:

C               F        C                  G
/: Da, da , da, da., da, da, da, da da:/ x 8

2. vers. 

Jeg har fået en hula hop af min far
den er BLÅ og det bedste jeg har
Jeg kan hoppe, danse og mer,
og bruger jeg MAVEN kan jeg gøre sådan her

B-STYKKE
OMKVÆD

3. vers. 

Jeg har fået en hula hop af min far
den er GUL og det bedste jeg har 
Jeg kan hoppe, danse og mer,
og bruger jeg BENENE kan jeg gøre sådan her

B-STYKKE + OMKVÆD

S. 12

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Danse hula
Fra udgivelsen: Så skal der leges!

Legeideer:

1. Den usynlige hula hop. 
Alle nisserne får en gave og det er en synlig 
hulahop. Den er mega sjov at lege med og 
kan bruges på mange måder: PÅ armene, 
maven og benene.  

2. Leg med rigtig hula hop:

A1+B1+C1: Armen.
1. Vi ruller ringen rundt.
2. Vi drejer ringen (piruette).
3. Vi svinger ringen rundt på armen.

A2+B2+C3: Maven.
1. Vi holder i den og leger radiobil.
2. Vi laver hula bula med maven.
3. Vi svinger den fra side til side

A3+B3+C3: Fødderne/ benene.
1. Vi står på den og trækker i den.
2. Vi laver “sjippetorv”.
3. Vi står på den og hopper rundt.

Michael Back - musik og sjov for børn.  michael@musik-sjov.dk. tlf. 24246388. www.musik-sjov.dk

Hør her: www.musik-sjov.dk/nissesange
Se  her: www.youtube.com/musikogsjovTV



13. Venskabsnissen

Vers 3
Ved du hvad jeg så, her forleden dag?
Jeg så en lille nisse, der kom hen til mig
og sagde: “Hej du der
Vil du ikke HOPPE med mig?”
Jeg blev så glad det kan du tro
og så HOPPEDE vi sammen bare os to
ja det var skønt at HOPPE 
og være dig og mig os to

Omkvæd: 
/:HOP HOP - Vi HOPPER nu:/ x 4
Det er skønt at være dig og mig
og HOPPE her sammen med dig
ja det er skønt at være - dig og mig - os to

1. vers.
 C                                    F
Ved du hvad jeg så, her forleden dag?
C                                    G
Jeg så en lille nisse, der kom hen til mig
Dm 
og sagde: “Hej du der
G                                    C         G
Vil du ikke HOPPE med mig?”
C                                    F
Jeg blev så glad det kan du tro
C                                    G
og vi HOPPEDE sammen bare os to
Dm
ja det var skønt at HOPPE 
G                                   C
og være dig og mig os to

Omkvæd: 

Am                          Dm7
/:HOP HOP - Vi HOPPER nu
G                             C
/:HOP HOP - Vi HOPPER nu:/
C                                 F
Det er skønt at være dig og mig
C                                 G
og HOPPE her sammen med dig
Dm                                     G               C
ja det er skønt at være - dig og mig - os to

2. vers:
Ved du hvad jeg så, her forleden dag?
Jeg så en lille nisse, der kom hen til mig
og sagde: “Hej du der
Vil du ikke HOPPE med mig?”
Jeg blev så glad det kan du tro
og så HOPPEDE vi sammen bare os to
ja det var skønt at HOPPE 
og være dig og mig os to

Omkvæd: 
/:HOP HOP - Vi HOPPER nu
/:HOP HOP - Vi HOPPER nu:/
ja det er skønt at være - dig og mig - os to

S. 13

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Dig og mig - os to
Fra udgivelsen: Spilop Hop

. 
 Legeide: 

Følg versene og find på flere sjove ting 
som nisserne gerne vil lave med sine 
venner.
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14. Fjollenissen

1. vers. 
D                G
Nissefar han grine 
D                G
Nissemor hun hviner
D                G              A7            D
De DANSER rundt på deres nissetæer
D                G
De gir den hele armen 
D                G
Og de kan holde varmen
D                G              A7            D
De DANSER rundt på deres nissetæer
G  
Op på dine tæer
D 
Og ned i dine knæer
G                              A7   
Armene i siden og vi DANSER sådan her
 A7             A7   
Ja vi DANSER

