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Forord

Hej med dig. Det er mig man kalder 

julemanden.

Det jeg nu skal til at fortælle dig, har ingen 

hørt før. Der findes mange historier om mig, 

men ingen af dem fortæller sandheden. 

Historier har det med at blive overdrevet, når 

de bliver fortalt mange gange. Da jeg er jule-

manden, er det mig, der kender den rigtige 

fortælling. Sæt dig godt til rette og hør efter! 

Inden du går i gang, skal du lige vide én ting. 

Hvert kapitel gemmer på en eller flere skøre 

fejl, som jeg har lavet med vilje. Kan du finde 

fejlene, er du kvik. Så skal du nok få de jule-

gaver, du ønsker dig. 
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Kan du ikke finde fejlene, kan du klikke på 

højtaleren, som du ser efter hvert kapitel og 

høre svaret – og så får du nok alligevel, det 

du ønsker dig til jul. 

Nu er det slut med al den snak. Lad os 

komme i gang!
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Kapitel 1

Jeg vil starte med at fortælle, hvordan det 

hele begyndte. Jeg kan knap nok huske hvor-

når, for det er mange år siden. Men jeg 

mener at det var samme år, som en lille 

mørkhåret fyr blev født i en kostald i Sverige 

og fik navnet Jesus.  

Jeg voksede op i en lille landsby, som bestod 

af nogle simple huse med stråtag. Dengang 

var der hverken fjernsyn eller playstation, så 

vi nisser måtte fordrive tiden med at drille 

de mennesker, der boede i husene. Havde vi 

ikke drillet dem, så de blev røde i hovederne 

af raseri, var det ikke en god dag for os.

Mine forældre mente, at jeg gik for vidt med 

drillerierne. De blev enige om, at sende mig 

på nisseefterskole. Her kunne jeg lære at 

drille på en pænere måde, det man med et 

moderne udtryk kan kalde godmodig mob-

ning. Vi kaldte det blot nisning.
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En dag blev det tid for mig at drage af sted 

til nisseefterskolen. Nisseefterskolen lå mod 

nord, hvor den evige sne hersker, og min 

rejse var lang.

Jeg var trist og ked af at skulle forlade min 

fødeby og mine venner. Men som 

dagene gik, blev jeg klar over at det faktisk 

var skønt at rejse. Jeg kom til at opleve og se 

ting, som jeg aldrig havde set eller hørt om 

før.
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Kapitel 2

Som sagt drog jeg af sted til nisseefterskolen 

højt mod nord. For første gang var jeg væk 

fra min fødeby og stod på egne ben. Det var 

en underlig fornemmelse at være uden sin 

mor og far efter 20 år.

 

20 år tænker du nok – den snydepels. I går 

fortalte han os, at han kunne huske, da Jesus 

blev født. 

Men 20 nisseår svarer til 300 menneskeår. 

Altså er 1 nisseår lig med 15 menneskeår. 

Du må ikke spørge mig, hvorfor det er 

sådan, for jeg ved det ikke. Af en eller 

anden grund kan nisser blive ufatteligt gamle 

i forhold til mennesker. Måske har det no-

get med størrelsen at gøre? Det siges, at små 

mennesker lever længere end store menne-

sker. Det må vel også gælde for nisser – eller 

hvad synes du? 
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Men jeg kom altså på nisseefterskole som 

tyveårig, hvilket nok er lidt sent i forhold til 

jeres skolesystem.

Rejsen til nisseefterskolen tog mig 14 men-

neskedage. Jeg var godt træt, da jeg endelig 

nåede frem. Men til min store ærgrelse måtte 

jeg vente yderligere en halv uge udenfor 

nisseefterskolen, før jeg kunne komme ind. 

Alle nisser og lærere havde nemlig spiseferie. 

Spiseferie har du nok ikke hørt om, så det 

må jeg lige forklare kort.

Nisser er sådan indrettet, at de ikke 

behøver at spise hver dag. Af samme grund 

er de fleste nisser elendige til at lave mad. 

De tigger for det meste mad af menneskene 

rundt omkring på gårdene. Du kender sik-

kert til skikken med at stille nissegrød frem 

på lofterne.



8

 

Ved min nisseefterskole var der ingen huse 

med mennesker i nærheden, så nisserne 

måtte lave maden selv. For ikke at forstyrre 

undervisningen og undgå brandfare, når de 

klodsede nisser lavede mad, foregik al spis-

ning hver tredje uge i en bygning et stykke 

væk fra nisseefterskolen. Da jeg ankom midt 

i spise-ugen, var der derfor ingen nisser til 

stede. Der var dog en god ting ved min ven-

tetid udenfor og det var, at jeg fik mig en ny 

ven for livet.

 

Han stod der pludselig en morgen. Jeg 

vågnede ved, at noget kildede mig i øret. Ved 

første øjekast blev jeg meget forskrækket, 

men jeg vænnede mig hurtigt til hans besyn-

derlige udseende. Han havde et stort og ul-

dent rødt hår, fregner og store øjne. Det som 

dog skræmte mig mest var hans store røde 

næse. Ja, den var knaldrød og alt for stor til 

en nissedreng på min alder. 
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Han smilede venligt til mig og sagde, at han 

hed Rudolf.

Vi faldt hurtigt i snak og har siden været de 

bedste venner. Ham vil jeg fortælle dig mere 

om senere. 

Men det slår mig lige, at jeg ikke har fortalt 

dig, hvad mit rigtige navn er. Det får du at 

høre i næste kapitel. 
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Kapitel 3

Rudolf og jeg kom godt ud af det med hinan-

den, og vi fik lov til at bo på samme værelse 

på nisseefterskolen. 

Du synes måske, at det er kedeligt at gå i 

skole og lære en masse ting, som du ikke kan 

forstå er så vigtigt. Men når du bliver vok-

sen bliver du glad for, at du lærte noget som 

barn. Sådan har vi nisser det også. Tanken 

om at skulle lære at drille på en bestemt og 

pæn måde, var ikke til at holde ud. 

Og når vi så havde lektier for, måtte Rudolf 

og jeg trække lod om, hvem der skulle lege 

menneske, og hvem der skulle være drille-

nissen. Ingen af os havde nemlig lyst til at 

være menneske. 

Men som jeg lovede dig, skal du få at vide 

hvad jeg hedder. Mit rigtige navn er Claus 

– Claus Atnas. Det kræver en forklaring, så 

den får du lige her. Hos nisser er der 


