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I skal bruge: 

To store puder
To tæpper
En klud
En banjo eller en guitar
En stor papkasse, åben foroven og forneden
Et bord
Nissehuer
Nisseskæg
En gryde
En skål
En træske
Nogle krus
Nogle ølflasker med vand i
Nogle poser med ris

Medvirkende:

Nis
Tre rotter
Søren Banjomus
En kat
Mille
Gamle Nis
En masse nisser
Tea
Teas mor
Teas far
En fortæller

Nis 
  skal giftes

Manuskript: Kirsten Ahlburg
Illustration: Susanna Hartmann



1. scene: Loftet

Til venstre på scenen ligger to store 
puder med tæpper over.  
Det er hø, som ligger på loftet.  
Det er her Nis bor. Nis farer rundt  
med en klud og gør rent.

Fortælleren: Nis bor oppe på loftet.  
Han har travlt i dag.  
Han skal gøre rent og rydde op.  
Han skal lufte ud.  
Alt skal være fint.  
For i dag skal han giftes. 

Nis:  Åh, jeg er så glad i dag. Jeg skal giftes. Mille skal være min kone.  
Det hele skal være fint rent, til hun kommer.  
Tænk, jeg får en dejlig kone. Så er jeg ikke alene her på loftet.  
Og måske får vi engang små nissebørn. 

Nis danser frem og tilbage på gulvet.  
Nu kommer rotterne frem.  
De løber ind mellem Nis’ ben, så han vælter. 

Nis:  Væk med jer. Dumme rotter.  
Gå væk eller jeg kalder på katten. 

Rotterne står stille lidt. Så driller de igen.  
De prøver at få fat i Nis’ skæg.  
En får fat og hiver ham i skægget. 

Nis:  Så er det nok. Nu henter jeg katten, og det bliver ikke sjovt for jer. 

Rotterne bliver bange og gemmer sig. 

Nis:  Mis, mis. Kom og fang rotterne. 

En kat kommer frem.  
Den leder efter rotterne, men finder dem ikke.  
Nis klapper den. Så lægger  katten sig i høet.  
Nis fortsætter med at gøre rent. 

nis skal giftEs
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En mus kommer frem med en banjo.

Nis:  Jamen goddag Søren Banjomus, er du også her i dag.  
Så lad os synge en sang. Jeg skal nemlig giftes i dag.  
Så skal der være fest. Vi skal synge og danse hele natten. 

Alle synger:  Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu.
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
kom og syng og dans med os, det syn’s vi, at I sku’.
Vi glæder os til juleaften, så bli’r træet tændt,
og vi får fine julegaver, ih hvor er vi spændt.
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
bar’ det altså snart var jul. 

nis skal giftEs



2. scene: Køkkenet

Til højre på scenen er køkkenet.  
Her står et bord, en gryde, en skål og en ske.  
Mor og Tea er i køkkenet.  
Mor er ved at lave risengrød. 

Tea:  Uhm, det dufter godt.  
Vi skal have dejlig risengrød med kanel på.  
Jeg elsker risengrød. Skal jeg dække bord, mor?

Mor:  Ja, Tea.  Det vil være dejligt. Og husk kanel og smør.

Far kommer ind i køkkenet med en avis i hånden. Han ser op.

Far:  Og husk juleøl. 

Mor:  Dem kan du selv hente. De står ude i skuret. 

Far henter juleøl.  
Tea dækker bord, mens mor rører i gryden.

Mor:  Nu er grøden snart færdig. 

Tea:  Uhm. Det lyder godt.  
Mor, vi skal også huske Nis. Han skal have sin grød.

Mor:  Ja, kom med en skål. Så hælder jeg lidt op til Nis. 

Tea tager skålen.  
Mor hælder op fra gryden med skeen. 

Tea:  Han skal også have kanel på og en smørklat i. 