Omkvæd:
D           G A7 G
Vi DANSER
D           G A7 G
vi DANSER
D        G   A                G      D  G     D
vi DANSER hele dagen for det er sagen :/
D       G   A
la, la, la (break) x 3
D           G   A7  G
La, la, la, la, la, la, 

2. vers.
Nisser de kan FJOLLE 
Ja det kan alle nisser
De FJOLLER rundt på deres nissetæer
De laver FJOLLEHOVEDER
Og sir en masse sludder
Og de kan li at FJOLLE sådan her 

S. 14

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Fjolletrolde
Fra udgivelsen: Fjolletrolde

Op på dine tæer
Og ned i dine knæer
Armene i siden
Og vi FJOLLER sådan her (fjolledans)

Omkvæd:
/:Vi FJOLLER
Vi FJOLLER
VI FJOLLER hele dagen for det er sagen :/
La.la, la break x 3

3. vers:
Nissebørnene HOPPER 
imellem edderkopper
De HOPPER  rundt på deres nissetæer
De HOPPER  med hinanden 
og de får sved på panden
Og de kan li at HOPPE sådan her 

Op på dine tæer
Og ned i dine knæer
Armene i siden
Og vi HOPPER  sådan her (på et ben)

Omkvæd:
/:Vi HOPPER 
Vi HOPPER 
VI HOPPER hele dagen for det er sagen :/

Legeideer: 

Inden sangen  er det sjovt at vise hinanden, hvordan man danser nissedans, fjolledans 
og hvordan nisser de hopper. Og nisserne har mange sjove måder at gøre det på.
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15. Kravlenissen

1 vers: 
C
En kravlenisse
C
kravler rundt i stuen her
C
Ja en kravlebisse kravler 
C
han kan ik` la vær
F      C                 
Han kravler og kravler 
Dm7                    C
og kravler hen til mig
            C
Og sir` Hej du der 
F                C           G       C
Vi skal da DANSE du og jeg

Omkvæd:  La, la, la… (Akkorder vers) 
               
2. vers. 
En kravlenisse
kravler rundt i stuen her
Ja en kravlebisse kravler 
han kan ik` la vær
Han kravler og kravler 
og kravler hen til mig
Og sir` Hej du der 
Vi skal TRAMPE du og jeg

Omkvæd:  La, la, la… (Akkorder vers) 

3 vers:
En kravlenisse
kravler rundt i stuen her
Ja en kravlebisse kravler 
han kan ik` la vær
Han kravler og kravler 
og kravler hen til mig
Og sir` Hej du der 
Vi skal FJOLLE du og jeg

Omkvæd:  La, la, la… (Akkorder vers) 

.

 
S. 15

Legeideer: 

1: Vi leger kravlenisser

Sidder i rundkreds og en vælges til at være 
kravl nisse, der kravler i rundt i midten. 
imens sangen synges kravler nissen rundt i 
kredsen , kigger på de andre nisser, kravler 
hen til en som han gerne vil danse, trampe 
eller fjolle sammen sammen med. 

2. Vi klapper i takt i mens der danses

Imens de to nisser danser, tramper eller 
fjoller sammen, så klapper de andre nisser i 
takt til musikken. Den der bliver valgt, vælger 
så en anden til at være den næste kravlenis-
se. Eller den der blev valgt, er den næste der 
skal lege kravlenisse.

3: Flere kan være kravlenissen

Det vil være super, hvis alle børn få lov til at 
være kravlenisse. Derfor kan der sagtens 
være flere der kravler på en gang i rundkred-
sen. 

4. Andre vers: 
Hoppe, vrikke, dreje, flyve - find på flere.

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: kravlenisse sangen
Fra udgivelsen: ikke udgivet endnu
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16. Ase Mase Nissen

     C              G           C                 G 
1. Vi aser og maser - I julemandens land
    C              G           C                 G 
Der er ingen der daser - I julemandens land
 F            C/e                Dm7                 C
 I julemandens land- der TRÆKKER alle mand
C                         F                     C 
Ja alle nisser TRÆKKER  I julemandens land

Omkvæd:   Vi TRÆKKER OG TRÆKKER

2. Vi aser og maser -  I julemandens land
Der er ingen der daser -i julemandens land
i julemandens land - der SKUBBER alle mand
Ja alle mand de SKUBBER i julemandens land

Omkvæd: Vi SKUBBER og SKUBBER.

