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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 1 – lørdag 1. december
 
For mange mange år siden da den allerførste sne faldt fra Den HimmelBlå over Unisseverset og samtidig dække-
de ØnskeDalen i de tykkeste lag af puddersne, lige siden dengang havde Den Klareste af alle Stjerner blinket ned 
til nisserne og alle de finurlige nogen og gjort ØnskeDalen til det juleste sted i hele Unisseverset.

Og tro mig, når jeg fortæller dig, at ØnskeDalen virkelig var det juleste sted.

Her lød nemlig altid en lystig trallen fra nisserne, der året igennem havde fuld fart på juleforberedelserne – 
ikke mindst her i december. Der blev bagt, der blev kogt, der blev syltet, der blev klippet julestads, pyntet og stillet 
lækkerier op. Juletræer blev dekoreret, og der tændtes lys både ude og inde. Det hele duftede bare af jul – måske 
også lidt fordi, at december også var måneden, hvor selv de ældste nisser fik sig et tiltrængt julebad! Selv om nisser-
ne havde disse mange juleforberedelser, så var deres tykke maver altid fyldt med glæde, forventning – og nok også 
en skefuld risengrød. Alligevel blev der, når dagen var omme, også tid til at kigge op og sende Den Klareste af alle 
Stjerner en venlig tanke …

Den Klareste af alle Stjerner!

Den Klareste af alle Stjerner gjorde ikke meget væsen af sig. Den hang jo blot helt stille deroppe på Den Himmel-
Blå. Alligevel betød den så uendeligt, ubeskriveligt og grænseløst meget. Den fyldte nisserne og ikke mindst læng-
selsfulde nissepoder med varme og håb!

Ingen – ung som gammel nisse – kunne forestille sig en december og slet slet ikke selveste juleaften uden at 
være blevet blinket og vinket til fra Den Klareste af alle Stjerner. Når først den havde lyst over ØnskeDalen, så vidste 
alle, at nu var det endelig jul. Nissernes gode, gamle jul!

Men …!! For der er altid et men – selv i ØnskeDalen!



Nisserne havde gang på gang været udsat for grumme kræfter, der bare ønskede december og julen hen, hvor 
intet stedsegrønt juletræ kunne gro. Og det er nok også sådan, dette juleeventyr tager sit afsæt. Men hvis du har 
julehjertet placeret på det helt rette sted under nissefilten, så tag fat i min luffe og hop med ned i Det purpurrøde 
KræmmerHus, helt ned i den tilspidsede ende til nissernes ØnskeDalen. Kom …

Aftenmørket havde allerede lagt sig som en tyk dyne over ØnskeDalen. Den gamle vise nisse, AltNis stavrede ud 
ad hovedlågen på SnabelADotComBlotInd 24, lige efter ham fulgte nissepoderne – Den lille HappyNis, AugustiNis 
og ChristiaNis. Tre små artige – okay, næsten altid artige nisseunger – alle holdt de i luffer og mindede om et fint 
stykke juleklip på vej ud i sneen.

- Uh, er det ikke meget koldere end det plejer at være? Det kunne naturligvis være tanken om årets snarlige jule-
bad, der gøs helt ind i AltNis’ marv og ben! Uanset hvad, så havde kulden allerede bidt sig fast som en lænkehunds 
kæber om det gode juleben. Et koldt vindstød smøg sig rundt om hjørnet på nissefamiliens hytte, og i slipstrømmen 
fulgte utallige flagrende snefnug. AltNis slog ud med armene som om, han kunne undgå sneen, og så skuttede han 
sig. Det var godt nok en kølig modtagelse, december bød ind med!!

Nisseungerne delte ikke AltNis’ bekymring, de boltrede sig allerede i sneen … de var klar til julemåneden og hav-
de en umættelig appetit på julen og meget gerne masser af julegaver.

En flyvende hær af snebolde blev sendt afsted mod AltNis.

- Du skulle have dukket dig, onkel! De skralergrinede af deres snedekorerede onkel! AltNis vendte sig om og kigge-
de over sine duggede briller. Det var rigeligt til, at nisseungerne drønede skrigende videre.

