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Forord
Denne nissehistorie er påbegyndt i december 2018 men vil først blive udgivet i 2019.
Jeg skriver den på opfordring af Erik, som hører nissehistorie 2 for første gang i år, men som mener at jeg bør 
skrive en tredje historie, hvor Syv også er med. Så det må jeg jo se om jeg kan finde ud af.
Bodil Vind – 2018/2019
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1. december

Det er den 1. december, og i den lille nisselandsby langt ude i den store skov vågner nisserne op til den nye dag 
fulde af glæde og forventning. For den første december er den næstbedste dag på hele året. Det er den dag hvor 
de skifter deres lidt kedelige grå vinterhuer ud med de festlige røde julehuer, og det er den dag, hvor de alle 
drager ud i skoven for at samle røde bær og små kogler og fine grangrene til at pynte op i de små huse med. For
nu begynder julen – den bedste tid på året for nisserne.
I huset hos nissefamilien med de 7 børn er der i dag,  - som de fleste andre dage - temmelig megen larm og 
ballade. Og i dag er der så lidt ekstra larm og ballade fordi julehuerne skal findes frem. Lille Nis som 
efterhånden er næsten lige så stor som Far Nis, kan som sædvanlig ikke finde sin hue og går rundt og brokker 
sig og påstår at en eller anden har hugget den, indtil Syv – den allermindste af nissebørnene - kommer 
kravlende ud under hans seng – temmelig støvet og beskidt, og stolt viser hans hue frem, som hun har fundet 
derinde. Huen er også temmelig støvet og beskidt – men Lille Nis  holder da i hvert fald op med at brokke sig 
og tager huen på. Han brummer vist også en slags tak til Syv. I mellemtiden har Syv også fundet sin egen hue 
frem, den lå vist nede mellem nogle pinde og kogler som hun plejer at bygge huse af, og nu sidder hun og piller
i et lille hul i kanten af huen. ”Se” siger hun stolt og stikker sin meget lille finger gennem hullet i huen. Og Mor
Tove siger at hun skal lade være med at pille mere i huen, så den går endnu mere i stykker, og Seks hjælper 
hende med at sætte huen så hullet næsten ikke kan ses, og hvisker til hende, at hun jo bare kan ønske sig en ny 
hue til jul – nu er der jo ikke så længe til.
Men langt om længe har de alle fået de røde huer på og sat sig rundt om det lange bord. Klar til at gå i gang 
med morgengrøden, mens de snakker ivrigt om alt det, de skal nå i dag.
Men lige i det øjeblik de har sat skeerne i grødskålen, sker der noget meget uventet. Det banker hårdt på døren 
og en stemme udenfor råber: ”Luk os ind. Vi vil gerne ind”. Far Nis skynder sig hen og lukker døren op og 
udenfor står to nisser som børnene med det samme genkender og bliver meget glade, men også meget 
overraskede, over  at se. Det er Bedstefar og Bedstemor Nisse, som bor i en anden del af skoven og som ganske
vist tit kommer på besøg, men aldrig så tidligt om morgenen. De kan også med det samme se, at der er noget 
galt, for Bedstefar og Bedstemor ser ikke glade og hyggelige ud som de plejer. De ser faktisk både bange og 
oprørte ud – og det ser endda ud som om Bedstemor har grædt lidt. ”Jamen du godeste, hvad er der dog på 
færde?” siger Mor Tove som også kan se at noget er helt galt, ”kom ind og få lidt grød og varm jer ved ilden. Er
I gået hele den lange vej?”
Bedstemor sætter sig træt ned på en stol, men Bedstefar begynder at gå ophidset op og ned af gulvet. ”Det er 
forfærdeligt” siger han. ”Helt forfærdeligt. Der er kommet  uhyrer til vores skov. Og de har snart ødelagt og 
spist det hele!” ”Spist hvad?” spørger Far Nis, der ligesom de andre ikke helt har fattet, hvad det er Bedstefar 
siger. ”Spist skoven” gentager Bedstefar, ”Og vores hus” jamrer Bedstemor. ”Det hele er væk. Vi har kun lige 
de ting, vi fik pakket sammen og fik med os da de pludselig var der”. Og nu lægger nissebørnene mærke til de 
to bylter som Bedsteforældrene har sat på gulvet inden for døren.
”Æder de skoven” spørger Far Nis igen, ”Ja og de ville såmænd have ædt os med, hvis vi ikke var sluppet væk i
tide”, svarer Bedstemor. ”Og alle dyrene” spørger Mor Tove, ”er de også blevet ædt?”. ”Næh jeg tror nok at 
dyrene nåede at slippe væk”, svarer Bedstefar, ”så de er jo nok flygtet til andre dele af skoven, men det var 
derfor det ikke var til at opdrive en hare, da vi skulle herhen. Så vi var nødt til at gå på vores ben, og slæbe 
bylterne med . Vi har faktisk gået det meste af natten”. Og nu kan børnene rigtig se, hvor trætte de to gamle 
nisser ser ud.
Da Bedstefar og Bedstemor har fået lidt grød og fyrrenåle te og ser ud til at være kommet lidt til hægterne, 
spørger Far Nis: ”Altså de her uhyrer, hvad er de for nogen, er de en slags mennesker eller er det nærmere …   
trolde?” 
”Nej nej” siger Bedstemor, ”det er ikke hverken  mennesker eller trolde. De er kæmpestore, så store som – 
ingenting i hele verden. Og de er røde og gule og ligesom blanke i det. Og de har ingen ben men nærmere en 
slags ruller,  som de kravler fremad på. Og meget lange arme – eller i hvert fald en lang arm . Og de ødelægger 
og æder alt på deres vej. Og så laver de den mest forfærdelige larm. Rumler og brummer og knaser. Og det 
værste er deres øjne. De har store, kæmpestore øjne som lyser i mørket. De lyser så meget at det næsten ser ud 
som om der er ild i dem”. Og Bedstemors stemme kommer til at ryste lidt, da hun fortæller det om øjnene.
”Men det mest mærkelige og uhyggelige er” fortsætter Bedstefar, ”at nogen gange, nå de står stille måske fordi 
de hviler sig. Så lyder det som om de snakker eller råber til hinanden. I går – lige inden de kørte – ja altså hen 
over vores hus”. Og han skæver hen til Bedstemor, som er begyndt at snøfte lidt da han nævner huset – ”i går 
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hørte jeg det ene sige: ” Vi kommer til at skynde os lidt. Vi skulle jo gerne nå ned til søen inden jul”. ”Ned til 
søen?” spørger Far Nis. ”Sagde uhyret at de skulle ned til søen?. Jamen det betyder jo at de – ” ”Ja nikker 
Bedstefar ”det betyder at de kommer herhen inden jul”.
Alle nisserne bliver stille et øjeblik. ”Det er alvorligt” siger Far Nis så. ”Meget alvorligt”.
”Kommer uhyret og æder vores skov?” spørger Fem med en stemme der ryster lidt. ”Og vores huse. Og hvor 
skal vi så bo???” og han er lige ved at komme til at græde.
”Lad os nu tage det roligt” siger Mor Tove. ”Foreløbig kan I bo hos os, Bedstefar og Bedstemor. Børnene kan 
rykke lidt sammen, så bliver der nok en sengeplads til jer også. Og så må vi have alle nisserne kaldt sammen og
finde ud af, hvad vi kan gøre”.
”Tre og Fire og Fem, I kan løbe rundt til alle husene og kalde alle nisser til møde henne ved den store sten, når 
solen står højest på himlen. Og Lille Nis du går hen og får fat på Klogenisse, og siger at det er meget vigtigt at 
han kommer og at han skal tage alle de bøger han har om uhyrer med. Måske ved han hvad man gør ved dem”
Og da solen står højest på himlen samles alle nisserne, unge og gamle, børn og voksne ved den store sten midt i 
lysningen i skoven.
Far Nis kravler op på stenen og råber ud over forsamlingen:” Som I måske allerede har hørt noget om fra 
børnene, så har vi i dag fået at vide, at der er uhyrer i skoven.  Store farligt uhyrer som ødelægger og æder alt 
på deres vej. De har allerede ødelagt huse i en anden del af skoven, så både dyr og nisser har måttet flygte”. Og 
her kigger alle nisserne hen på Bedstefar og Bedstemor, der står og ser lidt forknytte ud. ”Og der er noget der 
tyder på at de er på vej herhen. Man har hørt det ene uhyre sige at de skal nå ned til søen inden jul”. Nissefar 
holde en pause og alle nisserne er først stille et øjeblik. Så begynder de snakke i munden på hinanden .”Vores 
skov og vores sø?” spørger de og så er der nogen  der siger :”Noget må vi gøre” og ”hvad skal vi gøre?”.
Så tager Far Nis ordet igen og siger :”Klogenisse. Hvad ved du om uhyrer, meget store uhyrer med lysende 
øjne?”
”Jah”, siger Klogenisse og hans gamle stemme ryster lidt. ”Om uhyrer ved jeg – ingenting”. ”Slet ingenting?” 
spørger Far Nis – ”Slet ingenting” gentager Klogenisse og slår beklagende ud med armene.
Alle nisserne ser bestyrtede ud og begynder igen at snakke og diskutere. Men pludselig kravler en ung nisse – 
det er vist Klogenisses barnebarn- op på stenen og råber: ”Jeg forslår at vi laver en ekspedition ud til det sted, 
hvor uhyrerne sidst er blevet set. Vi må se dem med vores egne øjne før vi kan beslutte hvad vi skal gøre. Hvem
vil  med?” Flere af nisserne råber:” jeg vil med” og ”jeg er klar”, men der er også nogen der siger: ”er det nu 
ikke for farligt” og ”måske skal vi bare vente og se”. Fem trækker Fire i ærmet og hvisker ”Hvad er en 
ekspedition? Er det noget farligt?” ”Det er bare en tur” forklarer Fire og jeg vil i hvert fald med. Kom Fem”.
Og inden Fem rigtig får tænkt sig om, sker der en hel masse. Den unge nisse og et par andre prøver at få far i et 
par harer som kan tage dem på ryggen gennem skoven, så de kan komme hurtigere af sted. Det plejer harerne 
gerne at ville, når de får en gulerod for det, men da de harer, som de får fat i, hører at de skal ud til den del af 
skoven hvor uhyrerne opholder sig, siger de alle sammen nej til turen. Selv ikke for to gulerødder vil de derud. 
De har hørt fra venner og familie som er flygtet fra uhyrerne, om de forfærdeligt ting der er sket. Så de betakker
sig. ”Så må vi gå” siger Far Nis. ”Og dem der ikke tror de kan følge med, må hellere blive hjemme”. Og så 
kigger han på Fire og Fem, men Fire siger straks: ”vi kan godt følge med. Vi har gode ben”.
Og så drager en lille flok nisser af sted gennem den store skov. ”Synes du ikke at det er spændende?” hvisker 
Fire til Fem. ”Joh” svarer han selv om han egentlig mest synes at det er uhyggeligt. Selv om det selvfølgelig 
hjælper at Far Nis og den unge nisse og flere andre voksne er med.
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De kan høre uhyrerne længe før de kan se dem. De rumler og skramler og brummer og knaser lige som 
Bedstefar og Bedstemor har fortalt. Og pludselig, da Nisserne kommer op over en lille bakke, kan de også se 
dem. Og de ser også præcis ud som beskrevet. Bare endnu større og farligere at se på. De er røde og gule og  
har ruller til fødder og lange gribearme der flår træer og buske i stykker, og forrest på dem ses tydeligt de store 
lysende øjne. Og man kan se et bredt spor efter dem  gennem skoven. Hvor uhyrerne har været er der ingenting 
tilbage. Ikke andet end bar jord og lidt fladtrampet græs. ”De ser farlige ud” hvisker en af de voksne nisser. ”Og
meget meget store”. ”Pas på de ikke får øje på os eller hører os” hvisker en af de andre.
”Og vi må nok hellere se at komme hjem” hvisker en tredje – ”det er allerede ved at blive mørkt og jeg vil i 
hvert fald ikke overnatte i denne del af skoven, så tæt på uhyrerne”.
Og så vender nisseflokken om, og begynder at gå hjemad gennem den mørknende skov. De er alle sammen 
temmelig tavse og beklemte. Det her ser værre ud end de havde kunnet forestille sig. ”Men efter en tid siger en 
af de unge nisser :”Nå men nu ved vi da i det mindste hvad det er for uhyrer vi er oppe imod. Nu skal vi bare 
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finde ud af hvordan vi får dem stoppet”. ”Ja” siger Far Nis. ”Det er jo nok det, der bliver det svære. Men der er 
da et stykke vej hen til dem endnu, så mon ikke vi skal sove på det og så mødes i morgen og finde ud af hvad vi
kan gøre. For at beholde vores huse”. tilføjer han med et lille suk og tænker på den bare jord og de knækkede 
træer rundt om uhyrerne.

Det er et par meget trætte små nisser der kravler ned i den store seng sammen med Bedstefar og Bedstemor den 
aften. Men selv om det er hyggeligt at ligge sådan tæt sammen har de svært ved at falde i søvn, der er sket alt 
for meget i løbet af dagen. ”Det har været en mærkelig 1. december, synes du ikke Fire?” hvisker Fem, ”ikke 
den bedste i vores liv”. ”Nej” svarer Fire med et lille suk. ”Bestemt ikke den bedste i vores liv.”
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2. december

Det er en lidt mærkelig morgen, nisserne vågner op til den anden december.
For det første er det mærkeligt – selv om det er hyggeligt – at Bedstefar og Bedstemor er flyttet ind hos dem. 
Hyggeligt, men lidt trangt i det lille hus. For det andet er det mærkeligt, at der slet ikke er pyntet op til jul, selv 
om de har fået de røde julehuer på, og så er det både mærkeligt og lidt uhyggeligt at tænke på, at alt postyret 
skyldes, at der er uhyrer i skoven.
Men da de alle er kommet op og sidder rundt om morgengrøden, siger Mor Tove med fast stemme: ”Hør her 
alle sammen. Det nytter jo ikke noget at vi sidder og hænger med hovedet, selv om det, der er sket, ikke er 
særlig rart. Jeg synes at vi skal have huset pyntet op som vi plejer, og jeg kunne også godt bruge lidt flere af de 
røde bær til maden. Så hvem af jer vil gå ud i skoven og samle lidt ind?”. 
Bedstefar og Bedstemor siger straks at de er alt for trætte efter i går, så de vil hellere blive hjemme og hjælpe til
med maden og hvad der ellers er at hjælpe til med. Far Nis mener at det er meget vigtigt at han bliver hjemme 
og forbereder sig til mødet med de andre nisser. Måske er han nødt til at ligge lidt ned og tænke over det. Og 
Lille Nis og Lille Tove er på en eller anden måde bare forsvundet. Så Mor Tove sukker lidt og siger: ”Hvad med
dig Tre, er det ikke noget for dig?” Og Tre vil gerne gå ud i skoven og samle ting. Han er også vældig god til 
det – især er han god til at finde ting, der kan spises. Og han går altid med en rygsæk, som han kan putte de ting
i, han finder. ”Jeg vil med” råber Seks straks, for han ved at det er godt at være ude at samle spiselige ting med 
Tre, og Syv råber endnu højere: ”jeg vil også med”. For hun ved at Tre altid er sød til at tage hende på ryggen – 
oven på rygsækken  - hvis hun bliver træt i benene. Fire og Fem sidder og trykker sig lidt. De vil egentlig gerne 
med ud i skoven, men de vil på den anden side også være sikre på ikke at gå glip af det møde, som de voksne 
nisser skal have om, hvad man skal gøre ved uhyrerne. Så de siger ingenting og Nissemor sukker lidt igen og 
siger at så bliver det Tre og Seks  og Syv der går ud og samler. Og hun siger ikke noget om at Tre skal passe på 
de små, for det ved hun at han gør.
Og så traver de tre nisser af sted ud i skoven. Seks snakker hele tiden, mest om uhyrerne. Han er egentlig ikke 
rigtig bange mere, synes nærmest at det er lidt spændende. Og de er jo så langt væk endnu. ”Og de voksne skal 
nok finde på noget. Tror du ikke osse Tre?” Tre siger ikke så meget. Han har brug for at tænke lidt mere over 
tingene og foreløbig vil han gerne finde nogle spiselige bær.
Det varer heller ikke så længe  før de finder  en busk med nogle røde bær som de plukker så mange af som de 
kan nå, og nogle fine små kogler som vil pynte pænt hjemme i stuen. Men det varer heller ikke så længe før 
Seks begynder at kede sig lidt, og da han opdager at de er lige i nærheden af musehullet råber han :”Skal vi ikke
gå ned og besøge musene. Måske ved de slet ikke at der er   uhyrer i skoven. Skal vi ikke gå ned og fortælle 
dem det, hvad Tre?” ”Jeg ved ikke rigtigt” siger Tre. ”Musene bliver så let bange. Måske er det synd at fortælle 
dem om uhyrerne”. ”Men det er da meget værre hvis de ikke ved det” fortsætter Seks ivrigt. ”Så bliver de da 
endnu mere bange, hvis uhyrerne lige pludselig dukker op. Og måske bliver deres huller også ødelagt af 
uhyrerne og så er det da bedre, at de ved det på forhånd. Ikke osse Tre. Skal vi ikke gå ned og sige det?”. 
Tre tænker sig længe om og så nikker han. ”Jo du har ret Seks, det er bedre at de ved det. Selv om de nok bliver
bange”.
Og så banker nisserne på, og da de har fået overbevist musene om at de hverken er katte eller ugler ,får de lov 
til at komme ind i musenes hyggelige og lidt rodede hule under jorden. Tre har lidt svært ved at komme ind, 
fordi indgangen er så snæver. Men da han tager rygsækken af, lykkes det ham at klemme sig igennem.
Alle musene stiller sig i rundkreds rundt om nisserne og ser forventningsfuldt på dem. ”Hvad vil I?” og ”har I 
noget med?” og ”hvad er der i rygsækken?” spørger de i munden på hinanden. ”Vi har noget at fortælle” siger 
Seks og det lyder helt højtideligt, ”der er  uhyrer i skoven”.
”Hvor hulen blev de af alle sammen?” spørger han et sekund efter, for hele gulvet er pludselig ryddet for mus. 
Væk er de alle sammen og nisserne kan kun se en enkelt lille musehale, der stikker ud under en bunke blade 
henne i et hjørne. ”Halløj mus ” råber Tre. ”Der er ikke noget at være bange for, uhyrerne er langt væk. Og 
nisserne skal nok finde på noget”, tilføjer han, da der stadig ikke rigtig sker noget. Så begynder det ene lille 
musehoved after det andet at dukke op bag senge og kasser og under hylder, og ud fra de store bunker af nødder
og forråd, der ligger i hjørnerne af hulen. ” Er du sikker på det?” hvisker en af musene. ”Er de langt væk?” ”Ja” 
svarer Seks. ”Men kommer de herhen?” spørger en af de andre mus. ”Jah, det gør de jo nok” siger Tre. ”Så er vi
væk” siger en af de ældste mus beslutsomt. ”Kom alle sammen. Kom unger”. Og inden nisserne næsten har 
nået at opfatte, hvad der er sket, står alle musene på række med hver sin lille pose forråd,  og da den første giver
signal piler de ud af hulen så hurtigt at man knap kan se deres små ben. Den sidste i rækken vender sig i 
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indgangen. ”Farvel nisser, og tak for advarslen. Og pas godt på jer selv”.
Og væk er de.

”Jamen det gik jo godt” siger Tre. ”Sikken en fart de havde på. Og hvor mon de tager hen?”. ”Mus kan klare sig
allevegne, siger Seks”. Og så tænker han lidt på om nisser mon også kan det. Men han siger ikke noget.
”Skal vi ikke finde nogle flere bær?” spørger Syv, som synes at der er lidt kedeligt i musehullet uden mus.
”Jo” siger Tre og så går nisserne videre ind i skoven. Der er ikke så mange buske med bær, og når de synes at 
de lige har fundet en god busk, er bærrene alligevel ikke så pæne. Så de går videre og videre, og efter hånden er
de temmelig langt hjemmefra, i en del af skoven som de ikke kender særlig godt.
Og så hører de noget. De hører menneskestemmer. Eller det tror de i hvert fald at det er, for ingen af dem 
kender særlig meget til mennesker. Og så hører de en knasen og bragen, der lyder som om der bliver væltet 
træer i skoven.  De kommer alle tre til at tænke på uhyrerne og bliver lidt bange, men da de kommer op over en 
lille bakke til et sted, hvor skoven næsten kun består af grantræer, kan de se at der går nogle mennesker rundt 
mellem træerne, og at nogle af dem  er i færd med at fælde et træ. ”Er det uhyrerne?” hvisker Syv. ”Nej det tror 
jeg ikke” hvisker Tre tilbage, ”de ser ikke særlig farlige ud, og det ser ud til at de kun tager nogle få træer, og 
kun nogle der ikke er ret meget højere end dem selv”. ”Jeg tror at de skal bruge dem til at pynte med hjemme i 
deres huse ligesom vi gør med grangrenene til jul”, siger Seks, der kan huske at Fire og Fem har fortalt noget 
om det med juletræer fra dengang de besøgte menneskerne.
”Men vi må nok hellere gå, inden vi får et træ i hovedet” siger Tre, ”ja, eller bliver fanget og brugt som 
julepynt” siger Seks, som også kan huske at det engang var lige ved at ske for Fem.
Og så skynder de tre nisser sig hjemad. Syv bliver træt i benene og får lov til at sidde oven på rygsækken. Og 
hun sover trygt, da de når hjem til nissehuset.
Det er kun Bedstemor Nisse der er hjemme. Alle de andre er taget til møde på pladsen ved den store sten. Hun 
roser de tre nisser meget for alle de fine ting de har med hjem. Og hun bliver både lidt bekymret og lidt 
forskrækket da de fortæller om musenes hurtige afrejse. Så de beslutter ikke at fortælle om menneskerne i 
skoven og de fældede træer. Der er ingen grund til at gøre bedstemødre mere bekymrede end højst nødvendigt.
Nede på pladsen ved den store sten er de fleste nisser forsamlet for at beslutte hvad de skal stille op mod 
uhyrerne, og bølgerne går højt. ”Vi skal kæmpe til sidste nisse” råber en af de yngre nisser, ham de kalder 
Lange Nisse fordi han er – ja altså temmelig lang. ”Hvad betyder det?” hvisker Fire til Fem”. ”Det lyder ikke 
rart”.” ”Jeg tror nu at vi skal prøve at snakke med dem” siger Gamle Nisse, den ældste og mest besindige  af 
alle nisserne. ”Vi skal ikke snakke. Vi skal bekæmpe dem med alle midler” råber en af de unge nisser. ”Øh, 
hvilke midler?” spørger Mor Tove, og så bliver den unge nisse lidt tavs . ”Altså midler” siger han så lidt 
svævende. Og så siger han ikke mere. ”Vi er meget små og de er meget store” siger Far Nis. Jeg synes at Gamle
Nisse har ret. Vi må snakke med dem”. ”Hvad vil du sige?” spørger Smukke Nisse – Klogenisses barnebarn, 
måske lidt provokerende. ”Øh, jeg vil sige” .. ”Gå op på stenen” råber flere af nisserne. ”Gå op på stenen og 
fortæl hvad du vil sige”. Far Nis kravler op på stenen og tænker sig lidt om . ”Kære uhyrer” siger han så. ”De er
overhovedet ikke kære, de er store og grimme” råber den unge Nisse. ”Nej men det er nu noget man siger” 
fortsætter Far Nis. ”Altså. Kære uhyrer. Vi forstår godt”...  ”Vi forstår overhovedet ingenting” hvæser en anden 
af de unge nisser. ”De skal bare forsvinde, de har ikke noget at gøre i vores skov.” ”Vi forstår godt” fortsætter 
Far Nis, ”at I også synes at denne skov er en dejlig skov. Men det er vores skov og vi var her først. I kan få lov 
til at beholde det stykke skov, I allerede har taget” … Her er der igen flere nisser der protesterer, men Far Nis 
fortsætter: ”men vi kan ikke give jer lov til at ødelægge mere skov og vi vil meget gerne have, at I holder jer 
langt væk fra vores huse. Hvis I lader os være i fred, skal vi også nok lade jer være i fred.” 
”Det er en god tale” siger Gamle Nisse og flere af de andre nikker og siger ”ja, en rigtig god tale”. Nogle af de 
unge nisser brokker sig stadig lidt og siger at det er en slap tale og at der skal sættes hårdt mod hårdt og den 
slags. Men til sidst er alle enige om at det er den bedste tale nogen kan finde på, og at de alle sammen næste dag
skal gå i samlet flok til uhyrerne, og at Far Nis skal øve sig på talen, så han kan sige det hele udenad uden at gå 
i stå undervejs.
”Men vi må jo sørge for at tale med uhyrerne mens de holder pause” siger Bedstefar Nisse, ”ellers larmer de jo 
så meget at ingen kan høre noget. De plejer at holde pause midt på dagen” siger han videre ”så vi må tidligt af 
sted for at være der, når solen står højest på himlen”.
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 Og så går alle nisserne hjem, hver til sit, for at samle kræfter til dagen i morgen, og den aften bliver der snakket
meget i nissehuset om, hvordan man egentlig snakker med kæmpestore uhyrer og om de overhovedet har ører.
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3. december.