3. Vi aser og maser -  i julemandens land
Der er ingen der daser -i julemandens land
i julemandens land - der SAVER  alle mand
Ja alle mand de SAVER  i julemandens land

Omkvæd: Vi SAVER  og SAVER 

C: Stykke.
F                             C
Vi aser og maser i julemandens land
Dm7                        
Vi bruger en masse kræfter
C
Og viser hvad vi kan
G                                Am
Vi træner ben ryg, og mave
F                                  G
Ja vi ved godt hvad vi skal lave
F                             C
Vi aser og maser i julemandens land
Dm7      
Vi bruger en masser kræfter
C
Og sveder alle mand
G                                Am
Vi træner vore arme og skuldre
F                                  G
det så fedt at bruge vore ”muller”

S.16

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Ase mase sangen
Fra udgivelsen: Spilop hop

Legeideer:

Vers 1: 
Vi finder en som vi vil trække med. Og gerne 
en i samme størrelse. 

Vers 2:
Vi finder en som vi vil skubbe med. 
(ligesom når man står og skubber til en mur).

Vers 3: saver to og to
Vi saver. Først langsomt og derefter hurtigtigt

Vers 4: 
Vi finder en som vi kan hoppe sammen med. 
vi holder hinanden i hænderne og hopper 
rundt og rundt..

C-stykke: 
Vi finder en dansepartner, laver armkrog og 
danser rundt og rundt. 
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17. Postnissen
Tekst og musik: Ukendt

1. Vers. 
C                         Dm7
En lille nisse rejste 
G                          C
med post til by og land
Am                       Dm7
han traved over bjerge
G                        C 
og sejlede over vand
C                             F
/:Så mødte han en DANSEMAND
G                            C 
DANS, DANS, DANSEMAND
Am                         Dm7
En DANS, DANS, DANSEMAND
G                                 C 
En DANSE, DANSE, MAND:/

1. Vers. 
En lille nisse rejste 
med post til by og land
han traved over bjerge
og sejlede over vand
 
Så mødte han en TRAMPEMAND
TRAMP, TRAMP, TRAMPEMAND
en TRAMPE. TRAMPE MAND
 
3. Vers.
En lille nisse rejste 
med post til by og land
han traved over bjerge
og sejlede over vand 

Så mødte han en VRIKKEMAND
VRIK, VRIK, VRIKKEMAND
enVRIKKE, VRIKKEMAND

4. Vers. 
En lille nisse rejste 
med post til by og land
han traved over bjerge
og sejlede over vand 

/:Så mødte han en HOPPEMAND
HOP, HOP,  HOPPEMAND
en HOPPE, HOPPEMAND:/

S. 17

5. Vers. 
En lille nisse rejste 
med post til by og land
han traved over bjerge
og sejlede over vand

Så mødte han en SPRÆLLEMAND
SPRÆL, SPRÆL, SPRÆLLEMAND
en SPRÆLDE, SPRÆLDEMAND

3. Vers. 
En lille nisse rejste 
med post til by og land
han traved over bjerge
og sejlede over vand 

Så mødte han en KLAPPEMAND
KLAP, KLAP, KLAPPEMAND
en KLAPPE, KLAPPEMAND
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18. Spilop hop Nissen

1. C                                  F  C
/:Jeg laver nisse spilop – ja ja
C                                      G
jeg laver sjove hop med min krop:/
C                           C
ET HOP FREM – ET HOP TILBAGE
C                           C
TO HOP FREM – TO HOP TILBAGE