AltNis kiggede op på Den HimmelBlå, og med en slags søg-og-du-skal-finde kørte hans pupiller rundt, som havde 
de været julefluer i et par glaskugler. Hans søgen var forgæves. Der var masser af stjerner, men ingen Den Klareste 
af alle Stjerner.

- Om jeg begriber, hvorfor den ikke længere lyser!

AltNis smagte lidt på sin undren, da den skyfrie aftenhimmel blev afsøgt igen. Nok var det kun den 1. december, men 
om 24 dage ville ØnskeDalen ikke kunne holde jul uden lyset fra Den Klareste af alle Stjerner. Det her tegnede ikke 
bedre end hans gamle lærer i form og farvelære, men lige nu ville han ikke bekymre familien med sine bange anel-
ser!

Den vise, gamle nisse vendte rundt og nynnede for sig selv …

Lille stjerne, lille stjerne
hvor mon du er
uanset hvor i det fjerne
kast dit blink ned lige her
lille stjerne blandt stjernevrimmel
vink til mig fra din himmel …

AltNis kendte ikke svaret, så han måtte hellere rådføre sig …

Må denne december blive en rigtig stjernestund!
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 2 – lørdag 2. december
 
AltNis fik ikke lukket et øje, og snart var en nat fyldt med bekymringer blevet til morgen med samme.. 

Da AltNis væltede ud ad sengen og stak sine stribede uldsokker i træskoene, hverken tænkte eller så han mere klart, 
end havde han været en kanefører i høj fart på en tåget morgenstund. Men den ringe sigtbarhed til julen skulle med 
alle midler optimeres. Så der var ikke tid til morgenhygge …

- Jeg smutter, råbte AltNis til LovelyNis, der allerede vimsede rundt ude i køkkenet. Det var lige godt! Der måtte godt 
nok være noget spændende i gærde, siden AltNis bare sådan lige skippede sit morgentraktement? Mere lagde Love-
lyNis så heller ikke i det, for hvem havde ikke sine små hemmeligheder i løbet af december …

AltNis havde flere planer, og et par stykker af dem, måtte han på langfart for at opsøge. Måske de bedre kunne for-
tælle, hvor lyset fra Den Klareste af alle Stjerner var blevet af … Det varede ikke længe, før AltNis sad i sin lille kane 
på vej ud til ServeringsBakken. Her plejede han at kunne finde en, der forhåbentlig kunne oplyse ham …

- Hvad er den af? Jeg føler mig komplet “star struck”, kom det højlydt inde bagerst fra et af bordene på Serverings-
Bakken? Er det ikke selveste AltNis, der er sendt i orbit! Af alle nisser, hvad bringer dig til disse himmelske koordina-
ter?

Vedkommende, der råbte AltNis an, var StjerneAnis.

StjerneAnis var ØnskeDalens stjernekigger-drømmetyder-spåkone-profet-sandsigerske-prediktor – og formentlig 
også Unisseversets eneste af slagsen. StjerneAnis var selvlært i hele spektret af titler. Dette borgede ikke nødven-
digvis for nogen særlig kvalitet. Men nu var det altså en gang StjerneAnis, man gik til, når råd skulle findes i en stor 
blank glaskugle fyldt med vand og nogle små, hvide stykker plast, der gjorde det ud for sne, når StjerneAnis rystede 
kuglen og bagefter rystede lige så mange sære svar ud af ærmegabene. Kort sagt, kære læser, så var StjerneAnis vel 
grænsende til stjernegal, hvis du forstår …



- Du må da være født under en uamindelig heldig stjerne, sådan at lægge an til landing lige her ved min station. 
Velkommen til mit unissevers! StjerneAnis, rejste sig, tog sin hue af og bukkede overdrevent for AltNis, så AltNis ikke 
kunne undgå at se, at StjerneAnis også havde tillagt sig måne.

Hun bad AltNis om at sætte sig!

AltNis tog plads, men var allerede i tvivl, om StjerneAnis overhovedet havde noget at byde ind med. Det varede dog 
ikke længe, før StjerneAnis var på samme kurs som AltNis og trods alt forstod, hvor slemt det ville blive, såfremt lyset 
fra Den Klareste af alle Stjerner ikke fik sin glød igen. StjerneAnis lagde sine hænder på glaskuglen, rystede den og 
kiggede længe på virvaret af hvide plaststykker.

