
Julesange 

 

Højt fra træets grønne top  

stråler juleglansen.  

Spillemand, spil lystigt op,  

nu begynder dansen.  

Læg nu smukt din hånd i min  

ikke rør' ved den rosin  

først skal træet vises  

siden skal det spises.  

 

Peter har den gren så kær  

hvorpå trommen hænger  

hver gang han den kommer nær  

vil han ikke længer.  

Hvad du ønsker, skal du få  

når jeg blot kan stole på  

at du ej vil tromme  

før min sang er omme.  

 

Børn, nu er jeg blevet træt  

og I får ej mere.  

Moder er i køkkenet,  

nu skal hun traktere.  

Derfor får hun denne pung  

løft engang, hvor den er tung  

Julen varer længe  



koster mange penge.  



Juletræet med sin pynt  

venter på, vi får begyndt.  

Aldrig har det vær't så grønt  

aldrig har det vær't så kønt  

og fra selve himlen gled  

vist den store stjerne ned  

 

Hjerter klippet med en saks  

af den fingernemme slags  

kræmmerhus med krøllet hank  

som så let får en skavank  

kurve, kugler, fugle, flag  

op og ned og for og bag.  

 

Alle vegne ud og ind  

glimrer edderkoppespind.  

Mon der ikke bor en spurv  

her i denne lille kurv.  

Kræmmerhus med nødder i  

er grangiv’ lig kogleri  

 

Juletræet på besøg  

hilser os fra eg og bøg  

med besked derude fra  

at det lysner dag for dag  

og at solen fra sit skjul  

ønsker os en glæd ‘lig jul.  



På loftet sidder nissen med sin julegrød  

sin julegrød, så god og sød  

Han nikker, og han spiser, og han er så glad  

for julegrød er hans bedste mad.  

Men rundt omkring står alle de små rotter  

og de skotter, og de skotter.  

De vil så gerne ha' lidt julegodter  

og de danser, danser rundt i ring  

 

Men nissefar han truer med sin store ske  

"Vil I nu se og komme væk.  

For jeg vil ha' min julegrød i ro og fred  

og ingen, ingen vil jeg dele med"  

Men rotterne de hopper og de danser  

og de svenser, og de svanser.  

De kigger efter grøden, og de standser  

og de står om nissen tæt i ring  

 

Men nissefar han er en lille hidsigprop  

og med sin krop han gør et hop.  

"Jeg henter katten, hvis I ikke holder op  

når katten kommer, ska' der nok bli' stop"  

Så bliver alle rotterne så bange  

åh så bange, åh så bange.  

De vender sig og danser et par gange  

og en, to, tre, så er de væk  

 

(i en sæk med lakridskonfekt) 