Mor drysser med kanel og kommer smørklat i. 
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Alle synger: Det er risengrød (smask),
 der gør næsen rød (smask),
 og kanel bli’r strøet,
 det gør skorpen sprød.
 Grød skal være blød og ikke tør. 
 Det er risengrød (smask),
 der gør ganen blød,
 og kanel bli’r strøet,
 det gør grøden sød,
 men sæt ikke skeen i den før
 end risengrøden den har fået
 en smørklat smør. 

Tea tager grøden.

Tea:  Nu går jeg op til Nis med grøden. 

Mor:  Ja, gør det, og så skal vi spise bagefter. 

Far:  Og drikke juleøl. 

Tea går hen til en stor åben papkasse, som står på scenen ved siden af de to tæpper.  
Papkassen er lemmen op til loftet. 
Tea kravler ind under den med skålen.  
Lidt efter kigger hun op over kanten af papkassen. 
Nu ser hun ind på loftet. 

nis skal giftEs
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3. scene: Loftet

Tea:  Værsgo Nis. Her er din grød.  
Og der er kanel  på og en smørklat i. 

Tea sætter grøden ved siden af høet.  
Nis ser Tea og gemmer sig bag høet.  
Tea kigger efter Nis, men kan ikke se ham.  
Så kalder hun på katten. 

Tea:  Kom Mis. Vi skal ned til mor.  
Hun har lavet risengrød.

Katten går med ned i papkassen.  
De går begge ud gennem bunden og hen til mor og far. 

Fortæller:  Nis henter grøden.  
Han slikker sig om munden.  
Nu er han klar til at spise den dejlige grød. 

Nis:  Uhm, dejlig varm grød. 

Nis spiser af grøden.  
De tre rotter  og Søren Banjomus kommer.  
De vil også have grød. Men Nis bliver hidsig.  
Han skubber dem væk og hopper op og ned.

Nis:  Væk med jer.  
Det er min grød.  
Kan I komme væk. 

Nis slår ud med skeen. 

nis skal giftEs
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nis skal giftEs

Alle synger: 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 det er hans bedste mad.
Men rundt omkring står alle de små rotter,
og de skotter, og de skotter.
»Vi vil så gerne ha’ lidt julegodter,«
og de danser lystigt rundt i ring.

Men nissefar han truer med sin store ske:
»Vil I nu se at kom’ af sted,
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 svinser, og de svanser,
de kikker 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, skal det 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!

De tre rotter flygter.  
Nis spiser færdig.  
Til sidst er han mæt.  
Han lægger sig i høet. 

Nis:  Det var en god grød.  
Men den ligger tungt i maven.  
Jeg må have et lille hvil. 

Fortæller:   Nis falder i søvn. Han sover tungt og snorker højt.  
Men han må passe på, at han ikke sover for længe.  
Han skal være i nissehøjen om en time.  
Han skal giftes med Mille.  
Mon han når det?
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Nis snorker højt.  
De tre rotter slikker grød  fra skålen.  
Imens bliver køkkenet lavet om til nissehøjen.  
Der står krus og ølflasker med vand.  
Der står også en skål med en ske på bordet.  
Alle nisser står rundt om bordet.  
De er klar til fest. 

Nis vågner med et sæt og sætter sig op. 

Nis:  Åh, nej! Jeg har sovet for længe.  
Jeg skal være i nissehøjen om fem minutter. 

Nis går hen til spejlet.  
Han reder sit hår og sit skæg.  
Så retter han lidt på nissehuen.  
Han løber hen til papkassen og kravler ned.  
Lidt efter kravler han ud af bunden. 

Nis:  Så nu er jeg der snart.  
Nej, hvor jeg glæder mig.  
Der skal være fest og bal hele natten.  
Og jeg skal giftes med Mille.  
Ja, der bliver julebal i hele højen. 