- Flot ikke! Jeg siger dig! Der står skrevet så astronomisk meget i stjernerne. StjerneAnis sagde ikke mere, men sad 
og kiggede verdensfjernt, indtil fyldet i glaskuglen havde lagt sig …

- Og, kom det undrende fra AltNis, hvad kan du læse? mere fik AltNis ikke sagt …

- Shy-shyyyyy-shy-shyyyyy! Jeg tyder. Det handler blot om at sætte svarene rigtigt sammen. Sværere er det ikke. 
AltNis syntes, det hele mest tydede på, at han havde spildt sin tid …

- Se her! StjerneAnis løftede glaskuglen op mod lyset og lænede sig så helt over i AltNis – alt for tæt på den gamle 
nisses privatsfære – og sagde så …

- Kan du se Den Klareste af alle Stjerner?

Mon der er lys forude
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 3 – søndag 3. december
 
AltNis rykkede så tæt på glaskuglen, at hans næse blev flad og meget bred. Øjnene kiggede lige ind i kuglen og ned 
på de hvide stykker plast, der nu lå på bunden. Intetsigende i mere end en forstand.

– Næ, hvor? Jeg kan ikke se skyggen af noget som helst!

- Du har FULDSTÆNDIG ret! kom det begejstret fra StjerneAnis. Hun fjernede sin ene hånd fra kuglen og greb AltNis 
blidt i øreflippen. Det kan jeg heller ikke, hviskede hun ind i hans øre. Der er ikke spor af Den Klareste af alle Stjerner, 
tro mig! At dømme af hendes stemme var der ingen tvivl om, at StjerneAnis selv følte, at hun havde bragt AltNis et 
stykke videre …

Vi behøver nok blot tilføje, at umiddelbart var det et meget kort stykke!

AltNis vippede med hovedet for at gøre krav på sit øre, med begge hænder stemte han i bordet og kom på benene.

- Tak for din tid. Jeg fornemmer igen hvor svære betingelser, du arbejder under! AltNis forsøgte at dæmpe sin skuf-
felse over StjerneAnis, men synderligt brugbar var hendes konklusion altså ikke! Skyndsomt sagde AltNis farvel og 
gik. StjerneAnis sad lidt for længe og strålede som en lille sol, hun følte nemlig, at hendes svar var en gave fra oven 
til AltNis.

- Vent AltNis, kom tilbage! Vent, der var mere! Der var altså mere! AltNis hørte ikke StjerneAnis.

Hun styrtede efter ham og ud fra ServeringsBakken, men AltNis sad allerede i kanen, der i fuld fart havde retning ud 
mod EvigHeden. Mederne skar sig gennem driverne og hvirvlede SneFlokkene op, derfor kunne AltNis heller se, at 
StjerneAnis kastede sig i sneen og rakte glaskuglen op mod Den HimmelBlå, som om hun ville vise Den Klareste af 
alle Stjerner, at hun vidste mere! Hun havde set en anden ting i sin kugle …



Dagen var ved at gå på hæld, og snart var skumringstiden blev til aften.

Langt ude på EvigHeden stod forsvareren af den gode, gamle jul, Den lille Kastaniehest og kiggede op på Den Him-
melBlå.

Da den havde set, at Den Klareste af alle Stjerner ikke blinkede ned til den første dag i december, var den strøget 
durk gennem tid og sne helt ude fra SvedenStik og gennem Kastanjeskovene. For noget var helt sikkert som aldrig 
før. Den Klareste af alle Stjerner skulle jo blinke og vinke! Alt andet var jo utænkeligt. Den Klareste af alle Stjerner 
måtte være i svære problemer.

Var der to, der forstod hinanden, og to der utallige gange havde reddet trådene ud, når nisserne, ØnskeDalen og 
hele julen var blevet mødt med grumme kræfter, så var det kastanjehesten og dens ledestjerne … og nu, hvor Den 
Klareste af alle Stjerner måtte være i svære problemer, var Den lille Kastaniehest først til dåd!