2. 
/:Jeg laver nisse spilop – ja ja
jeg laver sjove hop med min krop:/

TRE HOP FREM – 

TRE HOP TILBAGE

TRE HOP FREM OG KLAP, KLAP, KLAP

TRE HOP TILBAGE OG KLAP, KLAP, KLAP

3.
/:Jeg laver nisse spilop – ja ja
jeg laver sjove hop med min krop:/

ET HOP TL HØJRE OG 
ET HOP TIL VENSTRE
TO HOP TIL HØJRE OG 
TO HOP TIL VENSTRE

4.
/:Jeg laver nisse spilop – ja ja
jeg laver sjove hop med min krop:/

ET HOP TL HØJRE OG 
ET HOP TIL VENSTRE 
TO HOP TIL HØJRE OG 
TO HOP TIL VENSTRE
TRE HOP FREM OG
TRE HOP TILBAGE IGEN

Afslutning:

Jeg laver Nisse spilop – ja ja
jeg laver sjove hop med min krop!
 

S. 18

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Klovnespilop
Fra udgivelsen: Spilop hop
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19. Sangnissen
Sang: Kender du den om Rudolf?
Musik: Johnny Marks 
Tekst: Poul M. Jørgensen

1. vers: 
C
Kender I den om Rudolf
                                   G
Rudolf med den røde tud.
G
Han var et gammelt rensdyr
                                        C
om så højst mærkværdig ud.

2. vers
C                                                                    G
Alle de andre rensdyr lo så Rudolf han blev flov
G                                                              C
over sin røde næse det var ikke spor af sjov.

B-stykke:
F                    C            G             C
Men en tåget julenat - julenissen skreg:
G             D     G       E
“Jeg kan ikke finde vej, 
C                D               G
Rudolf, kom og lys for mig”

C                                                                G
Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr.
G                                                              C
Skål for de røde næser. Dejligt juleeventyr.

3. vers. la, la, la, ....

B-stykke:
F                    C            G             C
Men en tåget julenat - julenissen skreg:
G             D     G       E
“Jeg kan ikke finde vej, 
C                D               G
Rudolf, kom og lys for mig”

C                                                                G
Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr.
G                                                              C
Skål for de røde næser. Dejligt juleeventyr.
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20. Føle- Mærke-Nissen

1 vers:
A
Nisser de kan mærke og føle energi 
A                  F#m       H      E
Og mærker de der er julestemning
A            E             A
Ja så TROMMER de.

A
Og nisser de vil mærke og føle her og der
A                  F#m       H      E
Og mærker de på MAVEN
           A                      E           A 
Ja, så TROMMER de sådan her:

Omkvæd: LA, LA, .... (over vers akkorder).
Vi trommer på maven

2 vers:

Nisser de kan mærke og føle energi 
Og mærker de der er julestemning
Ja så TROMMER de.
Og nisser de vil mærke  
og føle her og der  
Og mærker de på KINDERNE                           
Ja, så TROMMER de sådan her:

Omkvæd: LA, LA, .... 
Vi trommer på KINDERNE 

Vers 5:

Nisser de kan føle og mærke dit og dat 
ja de går rundt og føler både dag også nat.
Ja, nisser de kan mærke og føle energi 
Og mærker de der er julestemning
ja så Danser de.

Omkvæd: LA, LA, ... (Vi DANSER) 

 S. 20

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Føle-mærke-nissen

Legeideer: 

Når nisserne føler og mærker at der jule-
stemning så bliver de så glade. Derfor vil de 
gøre alt for at finde den gode stemning. 

1. Nisserne skal mærke og føle på forskel-
lige ting i rummet. De går rundt i mellem og 
mærker/ føler på alt de ser. Stof fra sofaen, 
væggen, gulvtæppet, den bare hud på ar-
men. Hver gang de mærker et sted siger de 
hej hej også de tromme lidt. 

2.Andre mærke/ føle steder: næsen, bene-
ne, numsen, stolen, border, gulvet, t - shirts, 
bukser, bamser, nissehuer, 

3. Snak med nisserne om hvordan man kan 
være der er julestemning.
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21. Tognissen

1 vers. 
D                    A                G           D    A                        
Nu kører vi afsted   ud med Nisse toget 
D                   A                 G           A     D
og vil du være med  så hop du bare på 
D                    A                G           D    A    
Vi kører fra sted til sted ud med nissetoget 
D                   A                 G           A     D
og vil du være med  Så hop du bare på

Omkvæd: 
D                  A             D                G 
/:Toget siger fut, fut  Toget siger fut fut 
D          A     D 
hele dagen lang:/

 

S. 21

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Ud med bumletoget
Fra udgivelsen: Op på tæerne

Legeideer: 

1. Vi tramper dørene i.
 Alle går rundt i en rundkreds og holder 
hinanden  oå skuldrene.  Inden toget kører 
skal dørene lukkes og det gør nisserne ved 
at trampe hårdt i gulvet på samme tid. Tog-
føren tæller 4,3,2,1, og alle tramper. Når 
alle er med så kører nissetoget af sted. 