Det er stadig mørkt da nisserne starter på den lange vej hen til uhyrerne. Næsten alle de voksne og halvvoksne 
nisser er med, for de er enige om at det er vigtigt at vise uhyrerne at de er mange og at de er enige om at det er 
på tide at uhyrerne forlader skoven.
Fire og Fem er også med, for de er nysgerrige efter at se uhyrerne på nært hold og meget spændte på hvad der 
vil ske, når Nissefar holder sin tale til dem. Sådan har de fleste af nisserne det nok. Det er både lidt spændende 
og lidt uhyggeligt at skulle så tæt på uhyrerne, at man rent faktisk kan tale til dem
 I starten er der lidt stille i nisseflokken både fordi de er lidt søvnige og fordi de ikke rigtig ved hvad de skal 
mene om situationen. Men nisser er som regel ikke tavse ret længe ad gangen og efterhånden går snakken 
livligt både om hvordan uhyrerne mon egentlig ser ud på nært hold, og om hvordan de mon vil reagere på talen.
”Men de kan da ikke blive sure” siger Lange Nisse. ”Vi taler jo pænt til dem. Vi beder dem  bare om at lade os 
beholde vores skov”. ”Lidt sure kan det nu godt være de bliver” indvender en af de unge nissepiger – ”de havde
jo planlagt at tage hele skoven”.  ”Hvad mon de vil svare?” spørger en af de ældre nissekoner, ”mon de vil tale 
med os?”. ”Larme kan de i hvert fald” siger Lange Nis . ”Og hvis de kan larme kan de vel også tale. Og når vi 
taler pænt til dem må de vel også svare ordentligt”. Og det er der almindelig enighed om . 
Da de har gået et stykke tid, og det så småt er ved at blive lyst, begynder nisserne at kunne høre larmen fra 
uhyrerne selv om de stadig er langt borte.  Mange af nisserne begynder at blive lidt nervøse, men Nissefar som 
ikke har sagt ret meget på hele turen, vistnok fordi han har gået og øvet sig på sin tale, beroliger de andre med 
at sige, at selv om uhyrerne er store og larmer meget, er det jo ikke sikkert at de vil gøre  nisser noget ondt. 
Foreløbig er det jo mest træer og buske det er gået ud over. Og det har han jo ret i, så nisserne går 
fortrøstningsfuldt videre. De går hen til det sted hvor de dagen før så uhyrerne – eller næsten det samme sted, 
for det ser ud til at uhyrerne er kommet lidt tættere på siden i går. ”Vi må hellere slå lejr her”, siger Far Nis. 
”Og vente på at uhyrerne holder hvil. ”
Og så slår nisserne sig ned og finder deres madposer frem, altså dem der ikke er kommet til at spise det hele 
undervejs. Det er på en måde lidt hyggeligt at sidde der og spise og snakke – næsten som en almindelig skovtur.
Selv om larmen fra uhyrerne hele tiden minder dem om, hvorfor de er her. Da de har siddet lidt slår en stor sort 
fugl sig ned ved siden af dem og sidder og kigger på dem og især på deres mad, mens den vipper lidt med 
halen. ”Vil du have lidt med?” spørger Fire og peger på deres brød. ”Jo tak som byder” siger fuglen  og nupper 
det største stykke brød. ”Og hvem er I ellers? . I hører da ikke til i denne del af skoven, og de nisser der plejede 
at bo her er vist flyttet væk har jeg hørt”. ”Nej vi  bor nede ved  søen” forklarer Fem ”og vi er kommet for at 
snakke med uhyrerne. Eller i hvert fald at snakke til dem” fortsætter han efter at have tænkt sig lidt om.
”Ja held og lykke med det” siger fuglen. ”Vi har både råbt og skreget af dem, hele kolonien, men ikke et 
ordentligt svar har vi fået. Larme og regere det kan de, men tale som ordentlige folk - næh nej. Men nu er vi 
også flyttet alle sammen. Hele kolonien er flyttet sydpå til en anden rågekoloni, men det har også givet larm og 
ballade kan I tro. Dobbelt så mange fugle på den samme plads, det giver skænderier om alt. Om mad og 
redepladser og hvem der i det hele taget skal bestemme. Men vi råger går jo ikke af vejen for et godt skænderi. 
Så det skal nok gå. Men hvad med  jer?” spørger fuglen og ser helt medlidende ud, ”har I nogen steder, I kan 
flytte hen?”. ”Nej det er jo det” siger Fem lidt trist ”vi vil jo helst blive i vores skov, der er derfor vi vil bede 
uhyrerne om at flytte”. ”Ja held og lykke” gentager rågen og så letter den i et stort sving mens den råber ”og tak
for brødet”.
Men lige med et er der helt stille i skoven. Uhyrerne er holdt op med at larme og står helt stille. ”Så er det nu!” 
hvisker Mor Tove til Far Nis”. ”Nu mens de er stille. Bare de ikke er faldet i søvn. Du må hellere råbe højt”. 
Og så går Far Nis tappert hen imod uhyrerne, og alle de andre nisser stiller sig bag ham da han kravler op på en 
stor træstub og begynder at holde sin tale. 
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”Kære Uhyrer. Øh vi vil gerne have at I bliver væk fra
vores del af skoven”.. Og så går han lidt i stå og kigger
på Mor Tove, ”For det er vores skov” hvisker hun til
ham. ”For det er vores skov” gentager han. ”ja det var
vist det hele”. Og så kravler han ned af træstubben og
alle nisserne trækker sig lidt tilbage mens de klapper
ham på skulderen og roser ham for den gode tale.
Uhyrerne siger ingenting og bevæger sig heller ikke.
Nisserne står lidt usikkert og venter på hvad der skal
ske, men så kravler Far Nis op på træstubben igen og
siger med høj fast stemme :” Hvis I ikke svarer eller
protesterer regner vi med at det bliver sådan. I lader os
have vores skov i fred og vi lader jer være i fred”.
Og så står nisserne igen og venter lidt. Men da uhyrerne
stadig ikke siger noget eller rører på sig siger Far Nis
tilfreds: ”Godt så er det en aftale. Så bliver det sådan.
Og nu tager vi hjem til vores skov.”
Og alle nisserne skynder sig at pakke deres ting sammen
og begiver sig af sted hjemad.
De er glade og oprømte og meget tilfredse med at
problemet nu er løst, så de kan begynde at glæde sig til
jul.
Men pludselig hører de noget. Selv om det er et godt
stykke væk er der ingen tvivl. Uhyrerne er vågnet fra
deres hvil og er gået i gang med at æde af skoven igen.
Og så hører de vingeslag over deres hoved. Det er den
store sorte fugl fra før. ”Hej folkens” siger den. ”Det fik
I vist ikke så meget ud af. Synd for jer. Måske skal I
også begynde at se jer om efter et andet sted at bo”.
”Ja sukker Mor Tove. Måske er det det vi skal”.
Det er flok meget trætte og slukørede små nisser der langt om længe kommer i seng den aften. Det sidste Fire 
og Fem hører inden de falder i søvn, er Far Nis der siger. :”Vi må finde på noget andet. Der skal åbenbart mere 
til end bare snak for at få uhyrerne ud af skoven”. ”Ja” siger Mor Tove. ”Bare det ikke ender med at blive os, 
der bliver jaget ud af skoven”.
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4. december.

Så snart det er blevet lyst og morgengrøden er spist, mødes nisserne henne ved den store sten, for at diskutere 
gårsdagens hændelser og finde ud af,  hvad der nu skal gøres. ”De uhyrer skal jages ud af skoven”, siger Lille 
Nis. ”Vi må sætte hårdt mod hårdt”. ”Jamen Lille Nis” indvender Far Nis ”Og forresten vil jeg for eftertiden 
gerne kaldes Unge Nis og ikke Lille Nis” fortsætter – ja altså Unge Nis. ”Vi må skræmme dem ud”. ”Men 
hvordan gør vi det?” jamrer en af nissepigerne, ”de er så store og vi er så små, hvordan skal vi kunne skræmme 
dem. Og vi nisser er jo fredelige små væsener. Vi er ikke vant til den slags”.
”Men vi skal gøre det helt klart for dem, at vi ikke vil have dem i skoven”, siger Lange Nisse, ”Vi var alt for 
venlige i går. Jeg vil foreslå at vi laver en demonstration”. ”En demonstra- hvad for noget?” spørger Fem, og 
flere af de andre nisser ser også ud som om de har lyst til at spørge om det samme. ”En demonstration betyder 
at vi skriver nogle skilte, hvor der står at uhyrerne skal forlade skoven og så  stiller os op foran dem, mens vi 
råber nogle slagord og måske synger nogle sange”, svarer Lange Nisse . ”Tror du at vi kan skræmme uhyrerne 
væk ved at synge?”, spørger Fire lidt forsigtigt. ”Vi synger jo om at vi er enige og vi vil kæmpe og sådan noget”
forklarer Lange Nisse. ”Nåh sådan” siger Fire, selv om hun stadig ikke helt forstår meningen med det hele. ”Ja”
råber nu flere af nisserne ”lad os lave en demonstration straks i dag”. Og Lange Nisse fortsætter ivrigt: 
”Klogenisse du er bedst til at skrive, så du må hjælpe dem, der skal lave skiltene og nogen må finde på noget vi 
kan råbe i kor. Og måske nogle sange. Dem kan vi måske finde på undervejs. For der er ingen tid at spilde”. Og 
så bliver der travlhed blandt nisserne. De laver skilte af bark og træstykker, som de skriver på med kulstykker. 
Egentlig ville de have skrevet ”Uhyrerne ud af skoven” og ”Skoven er for nisser”. Men der er ikke så meget 
plads på skiltene og det slider også meget på kulstykkerne at at skrive så meget forklarer Klogenisse, så de 
nøjes med at skrive: ”Ud” og ”Gå væk”, men det ser også godt ud synes de. Det er lidt sværere med slagordene,
der skal råbes. ”De skal helst rime” forklarer Lange Nis, og det er svært at finde på noget der rimer på Uhyre. 
Så han foreslår at de skal  råbe: ”Gå så væk, gå så væk, gå så væk fra vores bæk!” ”Hvad for en bæk?” spørger 
Fem lidt forvirret. ”Øh ikke nogen bestemt bæk” svarer Lange Nisse, ”men jeg kunne ikke lige finde på noget 
der rimer på skov”. ”Hvad med : I har ikke lov, I har ikke lov, til at bo i vores skov” foreslår Fem, og Lange 
Nisse ser helt overrasket ud. ”Det lyder godt” siger han . ”Måske kan vi råbe begge dele.” 
De øver sig på slagordene mens de løber gennem skoven, og det er ligesom det gør turen meget lettere. Fem går
og mumler for sig selv, og pludselig stopper han op og siger:”Nu har jeg en sang, hør her : ”I har ikke lov, I har 
ikke lov, til at bo i vores skov. Vi har lov, vi har lov, til at bo i denne skov og ha en masse sjov”.
”Du er genial Fem” siger Fire og alle nisserne er enige om at med de fine skilte, slagordene og nu oven i købet  
en sang, må demonstrationen helt sikkert få uhyrerne til at forstå budskabet og forlade skoven.
Da de når helt hen i nærheden af uhyrerne – og det er som om afstanden er blevet et godt stykke kortere end i 
går- rækker Lange Nisse en hånd i vejret og får dem til at stoppe op. Solen er tæt på  at stå højest på himlen, så 
de ved, at det ikke kan vare længe før uhyrerne holder hvilepause. Og det øjeblik der bliver stille, stiller alle 
nisserne sig op på række og holder deres skilte i vejret. Og samtidig begynder de at råbe: ”I har ikke lov, I har 
ikke lov. Til at bo i denne skov.” Og ”Gå nu væk, gå nu væk, gå nu væk fra vores bæk”. Og lidt efter giver 
Lange Nisse  tegn til at de skal synge deres sang.

Det er svært at se om uhyrerne bliver forstyrret af råbene og sangen. De står helt stille som om de sover, men 
nisserne bliver ved og ved. De begynder at marchere frem og tilbage foran uhyrerne og råber til de bliver hæse. 
Og så sker der noget. Noget forfærdeligt, som kunne være gået helt galt. Med et brøl vågner uhyrerne og sætter 
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sig i bevægelse. Og de styrer lige ind i nissedemonstrationen så nisserne må springe for livet for ikke at blive 
mast. 
Og uhyrerne fortsætter lige forbi dem og videre ind i skoven.
Rystede og fortumlede står nisserne tilbage. Ingen af dem siger noget et stykke tid. Så siger Klogenisse med et 
lille suk: ”Det virkede vist ikke rigtig, det der demonstrations noget”. ”Næh” siger Far Nis. ”Vi må hellere se at 
komme hjem. Det har været en lang dag”. Men Lange Nisse springer op på træstubben og råber: ”Nu kan det 
være nok. Nu vil vi ikke finde os i mere. Nok er vi nisser fredelige, men det her er for meget. I morgen mødes 
vi og lægger en plan, for nu skal de uhyrer ned med nakken.”
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5. december

Næste dag er der en trykket stemning blandt nisserne, da de mødes ved den store sten. Nogle er kede af det og 
opgivende og begynder at snakke om, at det nok alligevel er bedst at flytte. Men Lange Nisse, som  havde 
opfordret til kamp dagen før, springer op på den store sten og råber igen. :”Vi må gøre noget, vi må kæmpe for 
vores skov og vores ret til at leve her i fred.  Vi må stå sammen og kæmpe alle sammen”. Mange af nisserne 
nikker. ”Det er rigtigt” siger Klogenisse som ellers er meget besindig. ”Den måde de uhyrer opførte sig på i går.
Nogen kunne være kommet til skade. Og de har ingen ret til at være her. Jeg er enig med Lange Nisse”.  Og nu 
nikker nisserne hele vejen rundt. ”Det er rigtigt” råber flere og ”jeg er med”. 
”Men hvad skal vi gøre?” siger Lille Tove lidt nervøst. ”Ja,” siger Lange Nisse. ”Det dur åbenbart ikke at gå 
lige mod uhyrerne, vi må være listige og lave bagholdsangreb. Vi må have en strategi”. ”En hvad for noget?” 
spørger Fire. ”En plan” forklarer Lange Nisse,  ”men når det er en krig hedder det en strategi. Og dette er en 
krig”.
Nogle af nisserne bliver meget forskrækkede ved ordet krig, for nisser er i bund og grund fredelige små 
væsener. Men enhver kan blive nødt til at kæmpe, når det gælder ens hjem. Det forstår de allesammen. Og så 
lægger de en strategi, altså en plan. Og efter at have snakket og diskuteret længe bliver de enige om at  uhyrerne
skal angribes fra alle sider på èn gang. På den måde kan de nisser, der står bagved uhyrerne og ved siden af dem
blive ved med at angribe selv om de bevæger sig fremad og jager de forreste nisser væk. ”Men hvordan skal vi 
angribe?” spørger en ung nisse. ”Med kasteskyts” siger Far Nis. ”Vi kaster alle de sten og kogler vi kan finde på
uhyrerne, på den måde behøver vi ikke at komme  så tæt på dem at vi er i alvorlig fare. Men hvis vi er 
tilstrækkelig mange skulle det nok kunne gøre det af med dem- eller i hvert fald gøre så meget skade på dem, at
de ikke har andet valg end at forlade skoven.” Det er alle enige om er en god strategi, men det betyder at de  
alle, i hvert fald alle voksne og store nissebørn skal være med. ”Jeg vil også være med” siger Seks. ”Osse mig” 
siger Syv. ”Det kan der ikke være tale om, I er for små”, siger Nissemor. Fem skal lige til at sige at han også er 
for ung, og at han jo heller ikke er så stor af sin alder, men Fire siger:”mig og Fem kan godt være med. Vi har 
klaret værre ting end at kaste nogle grankogler”. Og det må Fem med et lille suk give hende ret i. 
'Og så begiver nisserne sig igen på vej hen til uhyrerne. Og undervejs samler de kasteskyts. Sten og kogler og 
træstykker så store som de overhovedet kan bære dem. Og nogle halvrådne svampe, som måske ikke rammer så
hårdt, men lugter så forfærdeligt at det  skulle kunne skræmme ethvert levende væsen langt væk. Da de er nået 
så langt frem, at de kan høre, at uhyrerne må være tæt på, er det  næsten blevet mørkt. Hviskende fordeler de sig
i små grupper rundt omkring i skoven  så de ligger  skjult  for uhyrerne. Og så er der ikke andet at gøre end at 
ligge i mørket og vente på at de dukker op . Og det er både spændende og uhyggeligt og næsten ikke til at holde
ud at vente på.
Pludselig hører Fire og Fem en hæs rågestemme over deres hoveder :”Hej nisser, hvad laver I?”. ”Shhh” 
hvisker Fire, ”Vi venter på at uhyrerne skal komme, og så  kaster vi ting på dem. Sten og sådan...” ”Ok” siger 
Rågen,”Det lyder godt: Har I brug for hjælp?, for så kan jeg sagtens få fat i hele flokken – det tager kun et 
øjeblik” ”Joh men” siger Fem lidt tøvende, ” hvordan vil I kaste sten, jeg mener, I har jo ikke nogen hænder...” 
”Vi kan klatte” svarer rågen ivrigt. ”I skal bare se nogen ordentlige fugleklatter vi kan fyre af lige ned i hovedet 
på uhyrerne”. ”Jah måske” siger Fire og kigger hen på Far Nis, der nikker, og inden de når at sige  mere er 
rågen væk. Og det varer ganske rigtig ikke længe før en flok skygger, endnu mørkere end den mørke himmel, 
kredser rundt over nissernes hoveder.
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Og så pludselig kommer uhyrerne  ud af mørket, med store lysende øjne der lyser hele skoven op og en larm, 
der får jorden til at ryste.  Den unge nisse råber :”Kast!”, så højt han kan, selv om uhyrerne larmer så meget, at 
de andre næsten ikke kan høre det. Og de kaster, og de kaster og de kaster,  med alt hvad de har af  i sig af 
kræfter, mens de råber og  skriger efter uhyrerne, og det er ikke særlig pæne ord de råber. Og samtidig med at 
nisserne kaster høres et højt ”Vusj” ovenfra og en regn af store klistrede fugleklatter fyger ned over uhyrerne. 
Og uheldigvis også ned over nogle af nisserne.
Men uhyrerne kravler bare videre uden så meget som at sætte farten ned, så de nisser, der står foran dem igen 
må springe for livet, og nogle af nisserne når ikke engang at få kastet alle deres sten og svampe før det hele er 
forbi. Rågerne forsvinder som en mørk sky under himlen uden en lyd, selv om Fem høfligt råber: ”Tak for 
hjælpen” mens han tørrer lidt fugleklat af sit ene ærme.
Trætte og snavsede og temmelig mismodige samles nisserne og begynder på den lange tur hjem.
De går igennem den mørke skov, hvor der ikke er andet lys end det, der kommer fra en lille stump måne der 
kigger frem mellem skyerne. Ingen af dem siger ret meget da de skilles for at gå ind i de små huse.  
Men da nissefamilien er gået i seng, hører Fem de voksne snakke lavmælt henne i den store seng. ”Der er nok 
ikke noget at gøre” siger Nissefar stille. ”Vi må flytte inden uhyrerne når herhen”. ”Men hvor skal vi flytte 
hen?” siger Nissemor. ”Vi kender jo ikke rigtig andre steder en detteher”.
Da alle de andre er faldet i søvn kravler Fire hen til Fem og lægger sig ved siden af ham.
 ”Vi må gøre noget Fem” siger hun. ”Detteher kan de voksne ikke klare på egen hånd”.
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6. december.

Næste morgen er der meget stille  ved morgenbordet.”Hvad skal vi gøre Mor?” spørger Seks , ”hvor skal vi 
flytte hen. Hvis uhyrerne kommer og tager vores hus?”. ”Jeg ville ønske jeg vidste det. Jeg ville ønske vi kunne
finde et sted, hvor der var fred og ro og ingen uhyrer. Det ville jeg virkelig ønske”. ”Det ville jeg også” siger 
Nissefar med et suk. ”Måske må vi tage ud i skoven og lede efter et sted hvor vi kan være”
 Fire hiver i Fem, så han må slippe skeen halvvejs oppe ved munden og trækker ham med udenfor. ”Vi kan 
åbenbart ikke stoppe uhyrerne”, siger hun. ”Vi har forsøgt alt. Det bliver bare værre og værre”.  ”Og hvordan 
skal vi finde et nyt sted at bo” spørger Fem, og hans stemme ryster lidt. ”Der er en ting, vi kan gøre”, siger Fire.
”Vi kan ønske. Måske kan man ønske noget så meget at det går i opfyldelse. Tror du på at man kan ønske noget 
så meget, at det går i opfyldelse.?” ”Tja” siger Fem. ”Jeg ønskede mig en ny nissehue sidste år til jul. Og det fik
jeg. Men det var nu nok fordi Nissemor syntes at jeg trængte til en ny”. ”Vi må spørge  Klogenisse om, hvordan
man bærer sig ad med at få ønsker til at gå i opfyldelse”, siger Fire . De står lidt og skutter sig, for det er koldt 
og begyndt at  blæse udenfor. Men så løber de, så hurtigt de kan, hen til Klognisse.  ”Ved du noget om hvordan 
man får ønsker til at gå i opfyldelse?” spørger Fire, så snart de er komme inden for døren. Klogenisse sidder 
som sædvanlig i sin stol og læser i en af sine bøger, men han rejser sig straks op og begynder at lede, mens han 
mumler:” Ønsker ja ja, jeg syntes jeg havde....” og han leder længe inden han med et stort smil dukker op med 
en temmelig støvet bog, der hedder ”Alt om ønsker”. ”Der må stå noget i denne her. Jeg har selv  skrevet den”. 
Han bladrer længe rundt. Så længe at Fire begynder at blive utålmodig. Fem er begyndt at tælle alle bøgerne, 
men da han er kommet til over 25 begynder han at løbe sur i det og tænker i stedet på om Fru Klogenisse mon 
vil komme med saftevand og kager som hun plejer.
Men så siger Klogenisse: ”Ja der findes faktisk en metode. Hvis du ser et stjerneskud, så kan du ønske dig 
noget”. ”Hvad er et stjerneskud”siger Fem, samtidig med at Fire siger ”og går det så i opfyldelse?” ”Et 
stjerneskud er en stjerne der falder” siger Klogenisse. ”Det er meget smukt. Men man kan selvfølgelig kun se 
det, når det et mørkt og himlen er helt klar”. ”Men virker det?” gentager Fire lidt utålmodigt. ”Går ønsket så i 
opfyldelse?”. Klogenisse bladrer lidt mere i bogen. ”Det står der faktisk ikke rigtig noget om” siger han så lidt 
forlegent. ”I er nok nødt til at prøve jer frem”. 
I de næste timer går  Fire og Fem  og venter utålmodigt på at det skal blive aften og mørkt. Heldigvis bliver det 
tidligt mørkt på denne årstid og nisserne går tidligt til ro. Nissefar har sammen med nogle andre været ude hele 
dagen for at lede efter et nyt sted at bo, men er kommet trist og nedtrykt hjem. ”Det ser ud som om skoven er 
blevet meget mindre siden min ungdom”sukker han, ”vi kunne ikke finde et sted, hvor vi allesammen kunne 
være”. 
Så snart der er ro i huset, lister Fire og Fem sig ud. De har taget en ekstra trøje på og bundet halstørklædet godt 
fast og trukket nissehuen godt ned om ørerne. Det er blevet endnu koldere udenfor og der ligger lidt rim i 
græsset som får himlen til at se endnu mere mørk ud. Men himlen er klar og der er masser og masser af stjerner 
på den. Mange mange flere end man kan tælle. Så nu er det altså bare at sætte sig ned og vente på at en af dem 
bliver til et stjerneskud. 
Der går lang tid. ”Hvad er det nu vi skal ønske?” spørger Fem så. For det er jo vigtigt at ønske det rigtige. ”Et 
nyt sted at bo”, siger Fire. ”Et godt sted. Det bedste sted i verden”. Så går der igen lang tid. ”Tror du snart der 
falder en” hvisker Fem. Det er som han næsten ikke tør tale højt, for ikke at forstyrre stjernerne. Men han har 
svært ved at sidde stille, for han kan mærke at rimfrosten i græsset, hvor han sidder, er ved at smelte. Og når 
rimfrost smelter bliver det til vand. Og når man sidder i vand bliver man våd.
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Men  så sker der noget. Faktisk sker der to ting på samme tid. En stor klar stjerne lyser op, farer hen over 
himlen og forsvinder. Og lige i samme øjeblik siger Fem: ”Jeg ville ønske at jeg ikke var så våd i numsen”. 
”Fem” siger Fire bebrejdende, ”der var stjerneskuddet. Og du brugte ønsket til at ønske at din dumme numse 
ikke var våd. Du har ødelagt det hele”. ”Undskyld” siger Fem. ”Det var bare fordi ….. Jeg fryser også sådan, 
skal vi ikke gå hjem?” ”Jo” siger Fire, ”det kan vi vel lige så godt. Der kommer garanteret ikke flere 
stjerneskud i aften. Og så går de hjemad gennem natten. De siger ikke rigtig noget. Fire, fordi hun stadig er sur, 
og Fem fordi det er ham, hun er sur på.  Men da de er nået næsten helt hjem tager Fem forsigtigt Fire i hånden. 
”Du Fire” siger han. ”Jeg tror alligevel ikke at det havde virket det der med stjerneskuddet. For min numse er 
stadig våd”. 
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7. december

Næste morgen er det første Fire siger til Fem:”Der må være en bedre måde at få ønsker til at gå i opfyldelse på. 
Tror du ikke Fem?”. ”Joh” siger Fem, og tænker sig lidt om.  ”For hvis ikke ønsker nogen gange går i 
opfyldelse, så er der jo ikke nogen mening i at ønske sig noget”.  ”Det var klogt sagt Fem”, siger Fire og ser lidt
forundret på sin lillebror. ”Men lad os prøve at spørge Klogenisse igen. Det kan være han har fundet ud af 
noget”. De skynder sig hen til Klogenisse og nærmest vælter ind ad døren, mens de forklarer i munden på 
hinanden, at det der med stjerneskuddet overhovedet ikke virkede, og at de faktisk ikke har megen lyst til at 
sidde endnu en nat og blive våde og kolde for at vente på at stjernerne falder ned.
 Klogenisse står lidt og klør sig i skægget. ”Der var ikke rigtig andet i bogen om ønsker, men jeg er kommet i 
tanker om, at jeg har læst noget i bogen om mennesker. Noget om at ønske . Vent lidt”. Der går lang tid mens 
Klogenisse bladrer rundt i bogen ”Alt om mennesker”. Og Fire og Fem bliver både utålmodige og sultne. Men 
de tør ikke rigtig forstyrre ham. Det hjælper lidt da fru Klogenisse kommer vimsende ind og beder dem om at 
sætte sig og serverer saftevand og kager, mens hun stiller mange venlige spørgsmål om hvordan det går hjemme
i nissehuset. Fire og Fem svarer så godt de kan, selv om de er mest optaget af om Klogenisse finder frem til 
noget. Endelig kigger han op fra bogen og råber så højt, at de er ved at få saftevandet i den gale hals. ”Jeg har 
det, jeg vidste det. Det er noget man for nylig har fundet ud af om menneskerne. Nu skal I høre: Ved juletid 
skriver mange mennesker, især mange menneskebørn, alt det ned som de ønsker sig, lange lister, og så sender 
de listerne til Julemanden”. ”Til hvaffor en mand” siger Fem, og Fire tilføjer lidt utålmodigt:”Og går deres 
ønsker så i opfyldelse?”.