Den lille Kastaniehest var heller ikke i tvivl om, hvem der snart ville møde den herude på EvigHeden. Ganske rigtig, 
i det fjerne kunne kastanjehesten ane en kane i høj fart nærme sig. Det kunne kun være nissernes AltNis! Da kanen 
kom nærmere, kunne den se to personer, men hvem var den anden? Den lille Kastaniehest rettede sine følestikker 
agtpågivende frem, slog så de røde svovlstikker i sneen og satte i fart …

Et stykke – men så heller ikke længere væk –  sad to skurke i skjul. De havde lagt helt særlige planer for ØnskeDalen. 
Skurkenes ønske gik i al sin enkelhed ud på, at nisserne ikke kom til at fejre deres tåbelig jul, og indtil nu gik deres 
plan snorlige som en lang række guirlander – tåbelige guillander! Dårlig sammenligning for julepynt skulle der selv-
følglig aldrig mere være noget af ... Bare vent!

Fra deres skjul slog skurkene en velkendt grum latter op …

Fuld fart på, vi skal også nå frem
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 4 – mandag 4. december
 
I en blanding af glæde og forvirring og et inferno af snefnug, der dansede rundt om Den lille Kastaniehest og kanen 
med AltNis, kunne kastanjehesten nu se, hvem der var med. Det var jo NisTor, en fjern slægtning til AltNis. Begge de 
gamle nisser var vise som få. AltNis havde samlet NisTor op ved hans hytte i bakkerne efter sit visit hos StjerneAnis 
inde på ServeringsBakken. Der var brug for alle gode kræfter! Skulle julen reddes, skulle Den Klareste af alle Stjerner 
meget snart blinke ned igen!

Tre troende – en tanke! Derfor var ord nærmest overflødige blandt de tre ude på EvigHeden, men der blev fægtet 
med arme og ben, peget, gestikuleret og udstødt lige blanding af suk og prust! Midt i det hele var det NisTor, der 
slog en streg i sneen – eller trak!

- Nu skal I høre, hvad vi gør! For det første! Lad alt dette blive mellem os indtil videre, der er ingen grund til at gøre 
nogen yderligere urolige! For det andet foreslår jeg, at du AltNis i første omgang tager hjem til ØsnkeDalen og lader 
som ingen ting, og så vil jeg lige tjekke et par muligheder ud her og der, og så vender jeg tilbage – Nistor, der boede 
alene i de sneklædte bakker tæt ved Serveringsbakken, havde nogle løjerlige venner og mærkværdig omgangskreds 
med alternative bud på mange ting, så AltNis var med på idéen. Så kiggede Nistor på AltNis, der nikkede samtykken-
de og henvendte sig til kastanjehesten …

- Vil du prøve? Mere behøvede NisTor ikke sige, for forsvareren af den gode, gamle jul var klar til at ofre alt for et lille 
øjebliks blink fra den Klareste af alle Stjerner.

Den lille Kastaniehest drønede derudaf i et par minutter,så stoppede den og kiggede op på himmelhvælvlet og svang 
sin afbrændte stik. Et, to, tre sving, den magiske stik blev glødende. Kastanjehesten strakte den op i vejret og pegede 
mod himmelen, hvor Den Klareste af alle Stjerner burde være. Der lød en øredøvende brag, og et lysglimt spredte 
sig fra den magiske stik og for så til himmels.

Det var som om, at energien gik ud af lyset inden, det nåede derop!



Kastanjehesten vaklede og faldt så sammen i sneen. Hvor AltNis og NisTor stod hev de begge efter vejret. Det der var  
slet ikke så godt. Den lille Kastaniehest kom på stikkerne igen og gjorde et nyt forsøg. Lige meget hjalp det. Det var 
som om, at lyset blev bremset. Forsøgene tappede forsvareren af den gode, gamle jul helt for kræfter. Der gik nogle 
minutter, før den atter kunne stå på stikkerne. Den kiggede rundt og rettede følestikkerne i en anden retning og 
begyndte så at svinge sin stik. Den ville vise, hvad magi og et godt julehjerte kunne udrette …

Et nyt brag fik hele EvigHeden til at gungre, og en ildkugle for til himmels. Det siges, at man skal lade sit ønske flyve 
ud, og det var lige hvad kastanjehesten gjorde i det samme. Ildkuglen strøg endnu længere op og ud.

