
 

 

 

 

 
 
 
 

Julesanger : 
 
 
MUSEVISA 
 
GLADE JUL 
 
O JUL MED DIN GLEDE 
 
BJELLEKLANG 
 
DET SNØR, DET SNØR 
 
PÅ LÅVEN SITTER NISSEN 
 
HEI, HÅ, NÅ ER DET JUL IGJEN 
 
RUDOLF ER RØD PÅ NESEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MUSEVISA 
Tekst: Alf Prøysen / Mel: ? 

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 sammen snart få feire jul igjen!" 
 
Heisan og hopsan og falle-ralle-ra! 
Om julekvelden da skal alle sammen være gla'! 
Heisan og hopsan og falle-ralle-ra! 
Om julekvelden da skal alle sammen være gla'! 

Ja musemor er flittig, hun tar et stykke kull 
og sverter tak og vegger i sitt lille musehuss, 
mens barna feier gulvet og danser som en vind 
og soper borti krokene med halen sin. 
Heisan og hopsan osv... 

Omsider kommer kvelden som alle venter på 
og musefar han trekker fram en støvel uten tå, 
den pynter de med spindelvev og småspiker og sånn, 
og så putter de en flaskekort i hempa på'n. 
Heisan og hopsan osv... 

Og musefaren sier, nå skal vi danne ring, 
la støvlen stå i midten så går vi rundt omkring. 
Vi gir hverandre halen som vi kan leie i, 
og en og to og tre, og så begynner vi! 
Heisan og hopsan osv... 

Og julematen deres, det er ei lita nøtt, 
og så et stykke dropspapir for dem som liker søtt. 
Og musemor har stillet opp en fleskebit på skrå, 
og den får alle sammen lov å lukte på. 
Heisan og hopsan osv... 

Ja musebestemora er også kommet inn, 
nå sitter hun og koser seg i gyngestolen sin. 
Det æ'kke orntli gyngestol, d'er no' som alle vet, 
hun sitter der og gynger på en stor potet. 
Heisan og hopsann og fallerallera! 
Om julekvelden da skal allesammen være gla'! 
Heisan og hopsann osv... 

Så hopper de, så danser de, så traller de en stund 
til musefaren sier: "Det er best vi tar en blund." 
Og ungene de legger seg, mens pappa holder vakt, 
men selv i søvne traller de i hopsatakt; 
Heisan og hopsan osv... 

Og bestemora gjesper, og sier slik som så; 
"D'er morosamt med jula for dessa som er små, 
hvis ingen går i fella, men passer seg for den, 
skal alle om et år få feire jul igjen!" 
Heisan og hopsann og fallerallera! 
Om julekvelden da skal allesammen være gla'!  



 

O JUL MED DIN GLEDE  
Tekst: Gustava Kielland  

O jul med din glede og barnlige lyst, 
vi hilser deg alle velkommen; 
Vi hilser deg alle med jublende røst, 
titusende ganger velkommen. 
Vi klapper i hendene, 
vi synger og vi ler, 
så gladelig, så gladelig, 
vi svinger oss i kretsen og neier. 

I Østerlands vise, I tre stjernemenn, 
vi vet jo hvorhen I skal drage; 
for vi vil nå også så gjerne derhen 
og eder på reisen ledsage. 
Vi klapper i hendene.....osv. 

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd, 
kom, skynd deg å gi meg den andre. 
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd 
og lover å elske hinannen. 
Vi klapper i hendene....osv. 

 
 
 

GLADE JUL 
B.S. Ingemann / Franz Gruber  

Glade jul, hellige jul! 
Engler daler ned i skjul. 
Hit de flyver med paradisgrønt; 
hvor de ser hva for Gud er skjønt, 
lønnlig iblant oss de går 
lønnlig iblandt oss de går  

Julefryd, evige fryd, 
hellig sang med himmelsk lyd! 
Det er engler som hyrdene så 
dengang Herren i krybben lå, 
evig er englenes sang 
evig er englenes sang  

Salig fred, himmelsk fred 
toner julenatt her ned. 
Engler bringer til til store og små 
bud om ham som i krybben lå. 
Fryd deg hver sjel han har frelst! 
Fryd deg hver sjel han har frelst! 