”Tja” siger Klogenisse, ”om Julemanden står her kun, at han er stor og tyk og glad, og lidt ligner en nisse. Han 
har en rød hue på og rødt tøj og et stort skæg og så siger han sådan nogle glade ”Hohoho- lyde”.”Han lyder lidt 
mærkelig”, siger Fire, ”lidt som en nisse, men meget større end os, og hvorfor siger han hohoho-lyde. Og hvad 
med ønskerne?”. ”Jo altså, Julemanden kommer julenat og har en stor sæk med sig og giver alle de søde børn 
det, de har ønsket sig”. ”Han må have vældig travlt” siger Fem. ”Bliver han ikke træt af at løbe rundt med en 
stor sæk på ryggen?”. ”Han løber skam ikke” siger Klogenisse. ”Han kører i en stor kane – det er ligesom en 
slags stor slæde og den bliver trukket af otte rensdyr”. ”Hvad er rensdyr?” spørger Fem, der gerne vil have rede 
på tingene. ”Er de farlige?” ”Rensdyr er en slags hjorte” svarer Klogenisse ”og jeg ved ikke om de er farlige. 
De er i hvert fald store. Se, der er et billede af både Julemanden og rensdyrene i bogen”. Og så viser Klogenisse
dem et billede af en stor tyk mand med rød hue og stort skæg, og på billedet kan man også se rensdyrene, de har
store gevirer og smukke brune øjne og et af dem har en meget rød næse. Fire og Fem kigger længe på billedet. 
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Julemanden ser rar ud, og nisseagtig. Og rensdyrene ser egentlig også venlige nok ud. ”Jeg tror vi er nødt til at 
finde Julemanden” siger Fire. ”Kan vi ikke bare skrive et brev?” spørger Fem. ”Nej, vi har ikke ret lang tid, og 
det er jo også et temmelig stort ønske at ønske sig en hel skov. Det er nok bedst at vi taler med ham selv”.
”Men tror du” spørger Fem lidt nervøst ”at vi har været søde nok?”. Og han tænker på de gange han har drillet 
Seks, og ikke har gidet at lege med Syv, fordi hun var for lille. Og så var der dengang.....
”Jeg har i hvert fald” siger Fire meget bestemt. ”Jeg har været sød nok. Og du Fem”, hun kigger næsten lidt 
kærligt på sin lillebror, ”du kan overhovedet ikke finde ud af at være uartig”. ”Der er bare det” bryder 
Klogenisse nu ind ”at der står her, at de fleste voksne mennesker slet ikke tror på at der findes en julemand. Det
er derfor det mest er børnene, der skriver til ham”. ”Hvis børnene tror på at han findes, så findes han” siger Fire
bestemt. ”Enhver ved jo at menneskebørn er meget klogere end de voksne. Menneskebørn er faktisk næsten lige
så kloge som nisser!”.
De siger pænt tak for hjælpen til Klogenisse og for saftevand til fru Klogenisse, og Klogenisse er endda så 
venlig at han river billedet af julemanden og rensdyrene ud af bogen og giver dem det med, så de lettere kan 
genkende dem. Og så siger han: ”Held og lykke med det hele” og Fem folder billedet sammen og putter det op i
sin hue, så det ikke bliver væk. Og så skynder de sig hjemad til nissehuset.  
Men på vejen kommer de forbi en stor flok unge nisser der står og diskuterer ivrigt. Både Lange Nisse og Unge 
Nis .og Lille Tove - som vi måske fremover skal kalde Unge Tove  -  er med i flokken, så Fire og Fem lister sig 
nærmere for at høre, hvad de taler om. ”Men det er det eneste der er at gøre” siger Smukke Nisse som er 
Klogenisses barnebarn og også meget klog og meget smuk. ”Vi bygger en båd og sejler over søen. Der er et 
fantastisk land derovre, har jeg hørt. Masser af buske med røde bær og marker, hvor man kan hente alt det korn 
man vil have og husene står faktisk allerede færdige derovre, man kan bare vælge sig et og …...”. ”Men hvor 
ved du alt det fra?” spørger en af de andre nisser, ”der er jo ingen der har været derovre og er kommet tilbage”. 
”Men alle ved at det findes” siger Smukke Nisse ivrigt. ”Spørgsmålet er bare, hvordan vi kommer derover.  
Som sagt: Vi må bygge en båd”. ”Men det tager lang tid at bygge en båd” indvender Unge Nis . ”Og den skal jo
være meget stor for at alle kan komme med. Hjemme hos os er vi 9. 11” tilføjer han  ”med Bedstefar og 
Bedstemor.”
”Ja vi kan jo nok ikke få alle med over i første omgang,” svarer Smukke Nisse, ”nogen af os må tage i forvejen 
og så komme tilbage og hente de andre senere.” ”Men hvad skal de andre så gøre?” spørger Unge Tove lidt 
forsagt ”og hvordan skal vi få dem hentet?”.´”Ja det må vi finde ud af til den tid”svarer Smukke Nisse lidt 
utålmodigt. ”Lad os nu bare få bygget den båd. Hvem vil være med?” Næsten alle de unge nisser rækker en 
hånd i vejret og Smukke Nisse begynder straks at uddele opgaver. Han vil selv tegne båden, siger han, for han 
kan både tegne og skrive, og de andre kan så begynde at finde træ til at bygge den af og noget til årer, og der 
skal findes  noget tøj til sejl og ikke mindst skal der samles proviant. For det bliver en lang tur. Der bliver en 
vældig aktivitet i nisseflokken men Fire og Fem skynder sig videre, inden de også bliver sat til at arbejde.
”Du Fire” siger Fem da de er næsten hjemme, ”tror du på det med det fantastiske land på den anden side af 
søen? Og at de kan bygge en båd og sejle derover?”.”Jeg ved ikke rigtig” svarer Fire. ”Måske er det bare deres 
måde at ønske på”. 
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8. december

Næste  morgen har Fem kun lige fået slugt den sidste mundfuld grød før Fire siger: ” Vi må finde den der 
julemand. Så vi kan nå at få vores ønske opfyldt. Der er ikke ret lang tid tilbage”. ”Men vi ved jo slet ikke om 
han findes”, indvender Fem. ”Det er vores bedste chance” siger Fire. ”Eller kan du måske finde på noget 
bedre?”. Det kan Fem ikke. Og et langt stykke tid sidder de begge i dybe tanker. Så siger Fire: ”Men hvis 
Julemanden findes, så må han være et sted, hvor der er mennesker. I hvert fald menneskebørn. Hvordan skulle 
han ellers vide, hvem der har været søde og skal have julegaver. Og der er heller ikke ret længe til jul, hvor han 
skal dele gaverne ud. Så han kan ikke være langt væk. Så vi må altså finde ud af, hvor menneskerne holder til”. 
”Men vi fandt jo børnene forrige jul”, siger Fem ivrigt. ”Kan vi ikke bare finde dem igen”. ”Det var en lang 
vej” siger Fire. ”Og jeg er heller ikke sikker på at to børn er nok, jeg tror vi må finde et sted hvor der bor flere 
mennesker. Ligesom vi nisser bor her i skoven sammen. Kom Fem. Måske kan vi finde en venlig hund der kan 
hjælpe os på vej, hunde ved hvor menneskerne bor.”.
De smutter ud af døren og løber hen ad stien, hen mod det sted i skoven, hvor de har set hunde, der lufter deres 
mennesker. Men der er ingen hunde i dag. Ikke en eneste. De sætter sig ned og venter. Meget længe, synes de, 
men der kommer ingen hunde og ingen mennesker. ”Måske har hundene for travlt  med juleforberedelserne” 
siger Fem ”så de slet ikke har tid til at lufte mennesker”. De to nisser sidder stadig og tænker over, hvad de nu 
skal gøre, da de hører en lille forpustet stemme bag sig. ”Jeg ved hvor der er mennesker”. Det er Seks, der står 
lige bag dem og ser meget ivrig og forpustet ud. ”Jeg ved hvor der er mennesker”, gentager han. ”Det ved jeg 
osse” lyder så en endnu mindre og endnu mere forpustet stemme, ”vi fandt dem den dag vi var ude at gå med 
Tre”. Det er Syv, der er dukket op bagved Seks, og hun ser endnu mere ivrig ud end ham. ”Gå hjem” siger Fire. 
”I er alt for små til detteher”. ”Jeg er i hvert fald ikke for lille” siger Seks fornærmet. ”Jeg klarede mig selv mod
troldene, da de bortførte mig sidste år”. ”Ja klarede og klarede” siger Fire. ”Du blev båret det meste af tiden og 
Troldemor forkælede dig. Og forresten kom vi og reddede dig”. Det er selvfølgelig rigtigt nok, må Seks 
indrømme, så han siger bare :”men jeg er stor nok og jeg vil osse med, og jeg kan vise jer hvor menneskerne 
er”.  ”Godt” siger Fire ”så kom med og vis os det”. ”Og jeg må ikke gå ude i skoven alene” siger Syv, ”så I skal
tage mig med”. Fire sukker lidt. Tre små søskende på slæb er mindst to for meget. Men de ved åbenbart, hvor 
de kan finde mennesker, så hun siger ”Godt, så kom med begge to, men vi skal løbe hurtigt, for vi skal nå at 
finde Julemanden inden jul”

Og så løber de fire små nisser gennem den store skov. Seks viser vej og Syv følger godt med, især efter at hun 
har taget et fast tag i Fems hånd. Egentlig synes han, at det er helt rart at have hende med. Det får ham i hvert 
fald til at føle sig meget større, end når det kun er ham og Fire. Da de har løbet et godt stykke tid  kan de se at 
de nærmer sig  en del af skoven, hvor der kun vokser grantræer. Pæne grønne grantræer . ”Her er det” hvisker 
Seks helt ophidset, ”hør selv”. Og nu kan de høre menneskestemmer der snakker og råber: ”Her er et pænt et, 
nej det her er meget pænere”. Og nu kan nisserne også se at der går mennesker, både voksne og børn, rundt 
mellem træerne med økser og save i hænderne. ”Hvad gør de med træerne?” hvisker Syv lidt beklemt. ”Jeg tror 
de tager dem med hjem som juletræer. Og pynter dem og danser rundt om dem, ligesom vi gør med vores 
grangrene” svarer Fem. ”Så hvis vi bare følger efter nogen af dem”, siger Fire ”så kommer vi nok hen hvor 
menneskerne holder til”. ”Men hvordan skal vi gøre det” siger Fem lidt modløst. ”De er meget større end os. Vi 
kan ikke følge med på vores små ben”. Og han kigger ned på Syvs ben som sandelig ikke er ret store. Men så 
siger Seks noget der er så klogt, at Fire og Fem begge vender sig og kigger forundret på ham: ”Vi kan jo 
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gemme os i et af de træer, de fælder og komme med på den måde”. 
Og det er lige det de gør. De fire små nisser  gemmer sig lige ved siden af et af de smukkeste træer, og det varer
ikke længe før en stor mand og to børn kommer hen til træet, går lidt rundt om det og bliver enige om, at det det
pæneste træ i skoven. Det tager dem ikke lang tid at få stammen savet over, og så snart træet ligger på jorden 
smutter nisserne ind mellem dets grene og gemmer sig helt inde ved stammen. Manden og de to børn tager fat 
tre steder på træet. Manden forneden hvor det er tungest og det mindste barn i toppen og det største barn 
midtpå, og så bærer de det hen til en trækvogn, der står på stien lidt væk fra grantræerne. Og så trækker de af 
sted med træet – og nisserne. Vejen er lang, men både manden og børnene snakker og griner, mens de aser af 
sted. Det skrumpler lidt, og man skal passe på ikke at stikke sig på nålene, men alt i alt synes nisserne at det er 
en ganske behagelig måde at blive transporteret på. Syv har sat sig tæt op ad Fem, og da de har kørt lidt kan han
mærke at hun er faldet i søvn. ”Tja” tænker han. ”Måske skulle man tage sig en lille lur. Det er jo ikke nemt 
vide hvor lang turen bliver”. Og så sover han også. Det sidste han hører er hjulenes skrumplen og små 
snorkelyde fra to andre steder i grantræet. Og nisserne mærker slet ikke at træet bliver læsset af vognen og 
stillet op ad et plankeværk i en have bagved et lille rødt hus.
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9. december

Næste morgen vågner nisserne ved at de kan høre børnene snakke, mens de kommer ud af døren og går ned ad 
havegangen, lige forbi juletræet. De har tasker på ryggen og ser ud til at have travlt.. ”Det er et pænt juletræ” 
siger den lille dreng. ”Ja og stort” svarer den lidt større pige. ”Men ikke så stort som det inde på torvet” siger 
drengen. ”Ved du godt at Julemanden kommer derind i morgen når juletræet  er blevet tændt og deler slikposer 
ud.? Og man kan fortælle ham hvad man ønsker sig til jul. Jeg vil nu hellere fortælle det til far og mor og 
bedstefar og bedstemor. Jeg har allerede en ønskeliste der er lige så lang som min arm....” Og så kan nisserne 
ikke høre mere, for børnene er for længst ude af haven og i fuld fart på vej til skolen. 
”Hørte I det!” råber  Fire og begynder at ruske i Fem, så han er lige ved at falde ud af juletræet. ”Hørte I det. 
Julemanden kommer til et eller andet sted der hedder torvet, og man kan fortælle ham hvad man ønsker. Vi må 
finde det sted. Hurtigt. Inden i morgen. Er der nogen af jer der ved hvad et torv er?”. Fem klør sig lidt under 
huen. ”Ikke rigtig” siger han. ”Det må være sådan noget menneske noget”. ”Jeg er sulten” siger Seks, ”skal vi 
ikke finde noget at spise?”. ”Hvad er en slikpose?” siger Syv.
”Godt” siger Fire, ”lad os finde noget at spise”. De kigger sig omkring i haven. Midt på plænen på en høj pæl 
står der noget der næsten lignet et lille nissehus, bortset fra at der ikke nogen vægge i det. Og i huset ligger der 
korn og nødder og lidt brød. Der står også en lille skål med vand. ”Det er næsten som om der var til os”, siger 
Seks glad. ”Hvis altså vi kan komme derop”. Heldigvis er pælen ikke glat, men nærmest ru som en træstamme, 
og heldigvis er nisser ret gode til at klatre, så med skubben og masen og pusten og stønnen lykkes det alle de 
fire små nisser at komme op til det lille hus, og så guffer de ellers i sig det bedste de har lært. Brødet er lidt tørt,
men med nogle gode slurke vand til  glider det ned og fylder godt i de små nissemaver. Men lige da de skal til 
at overveje, hvordan de skal kommer videre, lyder der en forfærdelig larm lige over deres hoveder. En stor sort 
og hvid fugl har sat sig på taget af det lille hus og nu forsøger den at kigge ind på dem mens den råber og 
skræpper op: ”Kan I så komme væk, det er mit foderbræt og min mad, for jeg er den stærkeste i haven”. Og så 
kigger den arrigt ind på dem med skiftevis det ene og det andet øje, mens den må slå nogle ordentlige slag med 
vingerne for ikke at dratte ned. ”Øh, undskyld” begynder Fem, men inden han får sagt mere, tager fuglen fat i 
Syvs ærme, og inden de andre kan nå at gøre noget, bliver hun trukket ud af huset og smidt ned på jorden, hvor 
hun sidder og ser temmelig fortumlet ud.

Men nu bliver larmen over dem dobbelt så slem, for endnu en stor sort og hvid fugl er kommet til og nu flagrer 
den rundt, mens den prøver at få fodfæste på kanten af fuglebrættet, mens den skriger: ”Kan du komme væk, 
det er mit bræt og min mad, og du bestemmer aldeles ikke noget som helst, for jeg ejer alle haverne her!”. Og 
så råber og skriger de to fugle af hinanden og har åbenbart helt glemt nisserne. ”Skal vi ikke prøve at komme 
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væk?” hvisker Seks, men inden de når at gøre noget kommer en hel flok småfugle susende, hylende og 
skrigende. ”Det er vores hus, det er vores hus, kom så væk med jer!” Og de flagrer rundt så både nisserne og de 
store fugle  bliver helt rundtossede. De store fugle skynder sig at flyve væk, og de slår sig ned i en busk i den 
anden ende af haven, hvor de sidder og ryster lidt på hovederne.
”Hvem er I, ja hvem er I?” kvidrer de små fugle og hopper rundt på fuglebrættet og rundt om nisserne, ”hvem 
er I – og kan I så komme væk! Væk væk væk” kvidrer de. ”Let rumpen og forsvind!”
”Vi må hellere se at komme væk” siger Seks. ”De små fugle ser søde ud, men de er faktisk ikke særlig søde. Og
vi må også hellere se om der er sket noget med Syv”. ”Er alt i orden Syv” råber Seks, men det er svært at høre 
om hun svarer, for al fuglenes kvidren og larmen.
Så tager nisserne mod til sig og rutscher og klatrer ned af pælen, og det er meget lettere at komme ned end at 
komme op, og da de er nede sidder Syv nok så fredeligt i det tørre gule græs og gumler på et stykke brød, som 
er faldet ned under al balladen oppe på fuglebrættet. Fem slår armene om hende og siger: ”Har du det godt Syv, 
har du slået dig, bed fuglen dig?” Syv kigger op på ham . ”Fint”. siger hun. ”Har det fint. Men hvad er en 
slikpose?”.
Så står nisserne lidt og kigger sig omkring. ”Vi skal have fundet Julemanden, og det er i morgen han kommer. 
Men hvor er det torv?”
”Juletræ” siger Syv. ”Stort juletræ. Det sagde  pigen. Og slikposer”.
”Ja selvfølgelig” siger Fire. ”Du er genial Syv. Torvet er der hvor det store store juletræ står. Så det skal vi bare 
finde. Men hvordan mon vi gør det?” tilføjer hun lidt tankefuldt. 
”Undskyld” hører hun så en stemme bag sig. En lidt hæs skræppende stemme. Det er den store sorte og hvide 
fugl, der er fløjet ned fra sin busk og har sat sig lidt bag dem. Syv skynder sig at gemme sig lidt bagved Fem, 
men fuglen fortsætter mens den skraber lidt i jorden med det ene ben. ”Ja altså undskyld. Jeg blev vist lidt 
ophidset deroppe,  lidt voldsom, ja. Men det er sådan ligesom vores natur. Vi kan ikke rigtig gøre for det. Hun 
kom vel ikke noget til, den lille?” ”Næh”, skynder Fire sig at sige. ”Selv om det ikke var særlig pænt af dig at 
smide hende ned på den måde”. ”Det var nok det”, siger fuglen og nu lyder den endnu mere undskyldende, ”at 
jeg ikke tænkte på, at hun ikke havde vinger. Jeg mener … ”og den skraber lidt mere i jorden med foden. ”Men 
måske kan du hjælpe os” siger Fem. ”Hvis du er den stærkeste og bestemmer her eller sådan noget, så ved du 
vel også hvor torvet og det store store juletræ er?”.
”Mja, mjo”, siger fuglen. ”Sådan så nogenlunde. Jeg må nok hellere spørge konen. Hun har styr på den slags”. 
Han udstøder en kaldende lyd, og den anden store sorte og hvide fugl, den han før råbte og skreg af, kommer 
hoppende hen til dem. ”Er du?” spørger Fire, ”er I gift?”. ”Ja, ja” svarer fuglen, ”vi er mand og kone. Og 24 
dejlige børn har vi udruget og opfostret. Ak ja, men de er jo for længst fløjet fra reden”. Og hun sukker lidt. 
”Men, men” siger Fire ”I var da ved at rive  hovederne af hinanden lige før”. ”Ja” siger fuglen. Og  så skraber 
den lidt med foden igen, ”det er jo ligesom vores natur. Vi kan ikke gøre for det.”
”Godt det ikke er vores far og mor” hvisker Seks til Fem, ”så var jeg også fløjet fra reden”. Og så fniser de lidt.
”Men kan I hjælpe os?” spørger Fire lidt utålmodigt, ”kan I fortælle os hvor torvet  med det store juletræ er?”. 
”Og Julemanden” tilføjer Seks ”og slikposer” siger Syv. ”Hvad er en slikpose?”.
”Vi ved godt hvor torvet er”, siger morfuglen så endelig. ”Men der er et godt stykke derind. Og I kan vel ikke 
flyve?” ”Næh” siger Fire ”vi er jo nisser og ikke fugle, så vi må jo nok bruge vores ben”.
Fuglene skæver lidt til hinanden. ”Vi kan da godt flyve jer derind” siger farfuglen så. ”Vi kan tage to hver. 
Kravl bare op”. Og så kravler nisserne op på de to store fugle og med et par store vingeslag er de oppe i luften 
og på vej ud af haven. Nisserne holder godt fast i fuglenes fjer, og under sig kan de se huse og haver, der ligger 
på pæne rækker og nogle steder mennesker, der går omkring eller står og snakker. Og pludselig, da de har fløjet 
så langt at næserne er ved at blive kolde og øjnene  løber i vand, ser de en åben plads, hvor husene ligesom har 
trukket sig lidt tilbage fra hinanden og midt på pladsen et kæmpestort juletræ. Det største juletræ nisserne 
nogensinde har set. Men nu har de jo altså heller ikke set så forfærdelig mange juletræer i deres liv.
Fuglene slår sig ned på hver sin gren og holder godt fast mens nisserne kravler ned. De er lidt stive i benene, 
men de får hurtigt sat sig til rette på en gren højt oppe i træet. De vinker farvel til de store fugle, det sidste de 
hører er farfuglen der skræpper af morfuglen : ”Du flyver som om du har mos imellem tæerne” og morfuglen  
skræpper tilbage ”og du flyver som om du har mos i hovedet”.
”De kan ikke gøre for det” siger Fem. ”Det er deres natur.”
Og nu er det så bare at vente på at det bliver i morgen. Men det er nu ikke så kedeligt som man skulle tro. For 
nisserne får travlt med at bygge sig en lun og hyggelig hule oppe i det store træ og indimellem leger de skjul og 
”fange” imellem grenene og da de bliver trætte af det, sidder de og kigger  på mennesker og hunde der går forbi
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langt nede under dem. Og de havde aldrig forestillet sig at der fandtes så mange mennesker. 
Men da mørket er faldet på, sker der  noget helt forunderligt. En gammel mand kommer helt hen til juletræet, 
og han bøjer sig ned, og det ser ud som om han trykker på en sort knap, der sidder under en af de nederste 
grene. Og som ved et mirakel lyser hele juletræet op. Masser og masser af små runde gennemsigtige kugler der 
er forbundet med lange snore, bliver til lys. Og hele træet stråler og skinner så man kan få helt ondt i øjnene af 
det. ”Hvor er det smukt” hvisker Fem. ”Som en hel himmel fuld af stjerner”.  ”Ja det er pænt” siger Fire. ”Men 
hvis vi skal sove her i nat,  håber jeg nu at de slukker for det, inden det bliver alt for sent”.
De spiser  lidt brød, som Fem har været så fornuftig at gemme i sin hue om morgenen, mens fuglene skændtes. 
Og så sidder de lidt længere og ser og hører  på alle de mennesker der kommer hen og kigger på det tændte træ 
og snakker om hvor smukt det er. Men lidt efter begynder både Fem og Seks at gabe og Syv er næsten ved at 
falde i søvn. ”Så, nu kan det være nok  med alt det lys” siger Fire og så kravler hun beslutsomt ned og trykker 
på den sorte knap – og som ved et trylleslag bliver hele træet mørklagt. ”Hov hvad skete der?”  hører de nogen 
sige, ” lyset gik ud”. Og lidt efter kommer den gamle mand igen og pustende og stønnende bøjer han sig ned og
trykker på knappen, mens han mumler for sig selv: ”Det var da mærkeligt – man skulle tro at der var nisser på 
spil”. Og så lyser træet op igen. Men så snart manden har vendt ryggen til, kravler Fire igen ned og slukker. Og 
denne gang bliver det ikke tændt igen og nisserne lægger sig tilfredse til at sove, mens de drømmer om 
juletræer og julemand og rensdyr (og slikposer).
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10. december