Alle synger: Sikke mange klokken slår!
Tretten slag, tiden går.
Gæt engang, min lille ven,
hvor vi nu skal hen.
Til julebal, til julebal i nisseland.
På med vanten, så suser vi af sted.
Nej, vent nu lidt, du sjove lille nissemand,
elefanten, den må jeg da ha’ med.
På alle veje strømmer den glade nisseflok.
Jeg tror, at jeg drømmer. Nej, det er rigtig nok.
I nat vi skal til jule-jule-jule-jule-julebal,
der er gilde i nissekongens hal.

Nis er nået hen til nissehøjen.

nis skal giftEs
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4. scene: Nissehøjen

Gamle Nis åbner døren. 

Gamle Nis:  Goddag Nis. Kom indenfor.  
Vi er klar til at holde fest. Men du kommer lidt sent.   
Tænk at komme for sent til sit eget bryllup.  
Mille står og venter på dig. 

Nis:   Undskyld, men jeg faldt i søvn. Hvor er Mille? Jeg må se Mille. 

Gamle Nis:  Kom med. Så skal du se hende. Du kan tro, hun er en smuk brud. 

Gamle Nis og de andre nisser følger Nis hen til Mille.  
De råber og hujer og danser rundt. 

Alle nisser:   Hurra! 

Nis giver Mille et stort kys. Alle klapper.  
Gamle Nis går hen til en skål med grød.  
Han tager en stor ske i hånden.  
Så står Nis og Mille ved siden af hinanden.  
Gamle Nis står overfor dem. Han ser på Nis.

Fortæller:  Nu er Nis og Mille klar til at blive gift.  
Der er ingen præst.  
For i nissehøjen er det den ældste,  
som skal sørge for, at nisserne bliver gift.  
Gamle Nis er Milles far, og han står klar. 

Gamle Nis:  Vil du have Mille, som hos dig står, til din kone?

Nis:  Ja, det vil jeg gerne. 

Nis smiler og ser på Mille.  
Så ser Gamle Nis på Mille.

Gamle Nis:  Vil du have Nis, som hos dig står, til din mand?

Mille:  Ja, det kan du tro, far. 

Gamle Nis:  Vil I dele grøden i glæde og vrede?

Nis og Mille:  Ja, det vil vi. 
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Gamle Nis løfter skålen.   
Han sætter skeen i grøden.  
Så går han hen til Nis og Mille.  
Nis giver Mille grød. Mille giver Nis grød. 

Gamle Nis:  Nu er I gift. I er mand og kone.  
I må gerne kysse hinanden, og så er der fest. 

Nis og Mille kysser hinanden.

Alle nisser:  Hurra, hurra, hurra! Tillykke! 

Alle nisser spiser og drikker. De griner, råber og hujer. De holder fest.  
Der bliver tændt for noget god julemusik, som man kan danse til.  
Nis og Mille danser i midten. De andre nisser danser rundt om dem. 

Fortælleren:  Alle nisser fester hele natten. Til sidst er Nis og Mille trætte.  
Det har været en dejlig og lang nat. 

Nis:  Kom Mille. Nu skal du med mig hjem på loftet. 

Nis tager Milles hånd. Så løber de ud af højen. De løber rundt i lokalet.   
Alle nisser løber efter. De kaster med ris. Så løber Nis og Mille hen til papkassen.  
Nis og Mille går ind under den. De andre nisser går hjem til højen.  
Nis og Mille kravler op af kassen. Nu er de på loftet. De lægger sig i høet. 

Nis:  Her skal du bo, Mille. Min kære kone. Det har været en dejlig nat. Godnat og sov godt.

Mille:  Ja, det var en dejlig fest. Godnat, Nis. Min kære mand.

Så sover de. 

Stykket er slut. Alle går frem. De bukker og nejer, mens publikum klapper. 

Skuespillet bygger på følgende Nis bøger af Kirsten Ahlburg,  
udgivet af Special-pædagogisk forlag: Nis på loftet,  
Nis og grøden, Nis og katten, Nis til bal, Nis farer vild,  
Nis og Mille, Nis og kælken, Nis i byen, Nis får en øl, Nis og huen, 
Nis alene hjemme, Nis får en kone (www.spf-herning.dk).
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