De tre nede på EvigHeden kiggede op og ventede. Det ene snekund tog det næste, men så …

Bang! Der kom et klart og velkendt lys deroppe. Det var Den Klareste af alle Stjerner, der med et var tændt. Dets 
varme lys kastede en særligt varmt juleskær over EvigHeden. Jubelen hos NisTor og AltNis kunne høres vidt omkring, 
og glæden i forsvareren af den gode, gamle juls øjne stod også tindrende klar. Alle tre dansede af glæde …

Dansen og glæden varede dog kun ganske kort! For lyset forsvandt næsten lige så hurtigt, det var kommet. I et kort 
øjeblik kunne omridset af Den Klareste af alle Stjerner forsat anes, men så blev alt i mere end en forstand sort …

Det her var i sandhed mystisk og langt fra godt. Ergo måtte de tilbage til deres plan. Der blev ikke udvekslet flere ord, 
for tiden havde aldrig været mere knap.

Det varede ikke længe før kanen med AltNis gled rundt i en stor bue ud forbi kastanjehesten, og snart strøg kanen 
gennem sneen og direkte mod ØnskeDalen og SnabelADotComBlotInd 24. NisTor satte sine raske, lange ben foran og 
forsvandt i mørket, mens han sang: Lille stjerne, lille stjerne, hvor mon du er … Det varede ikke længe før, NisTor ikke 
længere kunne høres.

Den lille Kastaniehest havde også en afstikker …

- Der fik vi dem, hæ-hæ! Glem alt om flere stjernestunder og mere jul! Fra deres skjul sad de to skurke med hænder-
ne dybt begravet i en vis bog – AltNis’ store, læderindbundne bog med alt om Julen siden Unisseversets begyndelse 
og den første sne. Nu var det tid til at skabe flere problemer for nisserne.

- Kom, vi er gledet sagde Grev Grådig til Fedte Greven, denne gang helmer vi ikke. Skurkene fra Isfyrsternes Land var 
tilbage …

Her glider og skrider det også ...
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 5 – tirsdag 5. december
 
Nå, men nu er der jo ikke noget, der er så dunkelt, at det hele ikke lige kan blive en kende mere mørkt. Og her næv-
ner vi intet om søde bedstes vanillekranse, der år efter år syner et par grader forbrændte! Her har vanillesmagen 
– selv efter et par dyp i julekaffen – sjældent den store chance for succes i ØnskeDalens årlige bagedyst.

Succes med, held eller særlige nissefærdigheder havde AltNis heller ikke til at finde Den Klareste af alle Stjerner 
på Den HimmelBlå. Trods flere dagens stålsat afsøgen så det godt nok mørkt ud. Det gjorde det indlysende også 
med juleaften, for uden lyset fra Den Klareste af alle Stjerner, ja, så ville Den Ædleste af alle Graner ikke blive tændt. 
AltNis kunne allerede høre en tung ringen i hovedet. Det lød ikke en døjt mere opløftende end, når KataStroferne på 
torvet forsøgte sig med julesange. Der var intet, der rimede på jul denne december! Det skulle da kun lige være, at 
det var så bidende koldt!

AltNis, der længe havde stået og kigget op på himmelhvælvet, trissede forsigtigt over de glatte sten ved lågen 
på SnabelADotComBlot 24, han ville ind i den varme julestue og gruble lidt videre. Noget skulle der gøres, men 
hvad?

Det var dog ikke AltNis, der først fik hanket op i sig selv. Det var en kåd SukkerAlf – den ene af de fire skytsengle fra 
JuleUroen – der var hyper efter efter dyk i konfektskålen. SukkerAlf baskede med vingerne og lettere fra JuleUroen. 
JuleUroen gyngede, så de tre andre skytsengle, Gloria HarpenKlang, Basuno og den evigt trætte GabRiel, dinglede op 
og ned …

- Hvad laver du, kom det i høje klare toner fra Gloria!