Næste dag sidder nisserne stadig oppe i det store juletræ. De er  ved at blive noget utålmodige, men de er godt 
klar over at Julemanden først kommer, når det begynder at mørkne og juletræet igen bliver tændt.
Fire og Fem sidder og snakker om, hvad de præcis skal sige til Julemanden, når han dukker op. 
”Kan vi ikke bare ønske at uhyrerne skal forsvinde?” spørger Fem. ”Så alting bliver ligesom før”. ”Jeg ved ikke
rigtig” siger Fire. ”Uhyrerne har jo allerede ødelagt det meste af vores skov, og det tager lang tid for skov at 
vokse op igen. Og jeg tror også at det er bedre at ønske sig noget man gerne vil have end at ønske sig at noget 
skal gå væk.
Så jeg tror at vi skal ønske os et sted i en skov, hvor der er både store og små træer og buske med masser af bær,
og  mos og sten og træ som vi kan bygge huse af, og en åben plads hvor vi kan mødes og en sø, hvor vi kan 
bade om sommeren og løbe på skøjter om vinteren. Og gerne en mark i nærheden så vi kan få uld fra fårene og 
korn til vores grød.....”
”Det er et meget stort ønske” siger Fem. ”Ja men Julemanden er jo osse stor” siger Fire, og vi ønsker jo ikke 
kun for os selv, men for alle nisserne”.
Mens de snakker piler Seks rundt i træet og udforsker det både oppe og nede. Pludselig opdager han et stort hul 
i den ene side af træet, og da han forsigtigt banker på siden af hullet dukker to små røde hoveder op og et 
øjeblik efter står to egern på grenen ved siden af ham. ”Hvem er du?” spørger det ene egern. ”Ja altså, jeg er en 
nisse, jeg hedder Seks”, svarer Seks, ”og de der” fortsætter han og peger over på Fire og Fem ”er mine 
søskende Fire og Fem, og min lillesøster Syv er her også” 
” Jamen jer har jeg da hørt om” siger det ene egern, da Fire og Fem er kommet hen for at snakke med. ”I 
besøgte min onkel og tante for et par år siden, og de har snakket om jer lige siden. Ja min tante snakker stadig 
om den søde lille nissedreng”. Fem bliver lidt glad og lidt rød i hovedet, men det er dejligt at høre at egernmor 
stadig kan huske  ham. De to egern inviterer nisserne ind i hulen og serverer agern og nødder fra deres 
forrådskammer for dem.
”Men hvordan er I endt her?” spørger Fem. ”Jo” svare det ene egern. ”Vi har boet i lang tid i det store træ, nok 
så fredeligt og roligt, så I kan nok tænke jer hvor forskrækkede vi blev, da der pludselig kom et par mænd og 
gav sig til at fælde vores træ. Ja vi var lige ved at blive rystet ud af hullet. Og så slæbte de træet med os og 
vores nødder og det hele herind og stillede os op midt på torvet. Og her har vi så boet lige siden.” ”Ja” 
fortsætter det andet egern. ”Vi havde jo tit snakket om at vi ville ud og se noget mere af verden, men nu er det 
jo ligesom sket af sig selv. Og det er da også spændende nok. Men jeg tror nu nok at vi rejser tilbage til skoven 
og holder jul der. Vi savner familien og her er lidt for megen uro og larm”
Mens nisserne snakker med de to egern bliver lyset i juletræet pludselig tændt. Og de kan se at en masse 
mennesker har samlet sig rundt om det. Og så hører de noget der lyder som klokker der ringer, og der går et sus 
gennem både mennesker og nisser, da en stor brun hest med fint rødt seletøj med en masser små klokker på, 
lunter ind på torvet. Hesten trækker en vogn der er pyntet med gran og røde bånd og på vognen sidder – 
Julemanden. Nisserne er ikke i tvivl. Han ligner præcis ham der er på det billede de fik af Klogenisse. Med en 
rød hue og et stort skæg og en tyk mave. Og da han lidt møjsommeligt kravler ned af vognen siger han noget 
der lyder som ”Hohoho”, selv om det lyder noget forpustet.
Julemanden trækker en stor sæk ned fra vognen og begynder at dele rødstribede poser ud til de mange børn, der
samles omkring ham. ”Så så” siger han ”ikke skubbe. Der er slikposer nok til alle”. ”Slikposer” siger Syv glad 
og er lige ved at falde ud af træet af bare iver. Fire må tage et fast tag i hende, mens Fem skynder sig ned og får 
fat en pose som et barn hat tabt i den almindelige tumult. Slikposen er næsten lige så stor som ham selv. Men 
han får den slæbt med sig op til de andre og så kan det nok være at de guffer i sig, mens de kigger på det, der 
sker nedenunder dem.
Julemanden har i mellemtiden sat sig på en stor stol som er blevet stillet op til ham lige ved siden af   juletræet. 
Og nu stiller alle børnene sig op på en lang række, og en efter en kommer de op på skødet af ham og han 
spørger: ”Og hvad ønsker du dig så lille ven?”. Egentlig ser han ikke ud som om han hører særlig godt efter, 
tænker Fire, da hun  kan se at Julemanden begynder at gabe og bare siger : ”det skal du nok få lille ven”og ”god
jul” til alle børnene, næsten inden de har nået at få sagt, hvad deres ønsker er. ”Vi må hellere vente til alle 
børnene er væk” hvisker Fire til de andre. ”Så vi kan komme til at snakke med ham alene.
Men pludselig rejser Julemanden sig op så hurtigt at det barn, der sidde på hans skød er lige ved at rutsche ned 
og råber: ” Ikke flere ønsker, børn, resten må i snakke med jeres far og mor om”.  Og så går han hen til 
hestevognen og begynder at rode efter noget i den.
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De sidste børn  brokker sig lidt, men det ser ud til at de fleste af de voksne også synes at det har varet længe 
nok, for på et øjeblik er der mennesketomt på torvet. Julemanden vender tilbage fra vognen med en flaske i 
hånden. ”Puh, godt det er overstået for denne gang” siger han højt, hiver den røde hue og det store skæg af og 
tager en stor slurk af flasken. ”Forbaskede møgunger. Ønsker sig alt muligt . Forkælede. Og rive i skægget gør 
de også”. Og så tager han en ny stor slurk af flasken. ”Nå gamle Klaus” siger han så og giver hesten et klap i 
rumpen. ”Nu skal jeg hen og have lidt mad og imens kan du jo så spise lidt af muleposen og så skal vi to hjem 
til gården”.
Han hægter muleposen om hestens hals, sætter den tomme flaske op i vognen og er væk.
”Hvad var lige det?” hvisker Fire, selv om der faktisk ikke er grund til at hviske mere. ”Det var da en underlig 
julemand. Og ikke særlig venlig. Tror du at han var den rigtige julemand, Fem. Det vil jeg næsten ikke håbe, for
ham der lød ikke som om han ville opfylde ret mange ønsker. Og han kunne ikke lide børn. Og folk der ikke 
kan lide børn kan som regel heller ikke lide nisser”.
”Vi kan jo spørge hesten” forslår Fem. ”Den ser rar ud og den må jo vide om det er den rigtige julemand” .”Ja 
prøv du at spørge” foreslår Fire ”du er så god til at være høflig”. Fem kravler op af hestens hale og videre op 
over dens ryg og helt hen til det ene øre. Hesten trækker mulen op af muleposen og drejer øret lidt hen imod 
ham.” Øh, du hest” siger Fem, som ikke rigtig ved hvordan han skal  få startet uden at virke uhøflig,”er du et 
rensdyr?” ”Nej” siger hesten lidt forbavset. ”Jeg er en hest”. ”Nåh ja” skynder Fem sig at sige. ”Det jeg mener 
er: Er den der julemand du kørte med den rigtige julemand. Jeg mener han skulle jo have rensdyr, sådan en 
slags hjorte med masser af takker foran sin – slæde”.

”Nej det ved da den sødeste grød han ikke er” svarer hesten . ”Han er ikke mere julemand end jeg er et rensdyr. 
Ikke at jeg helt ved hvordan sådan nogen ser ud.  Nej han er en ganske almindelig bondemand som bor på en 
stor gård med masser af heste. Og en gang hvert år klæder han sig ud med hue og skæg og så kører vi herind og 
deler poser ud og snakker med børnene. Eller de snakker med ham”, tilføjer den efter at have tænkt sig lidt om.
”Og han kan ikke fordrage børn” tilføjer den lidt træt. ”Eller jul for den sags skyld”.
”Men, men hvad skal vi så gøre?” siger Fem helt fortvivlet. ”Vi skulle jo finde Julemanden, men hvordan kan vi
det, når alle og enhver kan klæde sig ud med rød hue og skæg og lade som om de er Julemanden. Hvordan skal 
vi kunne vide om det er den rigtige Julemand?”.
”I kan jo starte med at finde rensdyrene” siger hesten så, ”Det er nok ikke så let at klæde sig ud som rensdyr. I 
hvert fald ikke for en hest”, tilføjer den. ”Ja selvfølgelig” siger Fem. ”Fire og Seks og Syv kom herned. Vi skal 
ud at finde rensdyrene. Men hvor mon vi skal lede?” spørger han så hesten. ”Jeg tror i hvert fald ikke, at der er 
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rensdyr herinde i byen” siger Fire. ”Jeg tror at rensdyr ligesom andre hjorte bedst kan lide skoven og 
markerne”. 
”I kan godt komme med mig” siger hesten. ”Ude hos os er der masser af marker og skov. Så der kan I da 
begynde at lede”.
”Det er mægtig pænt af dig” siger Fem. ”Jeg tror også at vi har fået nok af detteher sted. Men jeg tror nu at vi 
sætter os op i et hjørne af vognen hvor Julemanden – eller manden -  ikke ser os. Hvis han nu heller ikke kan 
lide nisser”.
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11. december

Næste morgen vågner nisserne op i en bunke hø. De er lidt fortumlede og kan ikke rigtig huske hvordan de er 
endt der. Men så kommer de i tanker om, at de var kørt med den sure mand, der altså ikke var Julemanden og 
den store venlige hest aftenen før. Langt ud på landet var de kørt og alle nisserne havde sovet trygt, da de nåede 
frem. Og den venlige hest havde sagt, at de gerne måtte sove i høet i hans bås. De skulle bare sørge for at lægge
sig i hovedenden så han ikke risikerede at komme til at klatte på dem. ”Godmorgen” siger hesten nu. ”Har I 
sovet godt?” og så ser det egentlig mest ud til at den falder i søvn igen. Men den har jo også brugt mange 
kræfter dagen før. Så nisserne lister sig stille ud af båsen og begynder at kigge sig omkring. De er i det største 
rum de nogensinde har set. Der er  så højt til loftet at de må lægge nakken så langt tilbage for at kigge helt 
derop, at de  er lige ved at vælte. ”Jeg tror” siger Seks helt betaget ”at der kunne stå en hel skov herinde.” Og de
andre nikker alvorligt.
Men rummet er ikke bare højt, det er også langt og bredt. Ned midt igennem går der ligesom en lang vej – 
meget bredere end de stier som nisserne kender ude fra skoven, og på begge sider af den brede vej er der store 
båse, som ligner den, de har sovet i sammen med den store hest. Og inde fra båsene kan de høre gumlen og 
skraben og noget der lyder som om nogen småsnakker sammen. Det virker ikke særlig skræmmende så nisserne
kravler op på kanten af en af båsene, og nu kan de se at der står heste i dem alle sammen. Sorte heste og brune 
og grå heste. Store heste og nogle der ikke er helt så store, selv om de selvfølgelig alle sammen er store i 
forhold til nisserne.
”Tror du at det er alle de heste, der er i hele verden” hvisker Seks til Fem. ”Næh. Der var vist også nogle heste 
på den gård som Fire og jeg besøgte forrige år” svarer Fem. ”Men resten er nok her”. Syv sidder og forsøger at 
tælle alle hestene på sine meget små fingre, men da hun er kommet til sin sidste lillebitte lillefinger, og der 
stadig er mange heste tilbage, opgiver hun og siger bare: ”Mange, mange heste”.
”Hej med jer” hører de pludselig en glad stemme der siger, og da de kigger ned i båsen ved siden af kan de se 
en hest, der står og smiler til dem med sine store hestetænder. Det er en af de mindste heste i stalden og den har 
en lys nærmest gullig pels og mørkere manke og hale. Den er vældig pæn, og den ser ikke spor farlig ud. ”Hvad
er I for nogen? ”spørger hesten videre. ”I ligner hverken mus eller fugle ”. ”Vi er nisser” skynder Fire sig at sige
”og vi hører egentlig til ude i skoven men....” Og længere kommer hun ikke før hesten afbryder hende. 
”Jeg er islænder” siger den stolt .”Jeg troede du var en hest” siger Fem lidt forsigtigt. ” Du ligner meget en
hest”. ”Jeg er en særlig slags hest”, forklarer hesten. ”Jeg kan tølte. Vil I se?”. Og inden nisserne når at svare,
begynder hesten på noget der nærmest ligner en slags stepdans inde i båsen. Efter et stykke tid standser den og
siger lidt forpustet: ”Det ser selvfølgelig bedre ud ude på marken. Det kan jeg vise jer, når vi er blevet sluppet
ud i det fri. Jeg kan også gå pasgang. Vil I se?” Og så begynder den at hoppe på en måde der nærmest gør
nisserne lidt søsyge. ”Det er selvfølgelig også bedre udenfor”, forklarer den ”I kan få en tur når I vil . Så kan I
rigtig prøve det. Det er noget jeg kan fordi jeg er islænder”. Nisserne ved ikke rigtig hvad de skal sige. Så
spørger Fem, som har på fornemmelsen, at hesten gerne vil fortælle om sig selv: ”Hvad betyder det egentlig at
du er islænder?”. ”Det er fordi jeg kommer fra Island” forklarer hesten”. Island er et land langt langt borte, hvor
der er masser af heste som mig og bjerge og store sletter, hvor hestene kan løbe frit omkring. Ja og der er også
bjerge, som der kommer ild og røg op af, og søer hvor vandet er så varmt at man kan brænde sig på det. Ja, og
nogen steder sprøjter der varmt vand lige op af jorden. Helt op til himlen”. ”Det lyder spændende” siger Fem
lidt forsigtigt, for det der med ild i bjergene og varmt vand der sprøjter lyder egentlig lidt faretruende. ”Det er
det bedste land i verden” siger hesten, lidt vemodigt. ”Jeg længes tit derop, til mine fætre og kusiner og de store
åbne vidder. Det er ligesom der jeg hører til”. Og den tørrer en lille tåre af øjet med den ene hov.  Fem  synes at
det er synd for den lille hest, at den lider sådan af hjemve. Han kender det kun alt for godt. Han kommer også
let til at længes hjem, når han er alt for længe væk fra Nissemor.
”Men hvordan er du så kommet hertil, når du hører til i det der Island?” spørger Fire lidt utålmodigt. Hun synes
at hesten skaber sig lidt. ”Kommet hertil?” siger den. ”Jeg er skam født her. Lige her i stalden. Og min mor er
også født her. Men min bedstemor blev sejlet herned fra Island. Og hun har fortalt så meget om det gamle land,
at det næsten er som om jeg har været der selv. Det er også hende der har lært mig at tølte. Vil I se mig tølte
igen?” og den gule hest begynder igen på sin mærkelige lille dans. ”I må gerne spise nogle af mine gulerødder”
siger den, da den er standset igen, lidt forpustet. Og den løfter et par gulerødder op til dem, fra en stor bunke,
der ligger ved siden af dens vandtrug.
Nisserne når ikke engang at sige tak, for pludselig bliver der en masse uro og larm i stalden. En stor mand og
nogle piger kommer ind og lukker et par store porte op, så man kan se lige ud på en stor mark med et hvidmalet
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hegn omkring. Og så begynder de at trække alle hesten udenfor. Nisserne kan høre at nogle af hestene, blandt
andet den store Klaus, brokker sig lidt og helst vil blive inde i stalden, men manden og pigerne genner dem
allesammen ud, og pigerne lægger sadel på et par af dem og begynder at ride rundt på en del af marken. Den
lille islænder er en af de sidste, der bliver lukket ud og den hvisker til Nisserne. ”Smut med udenfor og kravl op
på hegnet. Så skal I få en tur”. Og nisserne smutter ud og kravler op på det hvide hegn, og et øjeblik efter står
den lille hest der og hjælper dem med at komme op på dens ryg. Og så sidder de der og holder fast i hestens
manke og i hinanden mens den tølter og går pasgang og springer over nogle halmballer der ligger på jorden i
indhegningen. 

Det er mægtig sjovt og lidt farligt og hesten bliver tilsyneladende aldrig træt af at vise dem alt det den kan.
Så det er fire meget trætte små nisser med meget ømme numser der den aften kravler ned i høet i Store Klauses
bås. Oppe i hovedenden.
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12. december

Næste dag spørger den lille islænderhest ivrigt om nisserne vil med ud at ride igen.
Fire gnider sin ømme bagdel lidt. ”Nej tak du” siger hun så. ”Jeg tror vi springer over i dag. Måske skal vi også 
snart til at finde ud af, hvor de der rensdyr egentlig er henne. Og Julemanden” tilføjer hun lidt efter. 
”Rensdyr”siger islænderen glad. Jeg kender godt rensdyr. Dem er der masser af på Island. Masser af rensdyr. 
Masser af takker. Det er vist meget fine dyr, selv om de ikke kan tølte”.
”Men har du nogensinde set rensdyr – altså heromkring?” spørger Fem ivrigt. ”Næh, nej det kan jeg ikke sige at
jeg har” indrømmer hesten. Men jeg har hørt min bedstemor fortælle en masse om dem og om de varme søer og
bjergene og....”. ” Ja”, siger Fire lidt utålmodigt, ”men det  er jo nogle særlige rensdyr, vi leder efter. 
Julemandens rensdyr”. ”Ja dem har jeg ikke set” gentager hesten, ”men jeg skal nok fortælle jer det, hvis jeg ser
et rensdyr heromkring. Er I sikre på at I ikke vil med ud at tølte”. ”Nej tak” gentager Fire og så kommer hun i 
tanker om noget. ”Hvad hedder du egentlig?” spørger hun hesten, hedder du bare Islænder?”. ”Næh” siger 
hesten, ”jeg har et fint gammelt islandsk navn, og så siger den noget, der nærmest lyder som når man er ved at 
få  en skefuld grød i den gale hals. ”Hvad?” spørger nisserne i kor og hesten gentager den mærkelige lyd. ”Det 
kan vi vist ikke lære at sige” siger Fire beklagende. ”men kan vi så ikke bare kalde dig Tølte” spørger Seks, og 
de kigger alle lidt forbavset på ham. ”Det lyder som en god ide” siger hesten glad. ”Det er fint navn. Det andet 
var der alligevel ingen der kunne sige. Tak skal du have.” Og så hopper den lidt rundt i båsen mens den 
gentager: ”Tølte, mit navn er Tølte” . 
”Jeg tror at vi vil gå ud og kigge os lidt omkring og måske se, om der er nogen der kan hjælpe os” siger Fire. 
”Hvordan er det, er der andre dyr her på gården?. Andet end heste mener jeg”. Tølte holder op med at hoppe 
rundt og ser ud til at tænke sig om. ”Der går nogle får på marken ved siden af vores indhegning” siger den så. 
”Og der er også nogle ænder og gæs i den lille dam. Og høns i hønsegården. Og en kat. Men ellers ved jeg 
ikke.”
”Vi går ud og snakker lidt med fårene”, bestemmer Fire. ”De går ude på marken. Og der er nok hverken rensdyr
i dammen eller i hønsegården”.
Og så piler nisserne ud af stalden og hen over hestenes store mark, og da de kommer helt hen til hegnet på den 
anden side, kan de se, at der går en flok får på marken ved siden af. De går og gnaver i det frosne græs og af 
nogle store halmballer, der ligger under et lille halvtag.
Nisserne kravler op under halvtaget og sidder og kigger på de spisende får, indtil et af dem løfter hovedet og 
kigger tilbage på dem. ”Hej får” siger Fem. ”Øh, her bor I jo dejligt”. For Fem prøver altid at være høflig over 
for fremmede. Fåret kigger længe på ham og så siger det: ”Ja såmænd”. Og så er det ligesom samtalen går lidt i 
stå. Fåret står og gumler og nisserne sidder og spekulerer på hvordan de skal komme videre.
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”Har I set nogen rensdyr heromkring?” spørger Fire, som synes at de lige så godt kan komme til sagen. Lang 
pause. ”Hvad?” siger fåret så. ”Rensdyr” gentager Fire tålmodigt. ”Har I set nogen rensdyr? Otte” tilføjer hun 
så. ”Næææhhh”, siger fåret  efter endnu en lang pause. ”Det tror jeg ikke”. Så gumler det lidt igen. ”Hvad er 
rensdyr?” spørger det så.
”Det er store dyr med smukke øjne og takker på hovedet” forklarer Fem. Fåret tænker sig igen længe om. 
”Hvad er takker?” spørger det så. ”Horn” siger Fire og nu lyder hun ikke så tålmodig mere ”store horn oven på 
hovedet. Har du set sådan nogen?”
”Nææææhhhh”, siger fåret igen. ”De eneste dyr med horn jeg kender er geder. Gedebukke. Sådan nogen var 
der engang på vores mark. Ondskabsfulde og vigtige var de. Gik og skubbede os i rumpen med deres store horn
bare for at drille. Så dem vil vi ikke have her. Ikke tale om. Får for sig og bukke for sig siger jeg bare”. Og det 
lyder som om fåret har talt sig helt varmt, og det er helt holdt op med at gumle på halmen.
”Men det er altså ikke geder jeg taler om” siger Fire. ”Det er rensdyr og det er noget andet. Og egentlig er det 
Julemanden vi leder efter. Men det lyder ikke som om du ved noget om noget”  tilføjer hun lidt uhøfligt, ”så 
måske skal vi bare se at komme videre”. 
”Og tak for hjælpen” siger Fem som stadig mener at det er bedst at være høflig. ”Hvad for en hjælp” mumler 
Fire, men fåret ser ud som om det igen har tabt interessen, og det er så småt  begyndt at gumle på halmen igen.
Nisserne kravler ned fra det lille halvtag og begynder at løbe hen imod hegnet, men pludselig hører de fåret 
råbe: ”Vil I høre en vits?”. ”En hvad for noget?” spørger Seks, da de alle sammen er stoppet op og har vendt sig
om. ”En vits” gentager fåret . ”En vittighed ?” Da nisserne ikke svarer men bare står og kigger forundret på det,
fortsætter det: ” Får får får”, og så efter en lille pause: ”Nej får får ikke får. Får får lam. Forstod I den?. Får får 
får, nej får får ikke får, får får lam.”
Og så griner fåret højt og brægende. Og da nisserne løber videre kan de høre det stå og gentage for sig selv ”Får
får får....”Og så bræger det af grin igen.
”Jeg ved ikke rigtig” siger Fire da de holder en lille pause oppe på hegnet på vej ind til hestenes mark. ”Jeg 
synes ikke at det får var til megen hjælp. Vi aner stadig ikke noget om hverken rensdyrene eller Julemanden”.
”Men hans vits var nu meget god” siger Fem. Jeg vil prøve at huske den, så jeg kan fortælle den til Nissemor 
når vi kommer hjem”.
Nisserne sidder lidt og kigger på hestene, der nu er kommet ud af stalden og løber rundt ude på marken. De kan 
se at et par af de store brune heste har menneskepiger siddende på ryggen, og lige med et kan de se, at en at stor
låge i hegnet bliver lukket op af en tredje pige og de to heste med pigerne på ryggen løber i fuld galop ud af 
indhegningen og hen ad vejen og  forsvinder ind i skoven. ”Prøv at se” siger Fire helt ophidset. ”De store brune 
heste må åbenbart gerne løbe ud i skoven. Jeg tror vi skal prøve at spørge dem, om de kender noget til 
rensdyrene. Jeg mener, hvis de nu holder til inde i skoven. Det kan da godt være. Jeg tror det er sådan et sted 
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rensdyr helst vil være.”
”Jah” siger Fem lidt tvivlende. ”Du har nok ret. Måske er rensdyrene inde i skoven. Men jeg ved ikke om de 
store brune heste vil hjælpe os. De virker ikke særlig venlige. De lader hele tiden som om de overhovedet ikke 
ser os. Og jeg er også lidt bange for dem” tilføjer han. ”De er meget store....”
”Jeg er ikke bange for dem” fastslår Fire. ”Vi spørger dem i morgen. De kan da ikke være sværere at snakke 
med end fåret. Det og dets dumme vittighed”. 
Men da de om aftenen igen har puttet sig i halmen hos Store Klaus ligger Fem og hvisker for sig selv”Får får 
får....” Og så sover han
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13. december.

”I dag spørger vi altså en af de store brune heste. En af dem vi så ride uden for hegnet i går” siger Fire meget 
bestemt, da nisserne har gumlet et par gulerødder i sig som morgenmad . ” Jeg ved ikke rigtig”, siger 
Seks ,”Fem og mig er lidt bange for dem”. ”Hvad er der at være bange for?” siger Fire. ”De kan da ikke æde 
os”. Seks tænker på hestenes meget store tænder, og tænker at det er han nu ikke så sikker på. Men han siger 
ikke noget. Og da Fire beslutsomt kravler op på kanten af den store brune hests bås, følger de andre med.

