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Kapitel 1

Det var den 1. december. Tvillingerne Sara og Simon var lige 
kommet hjem fra skole, men nu var de allerede på vej ud igen.
 ”Hvor skal I hen?” spurgte mor.
 ”Bare ud til brændeskuret,” svarede Simon.
 ”Nu igen?” sagde mor. ”Jeg synes snart, I er derude hele tiden.”
 ”Vi leger så godt,” sagde Sara.
 ”Skønt,” sagde mor. ”Bare I ikke vælter noget.”
 Sara og Simon boede med deres mor og far i et ganske almindeligt 
hus på en ganske almindelig villavej. Men til huset hørte der et 
brændeskur, og det var ikke helt almindeligt. Der boede nemlig to 
nisser, som hed Frejdi og Venli. De var flyttet ind i skuret, da det 
blev koldt. Sara og Simon mødte dem ved et tilfælde. En dag legede 
børnene i haven og så, at døren til skuret stod åben. Og da de kiggede 
ind, sad der to nisser! Først blev Frejdi og Venli forskrækkede. Men de 
blev hurtigt venner alle fire. Og børnene lovede ikke at fortælle deres 
forældre om nisserne. De vidste, at de voksne ikke troede på nisser.

 Da børnene kom ud til nisserne, sad Frejdi med et brev i hånden.
 ”Det er lige kommet,” sagde han. ”Og ved I hvad? Det er fra 

julemandens kone.”
 Børnene måbede. Tænk at få brev fra julemandens kone!

 ”Hvad står der?” spurgte Simon.
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 Frejdi åbnede brevet og læste 
højt: ”Kære Frejdi og Venli. I er altid så 
hjælpsomme. Og nu har jeg virkelig brug for 
hjælp. Tænk engang – min kære mand er forsvundet! 
Han fløj en tur i går med slæden og alle rensdyrene. Det 
plejer han at gøre hvert år, så han kan genopfriske den rute, 
han skal flyve juleaften. Men han er ikke kommet tilbage. Jeg er så 
bekymret. Tror I, at I kan finde ham for mig? Kærlig hilsen Juliane.”
 ”Skal I så ud at finde julemanden nu?” spurgte Sara. ”Må vi ikke 
nok hjælpe jer?”
 ”Det ville være dejligt,” sagde Frejdi.
 I det samme kaldte mor oppe fra huset: ”Sara og Simon! Kommer 
I? Vi skal spise nu.”
 Børnene løb ind og satte sig ved bordet. Men de var så spændte, at 
de næsten ikke kunne spise noget. Tænk, at de skulle være med til at 
finde julemanden!



Kapitel 2

Det var den 2. december. Sara og Simon var ved at hælde solsikkefrø i 
fuglehuset ude i haven. Spurve, musvitter og bogfinker flagrede rundt 
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om dem. I toppen af pæretræet sad en skade og skræppede.
 Hele dagen havde børnene ikke tænkt på andet, end at 

de skulle hjælpe med at finde julemanden. De snakkede om 
det, hver gang de var alene.

 ”Hvad nu hvis julemanden er helt væk, og vi ikke finder 
ham?” spurgte Simon. ”Tror du så, at det bliver jul i år?”

 Sara tænkte sig lidt om.
 ”Jo, mon ikke?” sagde hun. ”Vi kan jo godt have et juletræ 

alligevel. Og farmor og farfar kan også komme og besøge os 
juleaften, som de plejer.”
 ”Men hvad med vores julegaver, hvis julemanden ikke kan 
komme?” blev Simon ved.
 ”Så finder mor og far nok på noget,” sagde Sara.
 I det samme kom Frejdi og Venli ud til dem.
 ”Har I fundet julemanden?” spurgte Simon.
 De to nisser rystede på hovedet.
 ”Vi ved ikke engang, hvor vi skal begynde at lede,” sukkede Venli.
 ”Bare fuglene kunne hjælpe os,” sagde Sara. ”De flyver jo rundt 
alle steder.”
 ”God idé!” udbrød Frejdi. Han kaldte på skaden og fortalte, hvad 
der var galt.
 ”Selvfølgelig vil vi hjælpe jer,” sagde skaden. ”Vi siger det til alle 
vores venner, og de siger det videre. I morgen ved alle fugle i hele 
landet, at de skal kigge efter julemanden.”
 Da fuglene var færdige med at spise, lettede de og fløj til alle sider.
 ”Det var det,” sagde Frejdi. ”Nu håber jeg bare, at de kan finde 
ham.”
 ”Hvad tror I, der er sket?” spurgte Simon. ”Måske er julemandens 
slæde styrtet ned. Eller rensdyrene er blevet syge. Eller …”
 ”Det er ikke godt at vide,” sagde Frejdi. ”Vi venter til i morgen. Så 
kan fuglene fortælle os det. Det håber jeg da.”
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Kapitel 3

Det var den 3. december. Det blæste koldt, så Frejdi og Venli sad inde i 
brændeskuret. De havde indrettet sig rigtig hyggeligt med et par store 
brændeknuder som bord og stole.
 ”Jeg er lækkersulten,” sagde Venli.
 ”Det er du altid,” sagde Frejdi. ”Men vi har ikke noget guf.”
 Lidt efter bankede det på døren. Det var Sara og Simon.
 ”Vi har noget med til jer,” sagde Simon. ”Brunkager. Men de er 
altså ikke hjemmebagte.”
 ”Pyt med det!” sagde begge nisser og kastede sig over kagerne.
 ”Er der noget nyt om julemanden?” spurgte Sara.
 ”Ikke endnu,” sagde Frejdi.
 I det samme hørte de noget ude i haven.
 ”Krah! Krah! Luk op! Vigtigt nyt!”
 De skyndte sig ud alle fire. Foran skuret stod 
en stor krage.
 ”Jeg er kragen Kraka,” sagde den. ”Jeg har set 
julemanden.”
 ”Fortæl, fortæl!” råbte nisserne.
 ”Jeg bor lige herude i Nørreskoven,” sagde Kraka. ”For fire dage 
siden kom julemandens slæde flyvende hen over træerne. Så landede 
den på en åben plads midt i skoven lige dér, hvor jeg har min rede. 
Julemanden steg ud for at strække benene lidt. Han gav sine rensdyr 