1. vers: Vi vinker til hinanden..
2. vers: Vi tramper afsted
3. vers: Vi kører hurtigt. 
1+2+3: Omk: vi synger toget siger...
 fut fut. Toget siger fut fut...
.
2. Kongens efter følger:
en nisse vælger til togfører og er den som 
bestemmer hvad nisserne skal lave. 

3. Siddende udgave:  Vi siger som et tog 
(schy, schy, schy...) og bevæger armene 
frem og tilbage som jeg gør på billedet. 

3. To nisser og en hulahop.  
den ene nisse er inde i hulahoppen og står 
med ryggen til den anden som holder iden. 
Så kører toget og man bytter efter et vers 
og et omkvæd.
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22. Dansenissen

A1+ A2 
D                             G           D 
Kom lad os danse danse sammen
D                             A
Kom lad os danse  lige nu
D                             G          D 
Kom lad os danse danse sammen
D                            A      D
Kom lad os danse lige nu
G            D     G             D
Vi danser nu rundt omkring
A                               
Så let som ingenting ja, ja
D                             G           D
Kom lad os danse danse sammen
D                             A    D
Kom lad os danse lige nu.

B1 +  B2 - stykke:  La, la, la, la…

C1 + C2: Melodi stykke:

S. 22

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Klovnespilop
Fra udgivelsen: Spilop hop

Lege ideer 

1. Vi står i en stor rundkreds eller er sammen to og to. Vi holder hinanden i hænderne og står 
ved siden af hinanden

A1: Vi sparker fra den ene side til anden side i takt til musikken.
B1: Vi laver armkrog (To og to) og danser rundt og rundt.

A2:  Står over for hinanden og klasker lår og derefter hænder i takt til musikken.
B2: Vi danser i armkrog (to og to) rundt og rundt. 

C1: Breaks - Vi laver ”statuer” (står på sjove måder) og lytter til musikken,
Derefter holder vi hinanden i hændernbe og danser rundt og rundt og rundt. 
C2: Vi danser vildt rundt omkring.

Før sangen
1. Vi øver trinene til sangen. Står i en rundkreds og synger sangen sammen, imens vi danser.
2. Vi øver forskellige figurer (statuer), som nisserne kan lave, når der er breaks (c1-stykke) Det 
kan man gøre ved, at vi går rundt i mellem hinanden og på et signal fra den voksne, så står vi 
helt stille på sjove måder. Det kan være, at den voksne holder pulsen på en tromme og råber 
1-2-3-4 og alle står bomstille og laver en flotte statuer.
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23. Trylle-klovne-Nissen

1.vers 
C
Jeg er tryllenisse
                                 G
og trylleri det er lige mig. 
C    
Jeg har magiske hænder 
F
det siger mine venner
C           G                   C
ja tryllenissen det er mig.

B-stykke: (vers akkorder)

Da,da,da,da ... 

Da,da.da,da... 
C                 G        C
Tryllenissen det er mig. 

2. vers. 
C
Nu vil jeg vise jer 
                                               G 
at det er sandt det de sir om mig
C    
jeg har et tørklæde her
F
på at se hvad der sker 
C                    G         C
når jeg tryller lidt for dig. 

B-stykke: (vers akkorder)

Da,da,da,da ... 

Da,da.da,da..... 

Tryllenissen det er mig.
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Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Klovnespilop
Fra udgivelsen: Spilop hop
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24. Festnissen

1. vers

  D     
/:Når man skal til julefest
                        A
klær man sig i nissevest
Hm                        G  
man har hue og træsko på 
D                       A       D         D  A  D 
og man danser to og to:/

Omkvæd:
D         A
Op på tæerne 
Hm     G
ned i knæerne 
Hm                G 
dans nu med hinanden 
    A                D 
så I får sved på panden 

2. vers. 