Nisserne sidder lidt og kigger på hesten, som åbenbart overhovedet ikke har lagt mærke til dem. ”Hej hest” 
siger Fire så. ”Åh gud” siger hesten, ”hvad er I dog for noget kravl. Er I rotter eller mus eller hvad. Forsvind ud 
af min bås”. ”Vi er faktisk ikke inde i din bås” siger Fire ”og forresten  er vi hverken rotter eller mus. Vi er 
nisser”. ”Ja jeg er virkelig ligeglad”, siger hesten ”Jeg bryder mig ikke om sådan noget småkravl . Det gør mig 
nervøs. Jeg er en meget følsom natur. Forsvind så med jer.”
Men Fire er ikke blot en meget modig lille nisse, hun er også meget stædig, så hun fortsætter. ”Vi vil bare gerne
spørge dig om noget hest”. ”Hold op med at kalde mig hest” vrisser hesten, ”jeg hedder Regina Isabella. Det 
betyder Dronning Isabella, men jeg bliver kaldt Bella. Det betyder Smukke”. ”Jamen du er da også vældig 
pæn”, skynder Fem sig at sige. Og det er ligesom hesten ser lidt venligere ud. ”Vi vil spørge dig, om du har set 
nogle rensdyr, når du red ude i skoven” skynder Fire sig at sige. ”Rensdyr og rensdyr” svarer hesten. ”Jeg 
lægger ikke så meget mærke til, hvad der sådan render rundt ude i skoven. Jeg løber for at træne, så jeg lægger 
mest mærke til om jeg løber på den rigtige måde, og om  mit åndedræt og min puls er i orden og sådan noget. 
Det er meget vigtigt når man vil holde sig i form”. ”Men tror du at du har set nogen rensdyr” insisterer Fire. 
”Vis hesten, øh Bella, billedet Fem”. Og Fem tager billedet af Julemanden og rensdyrene ud af sin hue og viser 
det frem. Hesten kigger på billedet først med det ene øje og så med det andet, så siger den: ” Ja det skal jeg ikke
kunne sige. Jeg lægger som sagt ikke mærke til alt, hvad der render rundt... og de er ikke særlig pæne. Ærlig 
talt. De takker ser da dumme  ud. Nej en smuk manke, det ved man da hvad er.” Og Bella ryster lidt på hovedet 
så hendes manke flagrer. ”Og en smuk hale” tilføjer hun og svinger med  halen . Men Fire har ikke opgivet helt 
endnu. ”Det er meget vigtigt for os at finde de rensdyr” siger hun, så kunne du ikke prøve at kigge efter, når du 
løber ude i skoven. Meget vigtigt, gentager hun. ”Og det haster”. Hun tænker lidt over, om hun skal fortælle om
Julemanden og uhyrerne, men hesten virker ikke særlig interesseret, så hun nøjes med at sige: ” Det ville være 
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mægtig pænt af dig hvis du ville hjælpe os.” ”Ja det bliver ikke det næste par dage” siger Bella, ”jeg skal til et 
meget vigtigt stævne, så jeg skal passe min træning og har ikke tid til at kigge efter mærkelige dyr i skoven. 
Grimme dyr. Bagefter kan vi se....”. ”Hvad er et stævne?” spørger Seks. ”Et stævne er et sted hvor en masse 
heste mødes og konkurrerer om, hvem der kan løbe hurtigst og springe højest og løfte benene på de rigtige 
måde og sådan noget. Og det gælder selvfølgelig også om at se godt ud” tilføjer hesten.
”Men nu skal I gå. Jeg skal meditere. Det er en del af min træning”. ”Hvad er meditere?” spørger Seks. ”Tænke 
”siger hesten. ”På hvad?” spørger  Seks, som synes at det er lidt svært at følge med i, hvad hesten siger. ”På – 
øh, ja- egentlig på ingenting” svarer hesten. ”Men forsvind nu, jeg har travlt, jeg kan ikke bruge mere tid på 
jer.” Og så lukker hun øjnene og nisserne skynder sig tilbage til Store Klaus. Og lidt efter synes de bestemt at 
de kan høre en sagte snorken ovre fra Bellas bås.
”Vi bliver nok nødt til at blive her et par dage” siger Fire lidt mismodigt, da de har siddet lidt i halmen og tænkt
over tingene. ”Skoven er alt for langt væk og alt for stor til at vi selv kan lede efter rensdyrene. Vi bliver nødt til
at få hjælp fra nogen, der kender  skoven og som måske kan fortælle os hvor vi skal lede”. ”Ja jeg kan desværre
ikke hjælpe” siger Store Klaus. ”Jeg er blevet for gammel og stivbenet. Jeg komme aldrig andre steder end på 
marken og en lille tur ind til byen engang imellem. En gang om året helt præcist. I december.” ”Jeg kommer 
heller ikke  ud i skoven, i hvert fald ikke ret langt ud” siger Tølte nu fra  båsen ved siden af. ”Jeg kan bedst lide 
at være ude på den åbne mark, det er  ligesom hjemme på Island. De åbne vidder. Og bjergene og de varme søer
og alt det. Vil I med ud og have en ridetur?” spørger den så nissebørnene for ligesom at sætte dem i bedre 
humør.
”Bare den brune hest ville hjælpe os” siger Fire. ”Åh de heste der ovre i den række er så vigtige siger Tølte.  
”De tror de er så fine fordi de holder piger”. ”Hvordan holder piger?” spørger Fem. ”Jo det er en slags 
tjenestefolk. Piger der kommer hver dag og rider på dem og strigler dem og fletter deres manke og jeg ved ikke 
hvad. Og pigerne siger at hestene er åh så søde, men det er bare fordi de ikke kan høre hvor meget de brokker 
sig og skælder ud over dem. Så er striglen for hård og så er den for blød, og så vil de hellere have en anden 
frisure i manken eller en fletning i halen. Men pigerne finder sig i det hele.  De kan åbenbart lide de brune 
heste. Og overfor os er hestene også sure og vrisne, så I skal nok ikke regne med al for megen hjælp fra hende 
Bella.
Men vi  I med ud at ride?” spørger den igen.
Nisserne føler sig ikke ligefrem opmuntret af det Tølte har sagt om den brune hest. Men en ridetur vil de gerne 
med på, og så snart den store port ud til marken er blevet åbnet tølter Tølte  muntert rundt med dem  og det 
hjælper faktisk på humøret.
” Hvad er det for et hus?” spørger Fire, da de er kommet hen til et hjørne af den store mark, hvor de ikke har 
været før, og hvor de  kan se et stort rødt hus, der ligger lidt bag den store hestestald. ”Det er den gamle gård” 
siger Tølte. ”Den var her vist længe før den store stald blev bygget. Det er derinde manden der ejer stalden bor. 
Men jeg ved ikke om der bor andre. Jo, der bor også en kat. Den kommer sommetider ned i stalden for at få sig 
en sludder, for manden er der vist ikke megen sjov ved.” 
”Hvis vi alligevel skal blive her nogle dage, skal vi så ikke smutte op og kigge på den gård?” spørger Fire. 
”Måske kan vi snakke med katten. For der bor vel ikke nisser deroppe. Fem og jeg var på en gård engang hvor 
der boede et par gårdnisser. Ved du om der bor sådan nogen her?”. ”Næh det ved jeg ikke noget om” siger 
Tølte. ”I må nok hellere selv smutte derop og spørge katten. Men I skal nok sørge for at manden ikke ser jer. 
For  han kan hverken fordrage børn eller jul, så han kan sikkert heller ikke lide nisser. Men hvis I løber derop i 
morgen lige efter middag så plejer han at sove middagssøvn. Det ved jeg fra katten, for den kommer 
sommetider ned i stalden, fordi han snorker så forfærdeligt. Og så længe han snorker kan I kigge på huset alt 
det I vil”.
Det lyder som en god plan, selv om det er svært at vente helt til i morgen med at komme ind og se hvad der 
gemmer sig i det gamle hus. Nisserne kan næsten ikke vente, for nisser er, som alle ved, forfærdelig nysgerrige.
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14. december.

”I dag skal vi op til det gamle hus” siger Fire til de andre nisser. ”Vi skal være klar så snart manden har været 
her og lukket hestene ud”.   Og det føles som om tiden går forfærdelig langsomt indtil hestene endelig er ude, 
og manden er gået igen.
”Så ”siger Tølte, ”nu går han hjem og spiser, og lige om lidt sover han som en sten. Så I kan godt smutte op til 
huset nu. I kan jo altid vente og høre om han snorker”. Og så rider Tølte dem så tæt hen til huset, som den kan 
komme, og nisserne siger tak for turen og smutter under hegnet, og et øjeblik efter står de foran den store dør 
ind til den gamle gård. ”Hvad gør vi nu” spørger Seks, ”døren er jo lukket og vi har helt sikkert ikke kræfter til  
at skubbe den op”. De står lidt og kigger sig omkring, men de kan ikke lige se andre indgange. Vinduerne sidder
alt for højt oppe og de er også lukkede.
”Skal vi ikke gå om på den anden side af huset” siger Fem ”måske er der en anden dør”. Men mens de står og 
overvejer hvilken vej de skal gå, åbner der sig en lille dør i den store dør, og en stor sort og hvid kat klemmer 
sig ud, strækker sig dovent og sætter sig og begynder at slikke sine poter. Så får den øje på nisserne. ”Hvem er 
I?” spørger den. ”Vi er – æh, vi er nisser” siger Fire ”og...”. ”Ja det  kan jeg da godt se” siger katten lidt 
utålmodigt. ”Men hvor kommer I fra, og hvad laver I her på min gård”.
”Vi kommer egentlig fra skoven” svarer Fem ”og lige for tiden bor vi nede i stalden sammen med hestene – 
men er det din gård, vi troede at det var den store mand, der boede her”. ”Vi bor her sammen” siger katten. ”Vi 
deles om arbejdet. Han passer hestene og de andre dyr og arbejdet på marken. Ja og så passer han selvfølgelig 
også huset.  Laver mad og gør rent og sådan. Selv om jeg sommetider må være lidt efter ham med rengøringen 
og også sørge for at han laver noget ordentlig mad til os. Jeg er mest til fisk”. Og katten slikker sig lidt om 
snuden.
”Men hvad laver du så?” spørger Seks ”altså  hvad er det I deles om?” ”Jeg gør det som katte er bedst til. Sover 
ved kaminen eller i solen, skræmmer musene. Holder øje med det hele”.
”Javel” siger Fire. ”Men hvis du bor her, så ved du vel også, om her bor nogle nisser. Gårdnisser mener jeg”. 
”Nej” siger katten meget bestemt. Og nissebørnene når lige at blive lidt skuffede inden den fortsætter: ”Her bor 
ikke nisser, her bor én nisse – ikke nisser, én nisse”. ”Jamen bor her en nisse?” siger Fire ivrigt. ”Kan vi komme
til at besøge ham?”. ”Jeg ved snart ikke” siger katten. ”Han er meget gammel og bryder sig ikke om larm og 
uro. Holder sig mest for sig selv. Og I er jo nissebørn og sådan nogen larmer vel meget”. ”Jamen vi skal nok 
være meget  stille” siger Fire ”og høflige” tilføjer Fem. Katten kigger længe på dem, og alle fire nisser gør sig 
umage for at se meget velopdragne ud. ”Godt” siger katten til sidst. ”Jeg skal nok følge jer op til nissen, men I 
skal være meget stille, for den store mand bryder sig ikke om at blive forstyrret i sin middagslur. Så går han og 
er halvsur hele resten af dagen”.
Og så begynder de den lange besværlige tur op på loftet. De skal op af en lang trappe og en til lang trappe og til 
sidst en smal stejl trappe, der næsten kun er en stige. Katten springer let nok i forvejen, 
men selv om nisser er gode til både at klatre og springe, må de ase og mase og skubbe og trække og hjælpe 
hinanden for at komme op af de mange trin. Det er især svært for Syv, som er så lille, at hun knap nok kan nå 
fra trin til trin og da hun to gange er faldet ned af det trin, hun lige var nået op på, begynder katten at blive 
nervøs. ”Det tager  for lang tid” siger den. ”Manden er for længst holdt op med at snorke. Og det er bedst han 
ikke opdager jer. Jeg tager lige hende her”. Og så tager den fat i nakken på Syv lige under halstørklædet og 
bærer hende, ligesom den ville bære en af sine killinger op ad de sidste trapper. 
De er kommet op i et stort loftsrum. Fyldt med den slags skrammel som altid står på loftet i gamle huse. Gamle 
møbler, potter og pander, poser og sække, masser af ting som en nysgerrig lille nisse kunne have lyst til at 
undersøge. Men katten, som stadig har Syv i munden, siger noget i retning af : ”Kom med her” og styrer dem 
hen til væggen på den anden side af loftsrummet. Og nu kan nisserne se at der sidder en lille dør i væggen. Så 
lille at katten kun lige akkurat kan komme igennem, men meget tilpas for nisserne.
Bag døren er der endnu et loftsrum. Et meget lille rum, som kun bliver oplyst af et meget lille vindue i den ene 
væg. Rummet er så lille at katten, som nu har sat en lidt fortumlet Syv fra sig, og  nisserne fylder godt op 
derinde. Midt i rummet står en stol og i stolen sidder, trygt sovende og halvhøjt snorkende, den ældste nisse, 
nissebørnene nogensinde har set. Han ser endnu ældre ud end Gamle Nisse hjemme i skoven, og hans skæg er 
så langt, at det når næsten helt ned til gulvet. Hans hue er ikke julerød men grå som deres egne vinterhuer, selv 
om de snart er jul. Og den er gledet næsten helt ned over hans øjne. Og under den stikker den største nissenæse,
børnene nogensinde har set, ud. 
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”Ahem” hoster katten. ”Jeg har gæster med til dig” og
den gamle nisse holder op med at snorke, åbner øjnene
og kigger længe på de små nisser. ”Jamen velkommen
da” siger han så, ”det er sandelig længe siden jeg har
haft så fint besøg.”. ”Jeg er smuttet” siger katten”. ”Vi
ses”. Og så er den væk, og nissebørnene ved ikke helt,
hvordan  de  skal  komme  i  gang.   ”I  er  da  ikke
gårdnisser” siger den gamle nisse, og han lyder venlig
nok, så Fem skynder sig at svare. ”Nej vi er skovnisser
og  vi  bor  bare  her  på  gården,  eller  rettere  nede  hos
hestene i nogle dage”, og så går han lidt i stå, og Fire,
som synes at de lige så godt kan komme til sagen, tager
over. ”Vi er ude for at lede efter 
Julemanden,  fordi  vi  har  et  stort  ønske”.  ”Og  hans
rensdyr” tilføjer Seks. ”Masser af takker” siger Syv. ”Vi
ønsker os et nyt sted at bo” fortsætter Fire ”for uhyrerne
er  ved  at  ødelægge  vores  skov.  Kender  du
julemanden.?”
Den gamle nisse ser ud som om han har fået lidt for
mange oplysninger på en gang, men så svarer han: ”Ja
Julemanden, ham kender jeg skam godt. Vi er gamle
venner, selv om det er et stykke tid siden jeg har set
ham”. Nissebørnene bliver helt stumme af forundring.
Så meget held havde de ikke  turdet håbe på. ”Hvordan
det? ” får Fire så spurgt. ”Hvordan venner?”.
”Joh, førhen da der var børn her på gården, da kom
Julemanden jo hver juleaften med gaver. Ikke at
børnene var særlig søde. De trak katten i halen og jog
rundt med hønsene så de blev helt kulrede. Ja og
engang hældte de salt i stedet for sukker på min
julegrød. Men gaver fik de alligevel. Nåh men
Julemanden tog sig så gerne et lille hvil heroppe på
loftet, ja altså ude på det store loft, herinde kunne han jo
ikke være. Og så fik vi os en god snak. Det var rigtig
hyggeligt. Men de sidste år var han ved at blive træt. Syntes at han var ved at blive for gammel og at det var 
svært at finde ud af alle de mærkelige ting, børnene ønskede sig. Og at det var svært at nå det hele. Og 
rensdyrene var også ved at blive noget stivbenede. Så sidst jeg talte med ham havde han planer om at holde op 
med at arbejde som julemand og slå sig ned ude i skoven med sin kone og sine rensdyr”. ”Her i denne skov?” 
spørger Fire ivrigt. ”Ja, han holdt meget af stedet her og hans kone var vist også her fra egnen”, svarer 
gårdnissen. ”Ved du så hvor i skoven han bor?” spørger Seks spændt. ”Nej se det ved jeg ikke noget om. Jeg 
sidder jo mest her og får besøg af katten og musene – ja altså ikke samtidig - og kigger ud af mit vindue. Men 
så langt som til skoven kommer jeg aldrig. Men hvis I bor nede hos hestene skulle  I tage og spørge en af dem, 
der tit rider ind i skoven. De store brune med piger på ryggen. Dem ser jeg tit heroppefra. Men jeg har nu ikke 
set dem i dag”. ”Næh” siger Fem ”de er til noget stævne noget og det varer vist et par dage inden de kommer 
hjem igen”. 
”Men så kan I da blive her” siger den gamle nisse. ”Jeg vil da gerne have lidt besøg, og så kan I også fortælle 
mig hele historien om uhyrerne og om livet som skovnisse i det hele taget. Og jeg har nok også et par historier 
at fortælle, som I kunne have godt af at høre”.
Nissebørnene ser lidt på hinanden.
”Jeg synes at vi skal blive her et par dage”, hvisker Fire, ”vi kan jo holde øje med hvornår den store brune hest -
Bella mener jeg -  kommer tilbage”. ”Og nissen er flink” tilføjer Fem ”og jeg er lidt træt af at blive tøltet rundt”.
Og han gnider sin bagdel lidt. ”Og så risikerer man ikke at blive klattet på mens man sover”, siger Seks, ”og 
Klaus er altså slem til at prutte om natten”. ”Jeg synes at den gamle nisse ligner Bedstefar” siger Syv. ”Jeg vil 
gerne blive her”. Og så kravler hun uden videre op på den gamle nisses skød og hiver ham lidt i det lange skæg.
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Og så er sagen ligesom afgjort. Det næste par dage skal nisserne bo på loftet hos den gamle gårdnisse, og høre 
alt det han kan fortælle om Julemanden og hans rensdyr.
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15.december.

Hjemme i nissehuset virker der stille og tomt. De fire mindste nisser er væk, og det er dem der plejer at larme 
mest. Og hver dag når morgenmaden er spist, forsvinder Unge Nis og Unge Tove ned til søbredden, hvor de 
hjælper til med at bygge den båd, der skal sejle dem over til det fantastiske land på den anden side af søen. Så 
Tre er det eneste barn, der er tilbage i huset, og han går stilfærdigt rundt som han plejer, og hjælper til hvor han 
kan.
”Jeg savner de små” sukker Nissemor, ”og jeg er så bekymret. Bare de nu husker at finde et tørt sted når de skal
sove og at trække huerne godt ned om ørerne når det er koldt”. ”Du skal ikke bekymre dig” siger Nissefar 
trøstende. ”Nissebørn er gode til at klare sig, og vores børn er særligt gode til det. Tænk bare på den lange tur 
som Fire og Fem var på for et par år siden, og hvor godt Seks klarede sig hos troldene sidste år. Og jeg er sikker
på, at de alle sammen passer godt på Syv.”
”Ja, der er også rigtigt” nikker  Nissemor. Men hun ser ikke helt ud, som om hun mener det.
Tre sidder længe og tænker sig om, men så beslutter han, at han hellere må gøre noget ved sagen. Han kan ikke 
lide at Nissemor går rundt og er ked af det og bekymret. Så der er vel ikke andet at gøre, tænker han, end at 
forsøge at finde ud af, hvad der er blevet af de små søskende.
Tre tager sin rygsæk på og går forbi nissehusene og lidt ind i skoven til en lille åben plads mellem nogle tætte 
buske. Det er hans yndlingsplads, og et sted hvor han tit går hen, når der er for megen larm og uro hjemme i 
nissehuset, eller når han har brug for at tænke. Og nu sætter han sig på en træstub, der står midt på pladsen og 
som lige passer til at sidde på, og begynder at overveje hvordan han skal gribe det an. Han tager sin rygsæk af 
og finder lidt brød frem, som han spiser mens han tænker. For Tre er en nisse der tænker bedst på en fuld mave. 
Da han har siddet lidt, kommer en stor sort fugl flyvende og sætter sig ved siden af ham.

”Hej Tre” siger fuglen. ”Hej Råge” svarer Tre, for de to har tit mødt hinanden på den lille plads i skoven. ”Gir 
du et stykke” spørger rågen og Tre brækker et stykke af brødet og rækker det til den, og så sidder de lidt og 
gumler i tavshed.
”Du Råge” siger Tre så, ”I råger er jo mægtig gode til at flyve og kommer langt omkring, og der er  mange  af 
jer. Tror du ikke at I kan hjælpe mig med at finde ud af, hvor mine små søskende er blevet af, for de er ligesom 
forsvundet. Og min mor er bekymret” tilføjer han.
”Ork ja, svarer rågen begejstret. ”At finde forsvundne nisser er noget af det vi er bedst til. Altså ikke at vi har 
fundet nogen endnu, men jeg er sikker på at vi kan finde dem i løbet af nul komma fem”. 
”Ved du noget om hvor de er forsvundet hen?”. ”Ja” svarer Tre. ”Jeg hørte at de snakkede om at finde en de 
kaldte Julemanden, og jeg tror at de ville prøve at finde nogle mennesker”. Tre tænker sig lidt om. ”Når Seks og
Syv er med er de måske gået hen til det sted, hvor vi så nogle mennesker der fældede grantræer. Ved du hvor 
det er? Det er nok et godt sted at starte.”.
”Det sted kender jeg godt” svarer rågen. Jeg har sommetider fundet nogle madrester som menneskerne havde 
tabt derude. Jeg sender hele kolonien ud. De kan både lede og spørge sig for hos de  andre fugle. Vi skal nok 
finde dem. Stol på os. Skal vi tage dem med tilbage? Jeg tror godt vi kan snuppe dem og flyve dem med  

©Bodil Vind Side 37/61



Skovnisserne og julemanden

herhen”. ”Nej nej” skynder Tre sig at sige. ”Du skal bare finde ud af om de har det godt, så vi kan give 
Nissemor besked”.
”Kom herud igen i morgen” siger fuglen. ”Så får du besked”. Og med et vingeslag er den væk. Og inden Tre 
har fået rygsækken på og er begyndt at gå hjemad, hører han et brus af vinger og ser en mørk sky af store sorte 
fugle der spreder sig ud over himlen.
Tre skynder sig  hjemad. Han glæder sig til at  fortælle Nissemor, at de snart vil høre nyt om de små nisser.
Men inden Tre når helt hjem til Nissehuset går han ned til søbredden for at kigge på den flok unge nisser, der 
bygger båd. Der er livlig aktivitet dernede. Nogle af nisserne hamrer og banker på noget, som ikke helt er 
begyndt at ligne en båd endnu, og snakken går endnu livligere end byggeriet. ”Jeg vil have et kæmpestort hus 
ovre på den anden side” siger Smukke Nisse. ”Hvis man selv kan vælge vil jeg have det allerstørste hus” . 
”Hvem siger at du  skal vælge først” siger en af de andre nisser lidt fornærmet. ”Jeg vil da også gerne have det 
største hus”. ”Jamen det var mig der fandt på det med båden” indvender Smukke Nisse,  ”så jeg skal vælge 
først. Men der er nok til os allesammen”.
”Jeg vil have risengrød hver dag” siger en anden af nisserne, ”og jeg vil ikke spise andet end røde bær” råber en
tredie. Tre sidder lidt og lytter til dem. ”Gad vist om de nogensinde får den båd i vandet” tænker han ved sig 
selv. ”Og finder det fantastiske land på den anden side. Det er vist ikke altid nok at ønske.”
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16. december

Oppe på  loftet hos den gamle gårdnisse har de fire nissebørn sovet trygt og godt. Også selv om den gamle 
gårdnisse har snorket temmelig meget. ”Lige så meget som Bedstefar Nisse og Nissefar tilsammen” hvisker 
Fem til Seks. Og det griner de lidt af. Men nu sidder de og får et godt måltid mad. Der er både brød og ost og 
pølse på bordet, og noget dejligt rødt syltetøj som Syv snart har fået smurt ud over hele ansigtet. ”Hvor får du 
egentlig al den mad fra?” spørger Fire. ”Joh” svarer gårdnissen .”Manden der bor her nedenunder er meget glad
for mad, så hans spisekammer er altid godt fyldt op”. ”Nå” siger Fire ”Nå sådan”. Og så efter en lille pause. 
”Men må du godt tage hans mad, alt det du vil. Er I da gode venner? Jeg troede ikke at manden kunne fordrage 
nisser. Han kan jo hverken lide jul eller børn”.
”Venner og venner” svarer nissen. ”Lad os sige at vi har vænnet os til hinanden. Han lader mig tage det jeg har 
brug for, og til gengæld lader jeg være med at drille ham”. ”Gør du da ellers det?”  spørger Fem med store øjne.
”Driller mener jeg”. ”Næh”, siger nissen, ”det er jeg for længst blevet for gammel til. Men det ved manden jo 
ikke. Men i mine unge dage da kan I tro jeg kunne drille. Engang lukkede jeg alle hønsene ind i køkkenet og en 
anden gang....”. Men længere kommer nissen ikke, for nu hører de en voldsom støj uden for det lille vindue. 
Det lyder som om der bliver banket på vinduet, samtidig med at nogle store vinger slår mod det.

Da de kigger ud ser de en stor sort fugl, der forsøger at sætte sig på en smal gesims uden for vinduet, samtidig 
med at den banker på vinduet med næbbet og råber: ”Luk lige op, luk lige op, er der nogen nisser derinde?”. 
Den gamle nisse lukker vinduet op, men kommer til at vippe fuglen ned af gesimsen, så den må tage et par 
ordentlige bask med vingerne for at få balancen igen. Da den igen sidde på gesimsen, kigger den ind og 
gentager: ”Er der nogen nisser her?. Næh sikken dog en masse dejlig mad, jeg har såmænd ikke engang fået 
morgenmad endnu – giver I ikke en bid?”:  ”Lad os lige først høre, hvad det var du ville” siger den gamle nisse.
”Joh, jeg skulle spørge om her er nogen nisser. Fire små nissebørn. De skulle være set her omkring. Jeg vil 
gerne have ost på brødet, tak”. ”Jo her er nissebørn” siger gårdnissen og forsøger at holde fuglens hoved, som 
efterhånden er kommet helt ind ad vinduet, væk fra maden. ”Men hvem spørger?”. ”Jo” siger fuglen, som vist 
efterhånden har indset, at der ikke bliver nogen mad, før den har fået klaret sit ærinde. ”Min fætter, eller 
granfætter er det vist, eller i hvert fald noget familie, kender nissebørnenes familie, og har bedt alle sine 
slægtninge  - og vi er mange kan jeg godt sige dig - om at kigge efter de små nisser, for deres familie er 
bekymrede for dem. Og så var der en der sagde, at han havde set dem nede hos hestene, og hestene sagde at de 
var her, og hvis jeg ikke snart får noget at spise dør jeg af sult og falder ned af pinden”. ”Godt” siger den gamle 
nisse og rækker fuglen et stort stykke brød med ost, som den straks begynder at hugge i sig. ”Hvad siger I små 
nisser, hvilken besked  skal fuglen sende tilbage til jeres familie?”
”Du skal bare sige” svarer Fire og ser direkte på fuglen ”at vi har det godt og at vi leder efter Julemanden og 
hans rensdyr”. ”Og at vi håber at vi når hjem til jul” tilføjer Fem lidt trist, for han kan egentlig ikke rigtig se, 
hvordan det skal kunne lade sig gøre. ”Har det godt” siger Syv og smører lidt mere syltetøj ud i ansigtet. ”Har 
det fint”.