- Vågn op og slå på dine strenge, Gloria! SukkerAlf for rundt om JuleUroen og landede oppe på toppen, så svang 
han sin lille sukkerstok og pegede op på det lille træ med stjernen på, der symboliserede Den Ædleste af alle Graner 
med Den Klareste af alle Stjerner.



- Venner, vi må ikke glemme, at vi er sat til at vogte over den gode, gamle jul! Og lige nu gør vi ikke megen gavn 
ved at hænge ud her!

Gloria kendte godt deres mission i englelivet. Det gjorde Basuno og GabRiel også, men de hang lige så godt. 
Ikke mindst GabRiel, der missede med øjnene – der var intet så søvndyssende som JuleUroens vuggen – for ham var 
DET selve englelivet. SukkerAlf lettede igen og satte sig nu helt oppe ved krogen i loftet, så han kunne betragte det 
lille træ og stjernen oppefra. Basuno tog en dyb indånding og blæste til aktion i sin lille trompet! Tak for julekaffe …

Den tinnitus! Nu igen! AltNis, der var krøbet ind i sin store, læderindsunkne stol ovre ved den knitrende kamin-
ild, stak pegefingrene i ørene. Som om der ikke var larm nok inde i hovedet på den gamle, vise nisse!

Trods forskellige ønsker til at fordrive dagen lettede de fire skytsengle fra JuleUroen. De drønede med fuld fart 
bag om AltNis og ind gennem flammerne i kaminen og op gennem skorstenen. Den varme kamin gav dem en opdrift, 
der skød dem ud i decembernatten …

- Orv, hvor er det koldt! Og det var lige, hvad det var.

- Og mørkt, kom det fra GabRiel, der straks fik et behageligt drømmesyn. Det eneste han og de tre andre ikke kun-
ne se var Den Klareste af alle Stjerner. SukkerAlf pegede rundt og forsøgte at placere stjernerne og mente nok, at 
Den Klareste af alle Stjerner jo burde være lige deromkring. SukkerAlfs rødhvide sukkerstok pegede op mod et stort 
mørkt område.

Det var godt nok underligt, den burde jo være lige der – eller måske der! Hmm ...

De fire skytsengle kiggede misfornøjet op og så på hinanden. Det så ikke lyst ud for denne december, og det 
der snart var juleaften! De sagde ikke noget til hinanden, men i et væk strøg fire fine, hvide striber gennem mørket …

Hov! Vent på os, vi drøner med
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 6 – onsdag 6. december
 
Ude på EvigHeden var Den lille Kastaniehest ved at samle nye kræfter. At svinge dens afbrændte stik, fyldt med de 
magiske kræfter, var også ensbetydende med, at stikken blev mere og mere afsvedet, og kastanjehesten – forsvare-
ren af den gode, gamle jul, blev mere og mere afkræftet.

Trods nogle helhjertede forsøg lyste Den Klareste af alle Stjerner dog ikke. Noget var gået galt – og det var ikke nød-
vendigvis noget langt deroppe blandt alle stjernerne, der var årsagen – det var nok noget, der var betydeligt mere 
jordnært og tæt på.

Den lille Kastaniehests følestik roterede og blev ved med at stritte i en retning. Kastanjehesten gik samme vej.

- Det er så godt det her! De to skurke, Fedte Greven og Grev Grådig, slog hinanden på skuldrene og stødte brystkas-
serne sammen som en hyldest til deres udåd. Havde det ikke været for dem, så havde Den Klareste af alle Stjerner 
nu blinket og vinket til nisserne i ØnskeDalen. Men en lille trylleformular og et par sære ord havde slukket lyset 
næsten i samme snekund, Den Klareste af alle Stjerner tændtes.

- Hvilket scoop, vi gjorde. Fedte Greven og Grev Grådig, der havde været så grumme meget på spil sidste december, 
da de havde været skyld i juleskibet Santa Julias forlis, var nok blevet slået tilbage til Isfyrsternes Land, men med 
havde de taget AltNis’ store læderindbudne nissebog med alt om Unisseverset siden den første sne, og i det forgang-
ne år havde de, når de havde siddet om deres Det Store Kolde Bord og flittig læst op på deres pensum. Så nu var de 
mere end klar til det endelige forsøg på at knække nisserne, som havde de været små, forsvarsløse hasselnødder i 
den store nøddeskruetvinge. Grev Grådig løftede sin næve og lukkede den sammen med sådan en kraft, at knoglene 
i hans fingre gav knækkende lyde fra sig. Fedte Greven gøs og sank så drøbelen nærmest smældede mod mavesæk-
ken.

