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Vers 1 Julen sig nærmer sneen jorden dækker 
julegrisen hygger sig i staldens varme hø 
fed og rund den er og noget så fin og lækker 
venter på det årlige besøg 
 

Omk. 1 Nisse nisse nisse nisse nissemand 
altid er du rar og giver gaver 
skynd dig nu at ta’ afsted til nisseland 
tiden er kommet for nu er det jul 
 

Vers 2 Frosten er hård og vinterstormen raser 
spurven sidder stumt bag kvist hvor er det altså synd 
bøjet over gryden står nissemor og raser 
mens hun synger sangen her med fryd 
 

Omk. 2 Nisse nisse nisse nisse nissemand 
altid er du rar og giver gaver 
skynd dig nu at ta’ afsted til nisseland 
tiden er kommet for nu er det jul 
 

Vers 3 Nu mine ønsker jeg har sand’lig mange 
skrevet op på sedler og blevet sendt afsted 
op til nissemanden jeg er ikke bange 
tryg jeg er når blot han ved besked 
 

Omk. 3 Nisse nisse nisse nisse nissemand 
altid er du rar og giver gaver 
skynd dig nu at ta’ afsted til nisseland 
tiden er kommet for nu er det jul 
tiden er kommet for nu er det jul 
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