©Bodil Vind Side 39/61



Skovnisserne og julemanden

”Jamen godt da” siger fuglen og sluger den sidste mundfuld brød. ”Så siger jeg det videre”. Og med et kraftigt 
slag med vingerne er den væk og forsvinder som en lille prik op mod himmelen. 
Efter at fuglen er fløjet, sidder de fire nissebørn og tænker lidt på alt det derhjemme. Men så siger Fire 
beslutsomt: ” Vi må hellere holde øje med om Bella snart er kommet hjem. Vi har lidt travlt. Der er ikke så 
længe til jul.” Og så sætter de sig, så de kan holde øje med hestenes mark fra det lille vindue. Og venter.
”Se der er hun” siger Seks pludselig, helt ophidset, og ganske rigtigt, da hestene bliver lukket ud på marken, er 
Bella den første der løber ud. Hun ser endnu mere vigtig ud end ellers, løfter benene højt og går i små cirkler 
omkring sig selv.
 Og da nissebørnene efter en hurtig afsked med den gamle gårdnisse, og en hurtig rutschetur ned af trapperne, 
når ned på marken til hende er det første hun siger: ”Jeg vandt, selvfølgelig. Bare så I ved det. Men hvad vil I?”.
Fem tænker at hun lyder til at være i godt humør, så han skynder sig at sige:
 ”Tillykke. Vil du nu fortælle os, om du ved hvor rensdyrene er?” ”Ja”  svarer hesten. ”Det ved jeg faktisk godt. 
Har set dem når vi er ude at ride. Men der er langt derhen”. ”Hvor langt?” spørger Fem. ”Ja, det vil nok tage jer 
en uges tid at nå derhen”, svarer hesten og kigger på nissernes små ben. ”En uge” jamrer Fire, ”jamen så lang 
tid har vi ikke. Vil du ikke godt hjælpe os Bella?”. ”Godt” siger Bella efter at have tænkt sig om længe. ”Jeg vil 
ride jer derhen. Jeg er den eneste der kan springe over hegnet. Det er fordi jeg træner. Og jeg er  er oprigtig talt 
ved  at være træt af aft have alt muligt småkravl i min stald. I morgen skal jeg nok ride jer derud. I dag skal jeg 
hvile mig og meditere.”
Hjemme i nisselandsbyen har Tre siddet lige fra det blev lyst på den lille åbne plads og ventet på fuglen.  Da 
han har ventet så længe, at han har spist næsten alt det, der var i hans madpose og ventet endnu lidt længere,  
kommer den sorte fugl hoppende hen til ham, mens den kigger på den tømte madpose. ”Har du hørt noget?” 
spørger Tre ivrigt ”om mine små søskende, mener jeg”. ”Har du spist al maden?” spørger fuglen lidt surt, men 
da Tre finder en lille stump brød helt nede i bunden af posen, klarer den op og siger :”Ja jeg har hørt fra min 
fætter, eller det er nu kun min halvfætter eller hvordan er det nu ?” Og den klør sig lidt i hovedet med den ene 
fod. ” Hvad?” spørger Tre utålmodigt, ”hvad har du hørt?”. ”Jo altså han fortalte, at der bor fire små nisser på 
en stor gård med mange heste langt herfra på den anden side af menneskebyen. Lige nu bor de vist  hos en 
gammel gårdnisse, men min fætter var ret sikker på at de snakkede om at de ville lede efter Julemanden og 
nogle rensdyr. Men altså, de har det godt. Er der mere brød i posen?”. ”Nej desværre” svarer Tre, ”men  nu må 
jeg skynde mig hjem og fortælle de gode nyheder. Så har Nissemor og de andre da ikke det at bekymre sig om”.
Og han sukker lidt og tænker, at der såmænd også er nok at bekymre sig om. Uhyrerne er nu så tæt på, at de kan
høre dem hele tiden og de sidste af skovens dyr er for længst flygtet. Og nisserne har stadig ikke fundet et andet
sted at bo.
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17 december.

Næste morgen sidder nisserne på kanten af Bellas bås og venter utålmodigt på, at hun skal blive færdig med sin 
morgenhavre. De ved at det ikke nytter noget at skynde på hende, og da hun er færdig med at spise, skal hun 
lige rense tænderne med en gulerod og ryste manken på plads, inden hun kan tage sig af nisserne. 
”Nå” siger hun så endelig. ”Skal vi se at komme af sted”. Og nisserne hopper ivrigt over på hendes ryg. ”I kan 
sætte jer og holde fast i min manke” siger hesten. ”Der er plads nok. Jeg har jo sådan en fyldig manke”. Og så 
ryster hun igen lidt koket med den fyldige manke. ”Hun har også en temmelig fyldig bagdel” hvisker Seks til 
Fem, men det hører hesten heldigvis ikke.
Og så rider de af sted hen over den hårde jord i den klare kølige frostluft. Det er egentlig en dejlig tur synes 
nisserne, selv om det bumper lidt rigeligt. Først rider de hen over den store mark, hvor de andre heste står og 
gumler i det frosne græs og de høballer som er lagt ud til dem. Men pludselig siger Bella: ”Hold jer nu fast, for 
nu springer jeg” og nisserne holder så godt fast i manken, som de kan, mens hesten i et vældigt spring nærmest 
flyver hen over det hvidmalede hegn, der indrammer den store mark, og lander på den anden side  med et 
bump, der nærmest får nisserne til at lette. 
Hestene inde på marken løfter hovederne og kigger lidt efter Bella og nisserne, men så ryster de bare lidt på 
hovederne og gumler videre på det tørre hø.
Hesten løber videre ind i skoven. Den følger en temmelig bred sti, hvor man kan se at der har været heste før. 
Da der er gået så lang tid, at Fire er begyndt at blive utålmodig, kravler hun  helt hen til Bellas øre. ”Er der 
langt endnu?” spørger hun. ”Ja  der er et godt stykke vej” svarer hesten. ”I kan være glade for at I ikke skulle 
løbe på jeres små ben. Jeres to små ben” tilføjer den lidt hovent. Fire sætter sig til rette i manken igen og er lige 
ved at falde lidt i søvn, da det lyder et vræl fra Seks. ”Hvor er Syv? Syv er faldet af”. Fem  vågner også op af 
sin halvsøvn, og de begynder  fortumlet at lede efter Syv i hestens manke. Men hun er væk. ”Stop” råber Fem 
ind i hestens øre. ”Vores lillesøster er faldet af”. Hesten stopper modvilligt op. ”Hvad nu” siger den træt og lidt 
utålmodigt. ”Vi har mistet vores lillesøster” gentager Fem, ”hun må være faldet af”. ”Ja det er virkelig ikke mit 
problem” siger Bella, ”jeg lovede at ride jer ud til hegnet, hvor rensdyrene er og dermed basta. Jeg skal være 
hjemme, inden min pige kommer med striglen og gulerødderne, og jeg har virkelig ikke tid til at lede efter 
forsvundne nisser. Og en enkelt nisse fra eller til kan vel heller ikke betyde så meget. Så enten kommer I med 
ud til hegnet, eller også må I stå af her og lede efter jeres forsvundne nisse og selv finde derud. Det er mig lige 
meget”.
”Men vi kan da ikke ride videre uden Syv”, siger Fem fortvivlet. ”Vi er da nødt til at gå tilbage og lede efter 
hende”.  ”Ja det bliver uden mig”, siger hesten ”Jeg har ikke tid til at lede. Vi har allerede spildt tid nok. Hop af 
allesammen. Jeg løber hjem nu”.
Og så må nisserne hoppe ned af hesten. Og se den forsvinde tilbage mod gården, mens de står og prøver at 
finde ud af, hvor de skal begynde at lede efter Syv. ”Hvornår tror du at hun er faldet af Seks?” spørger Fem, ”du
sad jo ved siden af hende”. ”Jeg sov vist lidt” indrømmer Seks, ”men jeg tror nu ikke at det kan være så længe 
siden. Men vi må vel hellere gå tilbage ad stien og så kalde på hende alt det vi kan”.
Og det gør de så. De går langsomt tilbage ad den vej de er kommet, mens de råber og kalder på Syv.
”Tænk hvis vi ikke finder hende inden det bliver mørkt” siger Fem. ”Tænk hvis der er nogle trolde der har taget
hende”, siger Seks, der kommer til at tænke på dengang, han selv blev taget af trolde.
Og de går og går og kalder og kalder. Og indimellem græder de også lidt, når de tænker på Syv, der er helt alene
i den store skov.
Men pludselig hører de noget. Noget der lyder som hovslag. Men ikke hovslag som når Bella og de andre store 
smukke heste løber, det lyder som  - tølt. Som det den lille islandske hest hele tiden havde villet vise dem, og 
som de ikke rigtig havde gidet se på til sidst. Og lidt efter dukker den lille islandske hest ganske rigtig frem på 
stien. Tøltende af fuld kraft.  ”Se hvad jeg fandt ”siger den  glad, da den når hen til nisserne, og nu kan de se, at 
inde under det dækken, som hesten har på ryggen, stikker et lille nissehoved frem. Det er Syv. Lyslevende og 
dybt sovende.
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Fire og Fem og Seks kravler op på hesten og omfavner Syv og omfavner hestens ører og spørger í munden på 
hinanden, hvordan den har fundet Syv, og hvordan den er kommer ud af hestenes indhegning. Og så fortæller 
den lille hest, at Bella var kommet tilbage og havde fortalt at den vist havde mistet en nisse undervejs, men at 
den nu i hvert fald havde skaffet alle nisserne af vejen. Og så havde den lille islænder straks forstået, at der 
måtte være sket noget slemt og var styrtet - eller tøltet - af sted for at komme nisserne til hjælp. ”Og jeg sprang 
over hegnet i første forsøg” siger den stolt – ”eller jeg tog kun  tilløb et par gange - og så løb jeg, indtil jeg 
pludselig fik øje på en meget lille nisse, der sad midt på vejen og tudede. Og hun sagde at den store hest var 
løbet lige forbi hende på vej hjem, uden at tage sig af hende, og at hun ikke kunne finde jer og var træt i benene.
Ja og så samlede jeg hende op og fik hende til at lægge sig under mit dækken. Og løb videre for at finde jer – og
her er jeg”.
Nisserne ved slet ikke hvordan de skal takke den venlige lille hest. Og endnu gladere bliver de, da den tilbyder 
at ride dem ud til hegnet, nu da den store hest har svigtet dem, og det ikke varer længe før mørket falder på. 
”Det er forfærdelig pænt af dig” siger Fire. ”Men får du ikke ballade fordi du er stukket af?”. ”Jo” svarer hesten
frimodigt. Måske får jeg ballade, men jeg er sikker på  at hvis jeg bliver væk længe nok, bliver de så glade for 
at se mig i god behold, at de helt glemmer at blive sure”.
Og så rider de videre af stien ind i skoven og lige da dagslyset begynder at forsvinde og mørket lægger sig 
mellem de høje træer, kan de se et hegn, der løber langs med stien og forsvinder ind i skoven. ”Der” hvisker 
hesten, som for ikke at forstyrre nogen. ”Der bagved hegnet kan I finde rensdyrene. Tror jeg da nok. Men kan I 
nu klare jer selv, for jeg må nok hellere se at komme hjem”. Nisserne kravler ned af hesten og siger tak endnu 
engang, men da er den allerede forsvundet ind i mørket.
”Vi bliver her på denne side af hegnet i nat” siger Fire. ”Der er et stort grantræ derhenne. Hvis vi samler nogle 
grannåle inde under de nederste grene, kan vi sove lunt og godt der i nat”.
Og det varer ikke længe før fire små nisser sover trygt under det store træ efter en lang og udmattende dag.
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18. december

Da nisserne vågner næste morgen, kan de først ikke rigtig huske, hvor de er. Der er stadig halvmørkt inde under
granens tætte grene, men de kan se at det er lyst udenfor. Så de skynder sig at ryste grannålene af sig og så  
kravler de op på hegnet og sætter sig til at vente. ”For på et eller andet tidspunkt må rensdyrene vel komme her 
forbi”, siger Fem ”eller det håber jeg i hvert fald”. De andre siger ikke noget, men de håber det samme. Og at 
det ikke vil vare alt for længe.
Og så venter de.
Så endelig, efter et stykke tid, hører de en lyd. Ikke bare en lyd, men en forfærdelig larm. Og lige nedenunder 
dem står et dyr.

Et stort dyr med korte ben og et stort hoved og små sure øjne. Det har ingen takker men store tænder, der 
stikker ud af munden på det og som er lige så store som Syv. Dyret standser foran nisserne og står og tramper i 
jorden med det ene ben, som om det er ved at eksplodere af raseri. ”Hvem er I?” hviner det ”og hvad laver I i 
min skov?”. ”Vi er nisser” siger Fire med en stemme, der ryster lidt. Men så kommer hun til at tænke på, at de 
jo ikke har gjort noget forkert, så hun fortsætter: ”Vi er fire nisser, der leder efter rensdyr.  Men hvem er du. Du 
ligner ikke ret meget et rensdyr?”. ”Jeg er vildornen”. Skingrer dyret videre ”og jeg er kongen over denne 
skov”. ”Vildorne” siger siger Fem . ”Er du så en slags gris. Vi kendte engang nogle grise. De var vældig flinke”.
Og så havde de ikke sådan nogle store tænder, tænker han ved sig selv. ´´En gris” hyler dyret. ”Jeg er ingen 
gris. Grise er dumme og dovne. Jeg er et stort svin. Et vildsvin. Og jeg er konge i denne skov. I burde kalde mig
Deres Majestæt”. ”Sludder og vrøvl” lyder  nu en anden stemme bag ved vildsvinet, ikke nær så skinger og 
ophidset,  men nærmest lidt hæs. Og ud af skoven kommer brasende endnu et vildsvin. Lidt mindre end det 
første og ikke med  så faretruende tænder, men også med temmelig sure øjne. ”Sludder og vrøvl” gentager det. 
”Jeg er dronning, fordi min far var konge i denne skov. Men du er prins og bliver aldrig andet end prins. Så fat 
det dog”. ”Men søde blomst” siger Vildornen. Og nu lyder den ikke så vred mere. Nærmest lidt klynkende. ”Jeg
vil så forfærdelig gerne være konge. Og det ville da også lyde godt ikke: Konge og dronning af skoven”. 
”Sludder” siger dronningen igen og  så kigger hun  nærmere på nisserne. Ikke udpræget venligt, men heller ikke
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så arrigt som ornen. ”Hvem er så I, og hvad laver I her i vores skov?”. Men inden nisserne når at svare, lyder 
der igen en frygtelig larmen og hvinen og grynten inde fra skoven. Og ud kommer løbende, seks små 
vildsvineunger med stribede rygge og korte ben. De kommer væltende og råber i munden på hinanden, men 
dronninge vildsvinet stopper dem brat. ”Ret ind unger, husk at I er skovens prinser og prinsesser”. Og da 
ungerne er faldet lidt til ro spørger hun igen. ”Hvem er I og hvad laver I her?”.
”Vi er nisser. Og vi leder efter nogle rensdyr. Hesten sagde at de boede her i skoven bagved hegnet”, svarer 
Fire. ”Ja så er I gået forkert” siger dronningen. ”Rensdyrene bor ikke her. Hvor de bor ved jeg ikke. Detteher 
stykke skov er vores og vi mænger os ikke med alle og enhver. Kom så unger. Ind på række, hovedet op og 
halen lige i vejret. Hjemad. Og du prins kan få lov til at gå forrest i dag. Og husk  at rode i mudderet og trampe 
i vandpytterne. Jeg vil se jer ordentligt svinet til inden vi skal hjem og spise”.
Og væk er alle vildsvinene.
Nisserne sidder lidt fortumlede tilbage. ”De var godt nok skrappe” siger  Seks. ”Pyh ha. Jeg håber at rensdyrene
er noget venligere. Hvis vi altså nogensinde finder dem”. ”Måske skulle vi se at finde et sted hvor vi kan sove i 
nat” siger Fem. ”Og så lede videre efter rensdyrene i morgen. Det bliver jo tidligt mørkt og vi kan  ikke blive 
siddende her på hegnet hele natten.” I det samme hører de en lille stemme under sig. ”Hej nisser, er I der 
endnu?”. Og da nisserne kigger ned, kan de lige akkurat se en af vildsvineungerne stå neden for hegnet. Dens 
striber ligner det tørre græs så meget at den næsten ikke kan ses . ”Hej nisser” siger den igen. ”Altså de der 
rensdyr. Jeg ved godt hvor de er. De er i en anden del af skoven, bagved et andet hegn. Jeg kan godt følge jer 
derhen hvis det er”. ”Det er mægtig pænt af dig prisesse” siger Fire, ”men kan du godt sådan bare løbe væk 
hjemmefra?” Hun tænker på de skrappe forældre ”får du ikke skæld ud? –og er der langt derhen?”. ”Ja der er et 
godt stykke” siger prinsessen, ”og det kommer nok til at tage en hel dag. Men  i morgen kan jeg kan sagtens 
være væk for Far og Mor skal have fin middag med alle de store svin her i skoven og jeg må alligevel ikke 
komme med til bords. Jeg tror ikke at de synes at jeg spiser grimt nok. Så jeg kan komme og hente jer i morgen 
efter morgenmaden  og følge jer hen til rensdyrenes hegn. Men hvor skal I sove i nat?” spørger den lidt 
bekymret. ”I falder da ned af hegnet, hvis I falder i søvn”. ”Ja” siger Fire,  ”det ved vi ikke rigtig, men vi finder 
på noget”. ”Jeg har en ide” siger ungen glad. ”Jeg har en lille hule lige derhenne under et træ, hvor jeg plejer at 
lege med mine søstre. Der kan I være resten af dagen og sove i nat. Der er nok lidt rodet men....”
Ja lidt rodet er der. Man kan godt se at det er vildsvineprinsesser, der plejer at holde til der. Men hulen er tør og 
lun og da det bliver aften, borer nisserene sig glade ned mellem mos og pinde og kogler og ting, som de ikke 
kan se hvad er, og selv om de er så spændte på hvad der skal ske i morgen, at de næsten ikke tror, at de kan 
falde i søvn, varer det ikke længe inden en stille firstemmig snorken fylder den lille hule.
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19. december

Så snart det er lyst næste morgen, står vildsvineungen foran hulen og kalder på nisserne. Den står og tripper og 
er tydeligvis endnu mere ivrig end nisserne for at komme hen til rensdyrene. Eller måske har den bare lyst til at 
løbe en tur i skoven. Af sted går det i hvert fald over stok og sten. Det er lige alt det at nisserne kan følge med, 
selv om nisser er vældig gode til at løbe. Det eneste der gør at de ikke bliver bagefter er, at grisen, hver gang de 
passerer en frossen vandpyt, lige skal hen og trampe isen i stykker. Nisserne synes også at det er sjovt at trampe
i is, men i dag vil de helst skynde sig alt det de kan. Da de har løbet et stykke tid, begynder Syv at sakke bagud, 
og de andre bliver nødt til at standse op for at vente på hende. ”Du må godt sidde på min ryg” siger den lille 
gris venligt. Og så kravler Syv op på den stribede ryg og holder godt fast i de stride nakkehår, og så går det igen
fremad i fuld fart. Men selv om de har skyndt sig alt det de kunne, står solen alligevel højt på himlen, eller i 
hvert fald næsten så højt som den kommer på denne årstid, før de når hen til en åbning mellem træerne, hvor 
vildsvineungen standser op. Foran sig kan de se et højt hegn og  bagved hegnet en lille lysning og bag den igen 
den tætte skov. ”Der” siger vildsvineungen stolt. ”Derinde bor rensdyrene, jeg har selv set dem, en hel flok. Og 
takker, i hvert fald havde en af dem takker”. De går lidt forsigtigt nærmere hen til hegnet, og pludselig hører de 
noget, der lyder som et stort dyr, der braser gennem skoven. Og ud på den åbne plads træder et kæmpestort dyr 
med lange ben og store brune øjne og en imponerende opsats af takker på hovedet. Fire når lige at tænke, at det 
ikke helt ligner de rensdyr, der er på det billede, de har fået af Klogenisse, men så brøler dyret: ”Hvem er I og 
hvad laver I her, er I på vej ind i min skov?” ”Jeg er vildsvineprinsesse” siger vildsvinet frimodigt, ”og jeg bor 
her inde. Og det her er mine venner”
”Jaså” siger det store dyr og kigger på vildsvineungen som unægtelig ser temmelig snusket og ikke særlig 
prinsesseagtig ud. ”Ja du ligner ikke de prinsesser, jeg kender”. ”Men hvem er du?” spørger vildsvineungen. 
”Jeg er konge i denne skov”, svarer dyret og  nu råber det temmelig højt igen.”Min far tror også at han er 
konge” siger ungen. ”Men min mor siger, at det er noget sludder”. ”Nå, jaså” siger dyret, ”men jeg er i hvert 
fald konge over alt detteher” og den vifter lidt ubestemt med kloven hen mod skoven. ”Men hvis du er konge, 
hvem er du så konge over?” spørger den lille gris, ” hvor er de andre, som du bestemmer over?”. ”Ja de er sådan
rundt omkring” svarer det store dyr. ”Konerne og børnene holder mest sammen, og de unge drenge vil helst 
være sammen med hinanden. Jeg foretrækker nu at gå lidt for mig selv. Der er så megen larm og ballade med de
unge. Jeg kan faktisk fundet ud af at det er lettest at være konge, når man er helt alene”.
Nisserne står og lytter. De kan ikke rigtig forstå alt det der med konger og dronninger. Og de synes stadig ikke 
at dyret helt ser ud som det skal.
”Øh du konge” siger Fire efter en lille pause. ”Er du egentlig et rensdyr?”. ”Et hvad for noget?” siger Kongen 
forbløffet. ”Nej jeg er da en kronhjort, kan I ikke se det. Jeg er en sekstenender”. ”En hvad?”  spørger Fem. 
”Det betyder at jeg har et meget stort gevir” forklarer hjorten. ”Et hvad?” spørger Seks. ”Takker” siger hjorten 
lidt træt. ”Jeg har mange takker”. ”Nåh”, siger siger Seks. ”Men er du så ikke et rensdyr?”. ”Nej” siger hjorten 
og nu lyder den meget træt. ”Jeg er en kronhjort”. Og nu kan Seks godt se at kronhjorten ligner de hjorte som 
han mødte, dengang han blev befriet fra troldene.
Men så siger den lille gris: ”Nå, hej med jer og farvel Konge, jeg må hellere se at komme hjem”.”Tak for 
hjælpen” siger Fem. ”Ja tak for hjælpen, selv om det altså ikke var et rensdyr du fandt” mumler Fire.  Men da er
vildsvineungen allerede forsvundet ind i skoven på sine korte ben.
Nisserne står lidt og kigger på kronhjorten, og kronhjorten kigger tilbage på dem.
”Hvad var det for noget med rensdyr?” spørger den så. ”Jo” forklarer Fire og synes, at hun har forklaret dette 
hundrede gange. ”Vi leder efter nogle rensdyr. Og vildsvineungen troede at I var rensdyr  – dig og de andre 
hjorte, fordi I har takker og sådan”. ”Nåh” siger kronhjorten, ”ja nu er det jo kun mig der har takker – og nogle 
af den unge hanner, men konerne og ungerne har ingen takker, så der tager grisen nu helt fejl”. ”Men ved du 
noget om rensdyrene?”  spørger Fire og hun kan selv høre at hendes stemme lyder lidt utålmodig. ”De skulle bo
her i skoven”.
”Ja,  der bor rensdyr her i skoven. Men det er uden for mit domæne. Jeg mener, jeg holder mig til mit stykke 
skov og de holder sig til deres. Vi er naboer men ikke andet end det. Jeg interesserer mig ikke så meget for 
naboerne” siger kronhjorten lidt afvisende. ”Har nok at gøre med at styre mit eget stykke skov. Men hvis I vil 
vide mere om rensdyrene eller andre dyr i skoven, så spørg nogen af konerne. De ved alt om alle. Blander sig 
med hvem som helst. Det skulle såmænd ikke undre mig hvis de også snakkede med rensdyrene. Især hvis de 
har takker. Konerne er vilde med takker. Selv om jeg tvivler på, at der nogen her i skoven der har takker som 
mine. Og så løfter kronhjorten stolt sit hoved med det mægte gevir.” ”Hvor kan vi finde konerne?” spørger 