/:Når man danser nissedans
så danser man træsko dans
Danser hele dagen lang
og danser rundt til denne sang:/

Omkvæd: 

/:Op på tæerne ned i knæerne ...
Dans nu med hinanden 
så I får sved på panden:/

C-stykke: 1,2 og 1, 2, 3, 4,

Se på din hånd er den tom, 
så tager vi fat i en lasso  
Og giver den en svingom. 

3. Vers: (hurtig udgave)
la, la, la,....
la, la. la. .....(vi danser hurtigt rundt)..:/

Omkvæd: Op på tæerne ... vi klapper i takt.

S. 24

Tekst og musik: Michael Back
Original titel: Klovnespilop
Fra udgivelsen: Spilop hop
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Drillenissens Tjekliste:

S. 25

Børnene:

 Snørebånd og strømper bundet sammen
 Store bolte og møtrikker, som han ligger i madkasserne.
 Gemme ting og pebernødder i børnenes skuffer.
 Små hemmelige breve som er gemt i børnenes støvler eller vanter.
 Putte ris i børnenes støvler
 Alle sutsko i en selvfølgelig tom skraldespand.

Køkkenet:
 Farve mælken blå, rød, grøn
 Historiebogen til højtlæsning ligger i køleskabet
 Pakket morgenmaden ind i julepapir.
 Farve sukkeret 
 Byttet om på sukker og mel eller salt.
 Putte farve i brødet til om eftermiddagen.
 Dækket morgenbord med service pakket ind i julepapir.

Institutionen: 
 Gemme alle stole i et rum, så morgenmaden skal spises stående
 Alle institutionens dukker og bamser har holdt fest på en stue
 Lille bord med rester (service, kanel, pebernødder o.l.) fra nattens besøg
 Sat røde hjerter alle vegne og glemt at rydde klipperod op.
 Lege med legetøj og spist pebernødder på bordene om natten.
 Gemne frugten så børne må følge et ris spor gennem skoven for at finde det.
 ”Tisset” på tændstikkerne, så de ikke kunne tænde

Stuen: 
 Snuppe og gemme ting osv
 Toiletpapir rulles ud over det hele
 Vende  borde og stole på hovedet
 Lave spindelvæv med garn i rummet
 Putte pebernødder i skufferne
 Binde stole sammen med bordene

Toilettet: 
 Røde sløjfer på alle vandhanerne.
 Farvet vandet i toiletterne Grøn, blå og rød..
De voksne
 Pakke chefens pc og kontorstol ind i julepapir.

Download på www,musik-sjov.dk/drillenisse
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Hej Nisse 
Jul med Michael Back
Da julekalenderen blev sendt første gang sidste 
år, var der mange hundrede børn, voksne og in-
stitutioner der fulgte med dagligt.

Julekalenderen blev brugt på mange forskellige 
måder. Nogle institutionerne så afsnittene i små 
grupper på Ipad og andre samlede alle børn og 
så med på storskærm. Børnene så også afsnit-
tene sammen med deres forældre der hjemme, 
hvor der blev sunget og leget i stuerne.

Jeg håber også, at Hej Nisse i år kan være med 
til at skabe glæde og god julestemning rundt om-
kring, for Jeg brænder for at give børn sjove op-
levelser igennem leg og bevægelse. 

Og i denne tid, hvor verden er mærket af corona 
og hvor meget ikke er som det plejer at være, så 
håber jeg ”Hej nisse” kan give børn og voksne 
sjove fælles oplevelser som kan snakke om og 
ikke mindst glæde sig til.

Glædelig jul til alle.

Michael Back - 
musik og sjov for børn

ps. 
Hvis du gerne vil vide noget mere om mig og 
hvad jeg ellers går og laver så kan du find mange 
flere oplysninger her:
 
www.musik-sjov.dk 
www.facebook.com/musiksjov
www.youtube.com/musikogsjovTV

Julebal for Danmarks børnehaver d. 17.12.20
www.musik-sjov,dk/onlinejulebal/
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