 
 

 
 

HEI, HÅ, NÅ ER DET JUL IGJEN 
Fra Putti Plutti Pott - Per Asplin 

Julen, julen, julen den er her 
med julenek og grønne juletrær 
Sneen faller hvit og lett og blinker lunt og lett, kokkett 
Bjeller klinger over bygd og by 
nå er julefesten her på ny 
Sang og spill i moroland, der hører vi vel hjemme 

Hei hå, nå er det jul igjen 
vi lager jule-gøy og går på ball igjen 
Hei hå, bli med å syng min venn 
for her er Per og Pål og julemenn 
og nisser, troll og spillemenn 
Hei tomtegubber, ta i ring 
vi koker julegrøt og danser rundt omkring 
Hei hå, det er vel ingenting 
som kan la vær' å være glad når det er jul! 

Jeg gikk meg over sjø og land, der møtte jeg en gammel mann 
Han sa, han så, han spurte så: Hvor hører du vel hjemme? 
Jo, jeg hører hjemme i klappeland, i klappeland, i klappeland 
Og alle de som klappe kan, de hører hjemme i klappeland 

Hei hå, vi er i klappeland  
og de som klappe kan, er hjemme i klappeland 
Kom så går vi rundt om en enebærbusk tidlig en lørdags morgen 

Hei hå, nå er det jul igjen, nå kommer nissen frem i fra sitt skjul igjen 
Hei hå, bli med å syng min venn, for her er Per og Pål og julemenn 
og nisser, troll og spillemenn 
Og HEI! nå er det jul igjen! - nå er det jul, igjen! 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 



 
 

 

BJELLEKLANG 
(Text: J. Pierpont/Juul Hansen / Melodi: J. Pierpont  
Bjelleklang, bjelleklang  
over skog og hei! 
Hør på bjellens muntre klang, 
når Blakken drar i vei! 
Følg oss ut! Følg oss ut 
over mo og myr 
der hvor veien slynger seg 
i skogens eventyr. 
Det klinger over veien 
en lystig melodi 
Som fuglene i heien 
så lystig stemmer i 
Følg oss ut, følg 
Over mo og myr 
Der hvor veien svinger seg 
i skogens eventyr 
 
 
 
 

 
 

DET SNØR, DET SNØR 

Det snør, det snør, tiddeli bom. 
Det er det det gjør, tiddeli bom. 
Nå snør det mye mer enn før 
tiddeli bom og huttemei tu. 

Så kaldt det er, tiddeli bom. 
Jeg kjenner det her, tiddeli bom. 
Jeg kjenner det på mine tær 
tiddeli bom og huttemei tu. 

 

 
 

 



     
 
 

PÅ LÅVEN SITTER NISSEN 
Tekst: Margrethe Munthe / Mel: ? 

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 også gjerne ha litt julegodter, 
og de danser, danser rundt i kring. 

Men nissen, se han truer med sin store skje; 
"Nei, bare se og kom av sted, 
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, 
og 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, 
og de svinser, og de svanser noen gange, 
og i en, to, tre så er de vekk. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RUDOLF ER RØD PÅ NESEN 
Johnny Marks / Arne Bendiksen 

 

 
Det er ofte vi synger 

om dyr som vi kjenner 
om reven og bamsen 
og bamsefars venner 
Si meg hvem som kan 

Rudolf reinsdyr, kjenner du ham? 

Rudolf er rød på nesen 
og når det er vind og sno 
blir han så kald på nesen 
så den lyser som en glo 

Reinflokken ertet Rudolf 
sa han var et snodig dyr 

Hold deg på avstand Rudolf 
husk på dette kan ta fyr 

Men en vakker julekveld 
kom nissefar og sa 

Rudolf du er rein for to 
for din nese lyser jo 

Og fra den dagen Rudolf 
julenissesleden drar 

Rudolf er rød på nesen 
viser vei for nissefar 

 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 