©Bodil Vind Side 45/61



Skovnisserne og julemanden

Fem. ”Hvis I fortsætter hen ad den lille sti der”, siger hjorten, ”kommer I til en åbning i skoven og en lille sø. 
Der plejer de at holde til på denne tid af dagen”. Nisserne siger pænt tak og skynder sig hen ad den lille sti og 
ganske rigtig, et øjeblik efter får de øje på en flok hunhjorte og hjortekalve, der står i en lille lysning. Det vil 
sige, mødrene står og snakker, mens ungerne hopper og springer og leger med hinanden. Nogle af ungerne har 
vovet sig ud på den lille sø, som er dækket med is, så langt man kan se. Ungerne synes åbenbart at det er vældig
sjovt at løbe på isen eller i hvert fald prøve på det, for deres lange tynde ben er ikke særlig velegnede til at løbe 
på is med, så de falder hele tiden og hviner og hujer og skubber til hinanden, hvis de endelig er kommet op at 
stå. Mødrene står og kigger på ungerne og nogle af dem råber lidt nervøst: ” Ikke for langt ud lille ven”. Eller 
”nej du må ikke skubbe til de andre”, og ”kom nu ind inden I kommer til at fryse”. Og så ryster de lidt på 
hovedet og siger til hinanden ”De er ikke til at styre, når der kommer is”. Nisserne synes at det ser sjovt ud, så 
de løber også ud og begynder at glide på isen sammen med hjorteungerne. Men pludselig hører de et skrig, der 
ikke lyder som de andre glade råb, og da de kigger ud over søen, kan de se at en af hjorteungerne er kommet for
langt ud og er gået gennem isen, og nu ligger den og kæmper for at komme op, mens den kalder ynkeligt på sin 
mor. Hjortemoren råber tilbage:” jeg kommer lille ven” og hun forsøger at gå ud på isen, men hun er for tung 
og inden hun er kommet halvvejs ud til ungen går hun også gennem isen og kan ikke komme længere, men må 
bare stå og se til mens hendes unge kæmper for livet i det kolde vand. De andre mødre har straks kaldt deres 
børn til sig, og nu står de alle og tripper inde på bredden, og ingen af dem ser ud til at kunne finde ud af, hvad 
de skal gøre. 
”Kom Fem ”siger Fire ”det her må vi klare. Vi er ikke så tunge
som hjortene”. Og hun tager sit halstørklæde af og holder det i
hånden. ”Tag dit halstørklæde af Fem” siger hun så, og så
binder hun den ene ende om sit ben og rækker den anden ende
til Fem, ”hold godt fast” siger hun ”og Seks du tager også dit
tørklæde af”, og så binder hun Seks halstørklæde om Fems ben
og rækker Seks enden af det. ” Hold godt fast Seks”. Så kigger
hun lidt på Syv, der allerede er ved at tage sit halstørklæde af
og siger :”Nej Syv det behøves ikke. Du hjælper bare Seks”.
Og så lægger Fire sig på maven og begynder at skubbe sig ud
mod den lille hjort, der ligger i vandet. Og bag hende lægger
Seks sig og skubber sig med fremad, mens han holder fast i
halstørklædet, der er bundet til hendes ben. Og bag ham lægger
Seks og Syv sig ned og skubber sig frem mens de holder fast i
tørklædet, der er bundet til Seks ben.
Da Fire meget forsigtigt har skubbet sig næsten helt ud til
hjorteungen, kan hun mærke at isen også begynder at knase
under hende, og hun kaster sit halstørklæde så langt ud til den
lille hjort som  hun kan og råber: ”Tag fat i tørklædet”.
”Hvordan?” jamrer hjorten ”med munden, med tænderne”
svarer  Fire ”og hold fast alt det du kan”. Og så råber hun
bagud til Fem :”træk så bagud og Fem råber videre til Seks og
Syv: ”træk bagud!”. Og de trækker af alle deres kræfter, og det
er godt at nissemødre laver solide halstørklæder, og at nisser
har flere kræfter end man skulle tro, for ganske langsomt
kommer den lille hjort op af hullet og bliver trukket ind mod
bredden af søen. Så snart hjortene kan nå de bagerste nisser,
hjælper de til med at trække, og et øjeblik efter står den lille
hjort på bredden og får kærlige slik og en lille tår varm mælk af
sin mor. Alle hjortene samles om nisserne, og siger i munden på
hinanden, at de slet ikke ved, hvordan de skal sige tak. Nisserne
bliver helt forlegne over al den ros de får, men de er nu også
lidt stolte af sig selv.
Da det hele er faldet lidt til ro kommer nisserne frem med deres
egentlige ærinde. ”Øh det vi egentlig ville” siger Fire og alle
hjortene lytter straks. ”Vi ville spørge om i kender rensdyrene”.
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De skulle bo et sted her i skoven” tilføjer Fem. ”Ja ja dem kender vi skam godt” siger et par af hjortene straks i 
munden på hinanden. ”Dem snakkede vi en del med i sommer”. ”Flotte fyre” fortsætter en af de andre. ”Lidt 
gamle i det. Men flotte takker”. Og så er det ligesom alle hjortene fniser lidt.
”Men vi ville gerne hen til de der rensdyr” fortsætter Fem. ”Ja der kan vi nok ikke hjælpe jer” siger en af 
hjortene lidt beklagende, ”det er for lang en tur for de små i denne her kulde så...”
 ”I kan  komme med mig på patrulje” lyder det pludselig fra krondyr hannen. Han har åbenbart hørt   alt 
postyret omkring den lille hjort og  har så  stået og lyttet til samtalen. Nu kommer han helt hen til dem, og 
kigger venligt på nisserne. ”Jeg plejer at løbe en tur langs med grænsen af min skov hver aften, for at sikre mig 
at alt er i orden, og at der ikke er nogen, der har ødelagt hegnet og sådan. Jeg kan tage jer med hen til hegnet, 
men I må selv finde rensdyrene, for jeg blander mig som sagt helst ikke med naboerne”.
”Det er mægtig pænt af dig” siger Fire, ”skal vi ikke se at komme af sted”. For de er ved at være lidt trætte i 
hovederne af de snakkende mødre, og de kan også se at solen er ved at blive rød bagved skoven. De siger farvel
til hjortemødrene og hjortebørnene, som igen siger tak alt for mange gange 
Og så rider de på den store kronhjorts ryg gennem den store skov. Det vil sige Fire og Fem sidder helt oppe i 
geviret og holder fast i nogle af mange takker, for bedre at kunne holde udkig efter rensdyrene, mens Seks og 
Syv putter sig i det store dyrs nakkehår. Da det er næsten helt mørkt standser kronhjorten ved et højt hegn. 
”Derinde” siger han, ”de bor derinde på den anden side.,. Men I må nok vente til i morgen med at finde dem, 
for de er nok allerede gået til ro. Men lige på den anden side af hegnet er der et halvtag med en masse hø til 
dyrene. Der kan I sikkert sove godt i nat”. Nisserne kravler ned af kronhjorten, siger tak for turen og begynder 
at kravle gennem hegnet. ”Og tak for det med ungen” hører de kronhjorten  brøle, mens den forsvinder ind i 
mørket.
”Nu er jeg også træt” gaber Fire mens de borer sig ned i høet under halvtaget. ”Og tænk, i morgen får vi helt 
sikkert rensdyrene at se”.
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20. december

Da nisserne vågner næste morgen og kigger ud af deres lille hule i høet, er verden hvid. Der er faldet et tyndt 
lag sne på jorden, men det er næsten ikke til at se, for det er som om der samtidig er faldet en hel stor hvid sky 
ned over skoven. Det er så tåget at nisserne knap nok kan se deres egne fødder.
”Måske skal vi bare blive her i dag”, siger Fem lidt forsigtigt, ”og se om ikke den tåge har tænkt sig at 
forsvinde”. ”Nej” protesterer Fire. Vi kan da ikke bare sidde her og gøre ingenting. Nu hvor vi er så tæt på 
rensdyrene. Og sikkert også på Julemanden. ”Og vi skal skynde os Fem, der er ikke ret mange dage til jul”. 
Seks og Syv hopper også op og ned af ivrighed. ”Kom nu Fem, der er ikke ret længe til jul og vi skal finde 
Julemanden.” Fem sukker lidt men overgiver sig så. ”Så går vi da” siger han og Fire fortsætter straks: ”Vi følger
den sti som dyrene har trådt her hen til høet, den må være let at finde, selv om det er tåget. Jeg går forrest og du,
Seks går lige bagved mig, sådan at du hele tiden kan se og høre mig. Og du Fem går bagest og passer på Syv. Er
vi klar?”.
Og så begynder de at gå hen ad stien. Det er nu ikke så nemt, for man kan bogstavelig talt ikke se en hånd for 
sig, Men de forsøger hele  tiden at være så tæt på  hinanden  at de kan høre hinanden, selv om de ikke kan se 
hinanden. Fem holder hele tiden Syv i hånden og hun hopper nok så glad af sted, mens hun snakker om 
kronhjorte og rensdyr og slikposer i et væk. Men så pludselig mærker Fem et hårdt ryk i sin arm og Syvs lille 
hånd glider ud af hans, mens han hører hende råbe :”Hov”. Fem vender sig straks om ”Hvad skete der Syv?”. 
”Et hul, jeg faldt i et hul” svarer Syv, og nu kan Fem se at halvdelen af Syv er forsvundet ned i et hul, det er kun
hovedet og armene der stikker op. ”Pas på at du ikke glider længere ned Syv” råber Fem. ”Kom jeg trækker dig 
op”. Og så tager han fat i begge Syvs hænder og trækker af alle kræfter. Men Syv sidder godt fast, og jorden er 
så glat af sneen at det er svært for Fem at få ordentligt fodfæste. Men til sidst lykkes det da, og med et svup, der
nærmest lyder, som når man trækker en prop op af en flaske, kommer Syv op af hullet, så hurtigt at både hun og
Fem vælter om i sneen. ”Har du det godt” spørger Fem. ”Fint” svarer Syv, mens hun gnider sit ene ben lidt. ”Et 
hul” siger hun så. ”Måske er det et musehul. Skal vi ikke besøge musene Fem?”. ”Nej” svarer Fem,”jeg tror at 
vi skal skynde os videre. Jeg kan hverken høre Fire eller Seks, og jeg er ikke engang sikker på at jeg kan finde 
stien igen”. De går videre, men det er ikke til at se om de faktisk er på stien, nogle gange støder de ind i grene 
eller snubler over sten, som de ikke har kunnet se på grund af tågen.
Fem er ved at blive temmelig urolig. Det er ikke rart at gå her i tågen uden at ane, hvor de er på vej hen, eller 
hvor de andre er.
”Du skal ikke være bange Syv” siger han opmuntrende, måske mest til sig selv. ”Jeg er ikke bange” siger Syv. 
”Du passer på mig, ikke osse Fem”. ”Jo”, siger Fem, mens han tænker at det ville være rart, hvis nogen ville 
passe på dem begge to. Så lægger han mærke til, at Syv er begyndt at humpe lidt. ”Har du slået benet Syv?” 
spørger han, ”Lidt” svarer Syv,”da jeg faldt i hullet”.
”Ved du hvad Syv” siger Fem. ”Jeg tror at jeg bedst kan passe på dig, hvis vi finder et tørt sted at krybe i ly, og 
så bliver der indtil tågen forsvinder. Måske kan vi så finde tilbage til halvtaget, hvor vi sov i nat, og så kan de 
andre finde os der”.  Og selv om de ikke rigtig kan se noget, så føler de sig frem til en bunke tørre grene og 
blade, som de borer sig så langt ned i som de kan. Og så sætter de sig der med armene omkring hinanden og 
venter. 
I mellemtiden er Fire fortsat videre ud af stien. Tror hun da, for helt sikker kan man umuligt være i denne tåge. 
Og hun er så optaget af at finde spor i sneen eller andre ting, der kan vise hende, om hun er på rette vej, at hun 
helt glemmer at lytte efter de andre. Så pludselig går det op for hende, at det er længe siden, hun har hørt noget 
til hverken Seks eller Syv og Fem. Hun råber efter dem. Mange gange, men hun får kun skovens susen som 
svar. ”Hvad skal jeg dog gøre”, siger hun til sig selv. ”Det er mig der har ansvaret for dem alle sammen og det 
var min ide at vi skulle gå ud i tågen - og nu er de væk!”. Så prøver hun at tænke roligt. ”Jeg kan ikke klare 
dette her alene” tænker hun. ”Jeg må fortsætte hen ad stien, og så må jeg finde rensdyrene – og måske 
Julemanden. Og så må de hjælpe mig med at finde mine søskende. Ja, det er det jeg må gøre. Og jeg må kigge 
efter spor i sneen, for der må være spor efter rensdyrene, når jeg kommer hen i nærheden af dem”. Og så går 
hun videre, og pludselig kan hun se spor i sneen. Mange spor, selv om nogen af dem er føget til. Men det ligner 
ikke rigtig spor efter rensdyr, selv om Fire ikke helt præcis ved, hvordan sådan nogen skal se ud. Det ligner 
faktisk spor efter små fødder. Nissefødder. Fire par nissefødder. ”Hvordan kan det dog gå til” siger Fire højt til 
sig selv. ”Hvordan er de spor kommet her?”. Og så tænker hun sig længe om. ”Jeg må være gået i ring” siger 
hun så, ”jeg er kommet tilbage til det sted hvor vi startede”. Og ganske rigtigt. Da hun følger sporene et lille 
stykke længere, kommer hun til det halvtag med hø, hvor nisserne sov natten før. ”Åh nej ” tænker Fire. ”Så 
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mange skridt uden at komme nogen steder hen. Ikke et skridt nærmere rensdyrene. Men nu må jeg vel hellere 
blive her og se, om tågen ikke snart letter, og så må jeg af sted igen og finde både rensdyrene og mine små 
søskende”.
Seks traver ligesom de andre nisser af sted i tågen. Han bliver meget bekymret, da han hverken kan høre Fire, 
der skulle gå foran ham eller Fem og Syv, der skulle gå bagved ham. Han forsøger at kalde på de andre, men 
det er som om hans stemme helt forsvinder i den store tågesky. ”Bare her ikke er trolde” tænker han, for han er 
lidt bange for trolde, siden han blev bortført af dem sidste år. Men så kommer han til at tænke på at det egentlig 
ville være hyggeligere hvis troldemor eller nogle af troldungerne var her, end det er at gå her helt alene. Men 
allermest ville han ønske, at han kunne finde sine søskende. Og han går og går og kalder og kalder og det er 
som om vejen aldrig får ende. Han går så længe at det begynder at blive mørkt mellem træerne, og efterhånden 
kan han slet ikke se, om det egentlig er en sti han går på.
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Men pludselig ser han noget der skiller sig ud fra mørket. Et rødt lys, der skinner gennem tågen. Som en tændt 
lampe midt i skoven. Seks begynder at gå hen mod det røde lys. ”For” siger han til sig selv ”lige meget hvad det
er, så er det bedre end at blive væk her midt i den mørke skov”. Han går lidt forsigtigt hen mod lyset, der 
bevæger sig lidt, først fra side til side og så op og ned. Da han kommer helt tæt på det røde lys, er det næsten 
helt nede ved jorden, helt nede i nissehøjde, og nu ser han til sin store overraskelse, at det ikke er en lampe, men
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en stor lysende rød snude, og over snuden kan han se et par venlige, lidt sørgmodige brune øjne, og over dem, 
oplyst af den røde næse et par meget, meget store takker. Seks står helt stille og kigger på det store hoved ”Er 
du” gisper han så, ”er du et rensdyr?”. ”Ja” svarer det store dyr, ”en slags rensdyr er jeg da”. Og så sukker det 
lidt. ”Er du et af Julemandens rensdyr?” spørger Seks lidt mere modigt. ”Ja det er jeg da” siger rensdyret og 
lyder lidt mere glad. ”Eller det var jeg i hvert fald engang”.”Åh rensdyr hvor er jeg glad for at se dig” siger 
Seks og omfavner så meget af det store hoved, som han kan nå rundt om. ”Jeg og mine søskende har ledt efter 
dig i mange, mange dage og. ….Ja vi er altså nisser” siger han, fordi han pludselig kommer i tanker om, at det 
vil være mest høfligt at præsentere sig. ”Ja, det kan jeg da godt se” siger rensdyret venligt. ”Jeg har kendt 
mange af jeres slags i min tid. Men hvad hedder du lille ven?”. ”Jeg hedder Seks” siger Seks ”og mine søskende
hedder Fire og Fem og Syv, men de er blevet væk”. ”Ja jeg hedder Rudolf” siger rensdyret. ”Og de andre 
rensdyr kalder mig nogen gange Rudolf med den røde tud”. Og så sukker det lidt igen. ”På grund af min næse” 
tilføjer det så. ”Men Rudolf, kan du ikke hjælpe mig med at finde mine søskende?” spørger Seks. ”Jeg mener 
din næse er jo helt fantastisk til at lyse gennem mørket og tågen”. ”Jo selvfølgelig” siger Rudolf, ”sæt dig op på
min ryg. Så lyser jeg for os, så skal vi nok finde dem”. Og så begynder de at gå tilbage ad den vej Seks er 
kommet. Og det er let nok at se hans fodspor, når Rudolf lyser ned på stien. Og efter et stykke tid kan de se to 
andre spor, et meget lille og et lidt større, der er drejet af fra stien. ”Det må være Fem og Syv” siger Seks glad, 
”hvor mon de er gået hen”. De følger de to spor et stykke vej, men så ender de pludselig ved en bunke grene. 
”Fem og Syv” råber Seks, mens rensdyret lyser ind mellem grenene. Og et øjeblik efter tumler to små forsovede
nisser ud af grenbunken og misser lidt med øjnene mod lyset fra Rudolfs næse. ”Se hvad jeg har fundet” råber 
Seks, da han ser dem. ”Et rigtigt rensdyr. Og endda et med en næse der lyser. Kom vi skal også finde Fire”. 
Fem og Syv kravler op op på rensdyret. Syv skal lige prøve at trykke på dets næse, men så sætter de sig godt til 
rette. Nu er de ikke bange mere, de er sikre på at de nok skal finde Fire.  ”Vi startede  henne ved den der 
foderplads” siger Fem. ”Måske er Fire gået tilbage dertil”. ”Der går i hvert fald nogle nissespor i den retning” 
siger Rudolf. ”Både nogen der går derfra, og nogen der går tilbage dertil. Vi går der hen”. Og på Rudolfs lange 
ben varer det ikke længe, før de er ved det lille halvtag med høet. ”Fire” råber alle nisserne og ”Fire” råber de 
igen, og denne gang råber Rudolf med. Og lidt efter kommer  Fire kravlende ud af høet. Der sidder høstrå i 
hendes hue, og det ser ud som om hun har grædt lidt, men hun lyser op i et stort smil, da hun ser det store 
rensdyr og sine små søskende. ”Hvad i alverden” siger hun ”hvordan har I båret jer ad med det. I har jo fundet 
et rigtigt rensdyr”.
Det er fire meget glade små nisser, der rider gennem  skoven på det store rensdyr. Rudolf har tilbudt dem, at de 
kan bo hjemme hos ham, hvis de har lyst. ”Jeg har en lille stald i et hjørne  af skoven” siger han ”og der er 
sagtens plads til jer også”. ”Men hvad med de andre rensdyr?” spørger Fire ”bor du ikke sammen med dem?” 
”Næh”, siger Rudolf. ”Eller sommetider gør jeg”, men de er slemme til at drille. Det er det der med næsen. Så 
jeg kan godt lide at have det lidt for mig selv”. ”Og hvad med Julemanden?” spørger Fire ivrigt. ”Ham vil vi 
meget gerne møde. Det er sådan set det, der er grunden til at vi er her. Vi har et ønske til ham. Kender du ham 
godt? Kan du sørge for at vi komme til at møde ham?”. ”Jah” siger Rudolf, ”jeg kender ham vældig godt, og jeg
skal også nok sørge for, at I kommer til at møde ham. Der er bare det. Han er ikke rigtig julemand. Ikke mere. 
Det er lidt indviklet. Men nu får I noget mad og en god nats søvn hjemme hos mig, og så kan I selv snakke med
ham om det der med ønsket i morgen.”
Og det er nisserne godt tilfredse med. Det har været en lang dag, og de er så trætte, at de næsten ikke kan huske,
hvad det var, de ville ønske sig af julemanden.
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Nisserne vågner ved at rensdyret puffer forsigtigt til dem med snuden. ”I må hellere vågne nu ” siger han , ”det 
varer ikke ret længe før Julemanden kommer for at fodre de andre rensdyr. Vi må hellere gå derhen. Forresten 
kalder vi ham ikke Julemanden  mere, vi kalder ham Julius. Det vil han helst have. Altså efter at han er holdt op
med at arbejde som julemand. Men jeg tror gerne at I må kalde ham, hvad I vil”. ”Men” siger Fire lidt forvirret 
”hvad er det for noget med, at Julemanden ikke er julemand mere. Betyder det så også, at man ikke kan ønske 
sig noget af ham mere?”. ”Det ved jeg ikke rigtig” svarer Rudolf. ”Han er stadig vældig flink, og han vil gerne 
gøre folk glade. Jeg synes at I skal snakke med ham selv om det”.
Nisserne sætter sig til rette mellem Rudolfs ører og på hans store gevir, og så bærer han dem hen ad en lille sti 
til en foderplads, hvor en flok rensdyr står og småsnakker og puffer til hinanden, mens de smågriner. De ligner 
allesammen Rudolf, bortset fra at de har sorte næser i stede for Rudolfs røde.
”Hø,hø, hø” siger et af rensdyrene, da det får øje på nisserne og deres røde huer .”Har du nu fået fem røde 
næser i stedet for èn  Rudolf?” Rudolf bliver rød i hele hovedet, men Fire siger vredt: ”Vi er ikke næser vi er 
nisser. Og Rudolf og hans næse reddede os i går, da vi var gået vild i tågen. Rudolf er en helt, og I kan ikke 
være bekendt at  drille ham!”. 
”Det er helt rigtigt lille dame” siger en dyb stemme bag dem, og da Rudolf vender hovedet så alle nisserne 
kommer til at kigge bagud, ser de en stor skikkelse komme hen imod dem. En skikkelse som ikke kan være 
andre end Julemanden. Han har et stort skæg og en stor mave og en rød hue på hovedet, og selv om han ikke 
har en sæk på ryggen, men en stor spand med rensdyrfoder i hver hånd, så ligner han præcis det billede, som 
nisserne fik af Klogenisse før de rejste, og som stadig ligger i Fems hue.

Nisserne bliver helt stille. Men så fortsætter den store mand: ”Og hvem er I, og hvor kommer I fra ? Det er 
længe siden jeg har set nisser her omkring”. ”Det er en lang historie” svarer Fire lidt træt. ”Vi kommer fra  
vores skov, der hvor vi plejer at bo. Men der er kommet uhyrer i skoven og vi har rejst i lang, lang tid for at 
finde dig, fordi vi har et stort ønske – for du er da Julemanden ikke?”
”Joh”, svarer Julemanden. ”Jeg har skam været Julemand i mange, mange år. Længere end nogen kan huske. 
Ingen gang jeg selv. Men jeg begynder at blive gammel, og rensdyrene er heller ikke så unge mere. Og de ting, 
børnene ønsker sig, er også blevet så indviklede. Og der er heller ikke så mange, der tror på mig mere.  Så nu 
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har jeg trukket mig tilbage og bor her sammen med min kone og.....”Og længere kommer han ikke før. Fire helt 
fortvivlet siger: ”Jamen kan du så ikke opfylde ønsker mere?” ”Joh måske” siger Julemanden. Som altså måske 
ikke er julemand længere.  ”Hvis I virkelig ønsker noget, og tror på, at jeg kan opfylde det, så kan det måske 
godt lade sig gøre. Nu fodrer jeg lige rensdyrene og så kommer I med op til mit hus og hilser på min kone, og 
så må I fortælle mig nøjagtig, hvad det er I ønsker. Og jeg vil også gerne høre hvad I har oplevet på jeres lange 
rejse. Jeg kommer jo ikke så meget omkring mere.” 
Og da rensdyrene er blevet fodret putter julemanden nisserne i de store lommer i sin røde jakke, og tager dem 
med op til et stort gult hus, som ligger på en åben plads i skoven. 
”Juliane” råber Julemanden, så snart de er kommet ind ad døren. ”Se hvad jeg har fundet, eller rettere hvad 
Rudolf Rensdyr har fundet ude i skoven”. Og så trækker han nisserne op af lommerne og sætter dem på bordet i
køkkenet. ”Jamen dog” siger Juliane, som helt sikkert må være Julemandens kone, for hun har også en rød hue 
på og ser vældig rar ud –” jamen det er jo nisser. Det er længe siden vi har set sådan nogen. Kan du huske 
Julius, dengang vi havde det store værksted  og lavede alle julegaverne selv, da havde vi masser af nisser til at 
hjælpe os”. Og Julemanden som altså hedder Julius nu, brummer noget til svar, mens hans kone fortsætter 
”Men velkommen små venner, hvad hedder I så?”
”Vi hedder Fire og Fem og Seks og Syv” svarer Fire ”og vi er egentlig skovnisser, og vi vidste ikke noget om 
Julemanden – øh Julius før for nylig. Men vi er kommet, fordi vi har et meget stort ønske”. ”Jamen nu skal I 
først have noget at spise, og så må I fortælle om ønsket bagefter” siger Juliane bestemt. Og Fem synes at hun 
ligner både Nissemor og Bedstemor og Klogenisses kone, selv om  hun selvfølgelig er meget større.
Og så sætter hun et stort fad grød midt på bordet og giver nisserne hver en ske, og så spiser de sammen med 
Julius og Juliane, og de spiser så meget at der er lige ved at komme grød ud af ørerne på dem. For det er længe 
siden at de har fået så god grød.
Og bagefter sætter Julius sig godt til rette i den store stol, og nisserne sidder på bordet foran ham, og de 
fortæller hele historien om uhyrerne, der vil ødelægge deres skov og om, hvordan nisserne har prøvet at stoppe 
dem, men at der ikke er noget af det, de har forsøgt at gøre, der er lykkedes.
Og de fortæller, at de har fundet ud af, at det eneste der er tilbage at gøre, er at ønske rigtig meget. Og de 
fortæller også, at det der med stjerneskuddet ikke virkede. ”Og derfor har vi prøvet at finde dig Julemand, altså 
Julius, for du er den eneste, der kan få vores ønske til at gå i opfyldelse”, forklarer Fire”. ”Og det haster” tilføjer
Fem. ”For uhyrerne vil ødelægge hele vores skov inden jul, og det er jul om to dage”, siger han og nu er der 
nærmest panik i hans stemme.
”Og hvad er det så helt nøjagtigt I ønsker” svarer Julemanden roligt. ”Vi ønsker et nyt sted at bo” svarer Fem. 
”Til alle skovnisserne. Et sted hvor vi kan bo i fred og ro og ikke behøver at være bange for uhyrerne”. 
”Og et sted hvor der er store træer med store rødder som vi han bygge huse imellem, og små træer og buske 
som vi kan bygge huse under, og store sten til at give læ og – og gerne en sø” tilføjer Seks, ”som vi kan bade i 
om sommeren og lave glidebaner på om vinteren. Det ønsker vi os”. Nisserne er blevet helt ivrige og taler i 
munden på hinanden. Men pludselig stopper de. De kan godt selv høre at det er meget at ønske sig.
Julius sidder lidt og tænker sig om. ”Det lyder som et stort ønske” siger han så langsomt. ”Et stort ønske, ja, 
men et godt ønske. Og I ønsker jo ikke bare noget for jer selv men for alle skovnisserne. Ja, det er et godt og 
rimeligt ønske”. Og så sidder han igen og tænker sig om. Nisserne er ved at gå til af spænding, men de tør ikke 
rigtig sige noget, for ikke at afbryde Julemandens tanker. Men nu kommer Juliane, som har stået i døren og 
lyttet med, helt ind  i stuen og siger: ”Der er da det sted nede ved søen Julius, det sted med træstubbene og de 
store sten. Det ville da være et godt sted til nisserne”. Og Julius tænker lidt mere, og så siger han: ”Ja det ville 
være et godt sted. Der ville I kunne bo i fred og ro. Jeg ejer hele det stykke af skoven, så I kan være sikre på, at 
der kommer ikke nogen uhyrer. Der kommer kun os og rensdyrene” . ”Og måske nogle mus og harer” tilføjer 
Juliane. ”Og fugle selvfølgelig”. Nisserne kan næsten ikke tro deres egne ører. Og de ved slet ikke, hvad de skal
sige. Efter alt det besvær og alle de skuffelser, de har haft på deres lange tur er det næsten ikke til at forstå, at 
deres store ønske er ved at gå i opfyldelse.
”Skal vi gå ned og kigge på det” foreslår Julius. ”Der er ikke så langt, men det går hurtigst hvis I sidder i mine 
lommer igen”.
Og det gør de så. Juliane går også med, og rensdyrene kommer også for at se det sted, hvor nisserne skal bo.
Og det er fuldstændig som nisserne har drømt om. Det ligner faktisk meget det sted, de kommer fra . Der er lidt 
flere af de store træstubbe, som er gode at bygge huse op af, og søen ser ud til at være lidt større. Men det er 
helt perfekt. Og nisserne hopper op af Julius lommer og løber rundt helt rundtossede af glæde. De kravler op på 
træstubbene og de store sten og kigger ind mellem de små træer og buske og råber til hinanden: ”Her skal vores
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hus være. Så kan Klogenisse bo derhenne, han vil helst bo lidt for sig selv. Og Bedstefar og Bedstemor kan bo 
lige ved siden af os. Og Gamle Nisse vil gerne bo, så han kan se vandet”. Og Syv skal selvfølgelig ned til 
vandkanten og ud på den tynde is, så begge hendes fødder bliver våde. Nissebørnene har så travlt med at 
planlægge, hvordan hele nisselandsbyen skal bygges op, at de slet ikke opdager at dagen går, og at solen for 
længst har passeret det højeste sted på sin bane, og de mørke skygger mellem træerne begynder at blive lange.
Julius og Juliane har sat sig på to store sten, og kigger smilende  og tålmodigt på de ivrige nissebørn.
Men pludselig stopper Seks op og står helt stille med et mærkeligt udtryk i ansigtet. ”Men, men men” siger han 
så. ”Det nytter jo ikke noget alt sammen. Det nytter jo slet ikke noget. Hvordan skal alle de andre nisser komme
herhen Vi har rejst i mange mange dage. Og de kender jo ikke vejen. Og hvordan skal de få besked. De ved jo 
ikke hvor vi er. Og måske har uhyrerne allerede jaget dem på flugt og det er snart jul, og hvad skal vi gøre?. Og 
han begynder at græde. De andre nissebørn er blevet helt stille. For Seks har jo ret, hvordan skal alle nisserne, 
gamle som unge, kunne finde den lange vej her hen til det sted, som skal være deres nye hjem.
Men Julius løfter Seks op på sit knæ og siger venligt: ”Tør dine øjne lille ven. Vi finder en løsning på det hele. 
Husk på at jeg er – eller var -  Julemanden, og med mine rensdyr og min kane kunne jeg komme ud til alle de 
søde børn – og sommetider også de uartige -  på en enkelt aften. Så sådan en smule tur til jeres landsby er ikke 
noget at snakke om. Nu sender jeg et par fugle ud, som kan give besked om, at de alle sammen skal være klar til
afrejse i morgen, og så snakker jeg med rensdyrene. De vil sikkert gerne tage den tur, og i hvert fald har de godt
af at komme ud og strække benene. De går og bliver noget magelige.
Men nu må I hellere komme med op til huset og få noget at spise og komme tidligt i seng for vi får  en travl dag
i morgen. Rensdyrene skal have et særlig godt foder, så de kan løbe ekstra stærkt og vi skal have gjort kanen 
klar, den trænger nok til en ordentlig gang rengøring. Og så snart det bliver mørkt tager vi af sted, for 
rensdyrene og kanen kører bedst i mørke”
Og så er det ligesom der ikke er mere at bekymre sig om i denne verden, og den nat sover de fire nissebørn i en 
af Julius kommodeskuffer, lunt og godt puttet ned mellem hans tykke røde,  hjemmestrikkede sokker.
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Der er kun to dage til jul, men der er ikke megen julestemning i nisselandsbyen.
De sidste mange dage er nisserne straks fra morgenstunden draget ud i små flokke for at finde et sted, hvor de 
kan flytte hen, men hver aften er de kommet trætte og nedslåede hjem, for det er som om uhyrerne har været 
overalt og kun har efterladt væltede træer, buske der er revet op med rode og nøgen frossen jord. Og uhyrerne 
er nu så tæt på, at de ikke bare kan høres fra de små nissehuse, man kan faktisk se dem, hvis man kravler op på 
en af de store sten, der står mellem husene. Se hvordan de æder sig igennem skoven og kommer nærmere og 
nærmere. 
Denne morgen kan  kan nisserne se de store lysende øjne allerede inden det er blevet lyst og de står rådvilde og 
ulykkelige uden for deres huse. ”Hvad skal vi dog gøre?” spørger Bedstemor Nisse og  
Nissefar svarer: ” Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke, men i dag eller allersenest i morgen må vi pakke 
det vi kan bære og flygte så langt væk fra uhyrerne som  muligt. Også selv om vi skal bo på den bare jord”.
”Og båden er heller ikke blevet færdig. Og selv om den var, så er der ved at komme is på søen, så vi ville slet 
ikke kunne få den ud”, siger en af de unge nisser.
Alle nisserne ser triste ud og sukker dybt, men lige midt i de dybe suk hører de noget. Noget der lyder som et 
par store vinger, der kommer susende, og pludselig kommer en stor fugl flaksende og hoppende og lander midt 
imellem nisserne.
Fuglen ser sig lidt usikkert omkring, men så siger den:” Er dette her skovnissernes landsby?”. Ja svarer 
Klogenisse. Hvorfor spørger du?” ”Fordi jeg har en vigtig besked til jer. Ja egentlig var vi to, der var blevet 
sendt af sted med den, men den ene blev opholdt undervejs. Det var vist noget med en lille dame. Nå, men jeg 
har en vigtig besked til jer. I skal gøre jer klar.” ”Hvem er beskeden fra?” spørger Nissefar. For det er lidt svært 
at  få mening i det, fuglen siger. ”Fra Julemanden eller han vil vist helst kaldes Julius nu om stunder. Men 
rensdyrene og kanen har han da stadigvæk. Puha kunne jeg ikke få en tår vand og lidt at spise” fortsætter 
fuglen. ”Jeg er blevet helt udmattet af den lange tur og....”.” Lige et øjeblik” siger Nissefar ”altså du kommer 
fra Julemanden med besked om, at vi skal gøre os klar. Til hvad?”. ”Ja altså klar” siger fuglen. ”Måske kan jeg 
bedre huske det hele, hvis jeg får lidt at spise og drikke”. Nissemor giver fuglen lidt vand i en skål og et lille 
stykke brød og spørger så venligt: ”Prøv nu at huske hele beskeden. Altså, Julemanden siger, at vi skal gøre os 
klar. Til hvad?”.” I vil blive hentet” siger fuglen ”det var det, han sagde. I vil blive hentet, når det er blevet 
mørkt”. De fleste af nisserne ser stadig temmelig forvirrede ud, men Tre siger lige så  stille til Nissefar: ”Jeg 
tror at det er Fire og Fem, der har fundet Julemanden, og at de har fået ham til at hjælpe os”. ”Du har nok ret” 
svarer Nissefar. Og så siger han højt ud over hele forsamlingen : ”Vi kan godt stole på fuglen. Lad os gøre os 
klar og se, hvad der sker. Forresten har vi jo ikke noget valg. Vi kan alligevel ikke blive her”.
Og så bliver der travlt i den lille nisselandsby. Alle pakker tøj og forråd og dyner og puder. Og Klogenisse 
pakker sine bøger, og Nissemor alt det uld hun skal bruge til at strikke huer og halstørklæder af det næste år.
Og da mørket falder på  står alle uden for husene og venter – selv om de ikke aner, hvad de venter på.
 Pludselig kommer der noget stort og mørkt susende, og om det kommer gennem skoven eller hen over himlen, 
er ikke til at se, men med et står der foran dem, lige i udkanten af den lille lysning som landsbyen ligger, en  
kæmpestor kane med otte kæmpestore rensdyr foran. Og ud  af kanen vælter fire små nisser som straks løber 
hen til Nissefar og Nissemor og omfavner dem og snakker i munden på hinanden, så ingen kan forstå, hvad de 
siger. Men så kravler en meget stor mand med en rød hue og et stort skæg ud af kanen. ”Er du -  er du 
Julemanden?” spørger Tre forsigtigt.
”Ja såmænd” svarer den store mand, ”og jeg er kommet for at opfylde et meget stort ønske som de fire små her 
er gået en meget lang vej, for at få opfyldt”.
”Vi har fundet et sted” råber Fem, der nu ikke kan vente længere med at fortælle den gode nyhed. ”Det bedste 
sted i verden, hvor vi alle sammen kan bo i fred og ro og som uhyrerne ikke kan komme og ødelægge. Og 
Julemanden  eller Julius – vil køre os alle sammen derhen i sin kane”. 
Og så begynder nisserne at forstå at det virkelig er sandt, at de virkelig er reddet. Og de får travlt med at slæbe 
alle deres ejendele hen til kanen. Julemanden står lidt og kigger på dem, så siger han: ”Egentlig er det jo 
nemmest, hvis vi tager husene med. Så slipper I for at bygge dem op igen”. Og så tager han med sine stor 
hænder fat om Gammel Nisses hus og løfter det, uden at det går i stykker eller falder fra hinanden, op i kanen.
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Og mens nisserne ser forbløffede til, løfter han det ene hus efter det andet  op fra jorden og bærer dem hen og 
sætter dem forsigtigt op i kanen. Og det er som om husene næsten løfter sig af sig selv, så snart han lægger sine 
store hænder på dem. Og det er også som om kanen er uendelig stor, for selv om det ene hus efter det andet 
bliver sat op i den, er der stadig masser af plads til nisserne og de poser og pakker, de har med sig.
Da alle nissehusene og nisserne og deres pakkenelliker er kommet ombord i kanen, råber Julemanden: ”Er alle 
klar?” og alle nisserne råber tilbage: ”Alle klar” og så råber Julemanden til rensdyrene, der har stået og 
småsovet mens kanen blev pakket: ”Kom så, alle mine rensdyr-  fuld fart fremad.” Og i fuld fart går det. Kanen 
suser af sted, og det er ikke til at vide om den kører på jorden eller flyver over himlen, så hurtigt går det.
Og det varer ikke længe før kanen stopper foran det gule hus i skoven, og rensdyrene bliver spændt fra så de 
kan gå hen til deres halvtag og få lidt natmad og en god søvn oven på anstrengelserne.
Nisserne sidder i mørket i kanen og ved ikke helt, hvad der nu skal ske, men Julemanden siger venligt: ”Det er 
for mørkt og for sent at begynde at sætte husene op nu. I kan alle sammen sove i laden, hvor jeg opbevarer hø 
og mos til rensdyrene. Der er lunt og godt og jeg tror at min kone har et fad grød klar, som hun stiller over  til 
jer så I kan få lidt i maverne. Det har været en lang dag”.
Ja det har sandelig været en lang dag. Men da Fire og Fem og Seks og Syv den aften putter sig ned sammen 
med Nissefar og Nissemor og Bedsteforældrene er de gladere end de har været i lang tid. ”Kan du se Nissemor 
”siger Fem ”vi fandt Julemanden, selv om det tog lang tid. Og i morgen skal jeg fortælle dig en vits. Om får”. 
Og så sover han.
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23. december

Den sidste dag inden jul, den 23. december, bliver nok den travleste dag i nissernes liv. De er alle sammen 
vågne længe inden det bliver lyst, og de kan næsten ikke vente på at det bliver dag, så de kan komme ned og se 
det sted, der skal være deres nye hjem..
Så så snart det er begyndt at lysne piler de alle med Fire og Fem i spidsen ned af stien mod den lille lysning ved
kanten af søen. Og da solen endelig er stået op, står nisserne og ser sig omkring og er snart enige om, at dette 
må være det bedste sted i verden at bygge deres landsby op igen. Og de går straks i gang med at udforske 
området og finde de bedste steder at anbringe husene. Og de måler op og tænker og snakker og diskuterer .
Nogle vil gerne have deres hus liggende mellem store solide trærødder, nogle vil gerne ligge i læ af store sten 
og Gammel Nisse vil gerne kunne se søen. Og når de har besluttet sig, lægger de små pinde og sten for at 
afmærke hvor husene skal stå. De er meget ivrige og optaget af at lægge planer indtil en af dem pludselig 
siger :”Men husene, hvordan skal vi få husene herned?” Og en anden gentager: ”Ja hvordan skal vi få husene 
herned?.” Men næsten inden han har fået det sagt, lyder der ligesom en susen gennem skoven og så hurtigt at 
nisserne slet ikke når at opdage, hvordan det er gået til, står Julemandens kane i udkanten af lysningen med 
rensdyrene foran, Julemanden på bukken og alle nissernes huse og andre ting bagi. Nisserne styrter hen for af 
finde deres ting og for at finde ud af om husene har taget skade af turen. Men Julemanden kravler ned fra 
bukken og går roligt hen og løfter et af husene op i sine store hænder og siger: ”Og hvor skal det her så stå?”. 
Det er Gammel Nisses hus og det skal stå med udsigt til søen, og så snart det er anbragt, tager Julemanden det 
næste hus og bærer det hen, hvor det skal være. Og det er som om husene når han løfter dem op i sine store 
hænder, ingenting vejer, og når han har sat dem på jorden, står de så fast som om de har stået der altid.
Og inden solen er kommet højest på himlen står alle husene hvor de skal, og Julemanden vinker muntert farvel 
og råber: ”Af sted!” til rensdyrene. Og væk er han, så hurtigt at nisserne ikke engang når at se ham forsvinde.
Og nu får nisserne så rigtig travlt. For nu skal senge og borde og stole og al mulig andet efterses og sættes på 
plads i husene. Far Nis og Bedstefar og Bedstemor har fundet et godt sted hvor de vil bygge et nyt hus til de 
gamle nisser så snart de får tid efter jul. 
Seks og Syv er begyndt at kede sig lidt så de smutter en tur ind i skoven. Da de har gået lidt, hører de noget 
pusle, og da de ser sig omkring kan de se en lille  snude og lidt af en halespids, der stikker frem bag en forladt 
myretue. ”Hej mus” råber Seks, ”for du er da en mus ikke?” ”Jo” svarer musen og kigger frem, ”jeg er en mus. 
Vi er mange mus” tilføjer den, og nu kan nisserne se mange små  snuder og halespidser, der titter frem bag tuen.
”Men hvem er I?” spørger musen og kommer helt frem. ”Vi er nisser” forklarer Seks. ”Er i farlige?” spørger 
musen?”. ”Nej” siger Seks ”ikke spor. Der hvor vi boede før, var vi vældig gode venner med musene”. ”Godt” 
siger musen og nu dukker de andre mus også frem : ”Skal vi lege”. ”Det kan vi godt” siger Seks. ”Hvad skal vi 
lege?” ”Vi kan jo kaste med grankogler” foreslår musen. ”Og se hvem der er bedst til at ramme den sten 
derhenne”. Og det gør de så. Lidt efter spørger musen :”Er I flere, jeg mener, har I flere søskende?” ”Ja” siger 
Seks. ”Vi er syv børn og vi hedder Unge Nis og Unge Tove og Tre og Fire og Fem og Seks og Syv”.  ”Vi er 
seksten” siger musen ”og vi hedder Mus alle sammen, for vores far og mor kan alligevel ikke kende forskel på 
os. Vil I med hjem lidt?”. ”Det kan vi godt” siger Seks, og lidt efter forsvinder han og Syv ned i musehullet 
sammen med alle musene.
Mor Tove er gået ud for at samle nyt mos til sengene. Da hun kommer op over en lille bakke, får hun øje på to 
par lange ører, der stikker op over en busk. Og da hun går lidt nærmere, kan hun se to harer, der sidder og 
gnaver i det tørre græs. ”Goddag harer” siger hun venligt. ”Goddag” svarer begge harerne. ”Ja, jeg er ny her i 
skoven” forklarer Mor Tove. ”Vi kom hertil i går. Vi er nisser. Det generer jer vel ikke” tilføjer hun høfligt. ”Nej
overhovedet ikke” siger den ene hare. ”Nej, overhovedet ikke” gentager den anden. ”Vi bor derovre” tilføjer 
den første, ”ja vi bor derovre” siger den anden.
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”Der hvor vi boede før” siger Mor Tove ”havde vi en ordning med harerne. De bar os på ryggen, hvis vi skulle 
nogle steder hen, hvor det var for langt at gå”. ”Jaså” siger den ene hare, ”jaså” tilføjer den anden.  ”Ja, og så 
fik de noget for det” fortsætter Mor Tove ”en gulerod eller sådan noget”. ”Jaså en gulerod” siger den ene hare 
og ”jaså en gulerod” siger den anden. Mor Tove er ved at blive lidt træt i hovedet af alle de gentagelser, men 
hun fortsætter alligevel. ”Kunne vi lave sådan en aftale med jer også, tror I ?”. ”Ja det kan vi da godt”  svarer 
den ene hare og den anden gentager ”det kan vi da godt”. ”Vil I sige det videre til de andre harer?” spørger Mor 
Tove og ”ja det skal vi nok” siger først den ene og så den anden hare.
”Sig mig engang” siger Mor Tove lidt træt, ”siger I altid det samme?” ”Ja” siger den ene hare og ”nej” siger den
anden. Så kigger de lidt på hinanden og siger så i munden på hinanden:” Som regel”, og så tilføjer de stadig i 
kor : ”det er fordi vi er tvillinger”. Og så er de med  et par store hop forsvundet på den anden side af bakken. 
Mens de råber :”Du kan bare kalde!”.
”Du godeste” tænker Mor Tove, mens hun går hjemad. ”Jeg håber ikke at alle harerne her omkring er 
tvillinger”.
Fire og Fem er også blevet sendt ud for at samle mos. Men det varer nu ikke ret længe før de begynder at smide
det i hovedet på hinanden, mens de hujer og råber.
”Kan man så få ro” hører de pludselig en arrig stemme fra toppen af et træ. Og da de kigger op ser de en stor 
ugle, der sidder og ser meget sur ud. ”Kan man så få ro” gentager uglen. ”Det er højlys dag, og jeg skal sove. 
Hold så  mund!”. ”Jamen dig kender vi da vist” siger Fire. ”Er du ikke den ugle, der har boet  i nærheden af os i
mange år. Er du også flyttet herhen?”. ”Ja og jeg havde håbet på lidt fred og ro” hvæser uglen. ”Jeg kender 
skam også jer. Det var jer, der drejede mit hoved, så jeg kom til at se mig selv ned af ryggen. Møgunger. 
Bøller”. ”Det var altså ikke os” forsvarer Fire sig. ”Det var troldungerne, der drejede dit hoved og det var 
faktisk Fem der satte det på plads...” Men længere kommer hun ikke, for uglen råber blot:” Hold så mund og 
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lad mig sove”. Og så vender hun ryggen til nisserne og ser meget fornærmet ud.
Da nissefamilien sidder rundt om aftensbordet siger Far Nis: ” Vi har fundet et godt sted til Bedstefars og 
Bedstemors hus. Det bliver lige så godt som det gamle.” Og Mor Tove siger :” jeg fik lavet en aftale med nogle 
harer om at bære os på ryggen, hvis vi skal nogen steder hen”, og Seks og Syv siger: ”og vi legede med 
musene”. Og Fire siger: ”og Fem og jeg fik skæld ud af uglen. Så det er næsten ligesom derhjemme. ”Eller ” 
siger hun efter at have tænkt sig lidt om. ”Det her er jo hjemme nu”.
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24. december

Og så bliver det den 24 . Og endelig er det juleaften. Nisserne har stadig travlt, for de har besluttet, at selv om 
det er lidt sent, vil de pynte husene endnu finere op til jul, end de plejer. Så alle går ud i skoven og samler røde 
bær og små kogler og grankviste til at pynte op med, og Seks og Syv er et smut henne for at sige glædelig jul  
til musene. Og så pynter de husene og glæder sig til, at det snart er juleaften.
Men da det begynder at blive mørkt, og det er ved den tid, hvor nisserne plejer at sætte sig om deres grødskåle, 
samles de i stedet midt på den åbne plads. Og da alle er samlet tænder de fakler, som de har lavet af små 
fyrregrene, og begynder at gå op mod det store gule hus.
Oppe i huset har Julius lige sat et stort fad risengrød på bordet sammen med smør og kanelsukker og juleøl. Det
er altid ham, der koger grøden juleaften, for han laver verdens bedste risengrød.
Men lige da han skal til at sige til Juliane, at de godt kan gå til bords, hører de noget, der pusler udenfor. Det 
lyder som mange små fødder, der er på vej hen mod  døren Og da Julius forsigtigt lukker døren op, kan han se, 
at alle nisserne står udenfor med fakler i hænderne og glade ansigter. Og da han lukker døren helt op, så Juliane 
også kan se nisserne, begynder de at synge. Og de synger så de klare nissestemmer  - og et par enkelte 
brummere - stiger op mod den stjerneklare nat, og lyden når helt hen til rensdyrene, der løfter hovederne og 
kommer luntende for at høre med. Og nisserne synger alle de julesange, de kan. Om nissen på loftet og nissen 
der rejste og om juletræet og om at det nu er jul igen. Og da de har sunget alle de sange, de kender, træder 
Gamle Nisse frem og siger højtideligt: ”Vi vil gerne sige dig - eller jer- tusind tak”.

Og så ser det ud som om nisserne vil til at gå igen, men Julius og Juliane siger, at de endelig må blive og spise 
med. Der er masser af grød. Og Juliane hælder grøden op i mange skåle og tallerkener. Og det viser sig at være 
så heldigt, at alle nisserne tilfældigvis har deres egne skeer med. Så de spiser og drikker til de er ved at revne, 
og bagefter synger de nogle flere julesange og danser rundt om Julius og Julianes store juletræ, som de 
heldigvis godt kan nå rundt om,  fordi de er så mange.
Og Klogenisse fortæller Julius, at han egentlig var begyndt at skrive en bog der skulle hedde: ”Alt om uhyrer”. 
Men  at han nu har opgivet det. ”For nu får vi jo ikke mere besvær med  de uhyrer” siger han ”og så er bogen jo
unødvendig”. Og så fortæller han, at han i stedet vil skrive en bog, der skal hedde ”Alt om Julemanden” og det 
synes Julius er en vældig god ide. Og han tilbyder endda at fortælle nogle gode historier, som kan bruges i 
bogen.
Og til sidst er nisserne så trætte og mætte, at de må sige ”tak for i aften”, og så begynder de  at gå hjemad. Det 
har sneet lidt så jorden er hvid og månen er fremme, så det er ikke svært at finde vej.  Og det er faktisk helt rart 
at få lidt kold luft i ansigtet.
Fem og Syv går med hinanden i hånden. Fem går og undrer sig over, at der kan være så mange stjerner på 
himlen, Syv er så træt, at hun er ved at falde over sine egne ben.
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Men pludselig kigger hun op og siger: ”Se Fem,  et stjerneskud”, og ganske rigtigt, en stor klar stjerne lyser op 
et øjeblik og forsvinder på den sorte himmel. ”Så må man ønske sig noget” siger Syv. ”Jeg ønsker mig en ny 
hue, for der er hul i denne her”. Og så stikker hun fingeren gennem hullet i sin hue, så Fem kan se, at det er 
blevet noget større siden den første december. ”Ved du hvad Syv” siger han så. ”Du må få min gamle hue. Den 
jeg var vokset fra sidste år. Den er fin nok, den var bare for lille til mig, men jeg tror godt, den kan passe 
dig”.”Tak” siger Syv glad. ”Sådan er det. Man kan få alt hvad man ønsker sig. Bare man ønsker sig de rigtige 
ting”

Og sådan fik Syv det sidste ord i denne nissehistorie.
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