- Kom vi skal videre. Glæd jer nisser, december bliver fyldt med overraskelser … Begge lo vel frydefuldt, da de forlod 
deres skjul. Grev Grådig først og så Fedte Greven med den store tunge bog på ryggen. Hvorfor det lige var ham, der 



skulle slæbe på den, forstod han ikke. Men det, syntes Grådig, bare var det bedste og mest …

De pustede og prustede sig gennem natten – så højlydt, at det var svært at undgå at høre dem. Det varede da heller 
ikke længe, før kastanjehesten havde sneget sig ind på dem. Følestikkerne havde vist rigtigt. Kastanjehestens for-
nemmelser i sneen var ikke gået ram forbi. Nu fulgte den de to skurke lidt, kunne den høre deres næste træk, kunne 
den måske komme dem i forkøbet … og så skulle den store bog også tilbage på nissehænder.

Den lille Kastaniehests øjne var fuldt ud fokuseret på de to skurke og kiggede ikke op på Den HimmelBlå, hvor der 
i det fjerne skød fire, hvide nærmest stjerneskudlignende stjerner op inde over ØnskeDalen. De fine streger havde 
retning mod EvigHeden.

- Hvor blæret, råbte Gloria til den evigt trætte GabRiel, der nærmest lå smilende på ryggen med armene under hove-
det. Det var hans favoritstilling, der mindede skytsenglen om at sove. Selv i denne topfart havde GabRiel hvilepuls. 
SukkerAlf og Basuno måtte anerkende GabRiels færdigheder i den retning. Ingen havde et sovehjerte som han.

- Lur mig om vi ikke snart er fremme! gabte GabRiel. SukkerAlf steg yderligere til vejrs.

- Jo, og er det ikke? SukkerAlf pegede med sukkerstokken mod tre skikkelser, der stred sig gennem sneen derude på 
EvigHeden!

Hjemme i nissehytten var AltNis mere end utålmodig. Han kunne næsten ikke holde ud ikke at have hørt mere fra 
Nistor – og så var det faktisk hårdt blot at skulle sidde der med hænderne foldet som et par stykker glanspapir, mens 
han skulle lade som om, at december kørte i det fineste kanespor! AltNis grublede lidt over, om han ikke kunne gøre 
gavn et eller andet sted?

- I det samme lød det fra LovelyNis ude i køkkenet, om onklen ikke ville give en hånd med til opvasken?

Det var ikke lige den slags gavn, AltNis havde i tankerne! Han råbte tilbage, at han nok skulle komme og hjælpe, men 
han skulle lige ud og tjekke noget. Den gamle, vise nisse kom hurtigt op af sin stol …

Trods sine raske, lange ben var Nistor fortsat ikke fremme, men han nærmede sig sit mål i de sneklædte bakker, der 
omkransede ØnskeDalen.

Ja, de er minsandten dernede på EvigHeden 
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 7 – torsdag 7. december
 
- Hvad er næste træk? lød det fra den stadigt mere prustende og stønnende Fedte Greven. Den store, læderindbund-
ne nissebog, han havde i sin rygsæk, tyngede mere og mere.

- Jeg tror, vi bliver nødt til at skabe lidt panik i ØnskeDalen, kom det noget mindre besværet fra Grev Grådig. Nisser-
nes tro på julen skal hurtigst muligt dale ned i skjul. Det sidste syntes Grådig var mægtigt sjovt. Fedte Greven gik nu 
så foroverbøjet af udmattelse, at Grådigs forsøg på at være sjov blot for hen over hovedet på ham.

Den lille Kastaniehest kunne godt se, det umage par ikke længere skød samme fart. Deres fokus var helt andre steder 
end bag dem. Det skulle udnyttes! Trods fortsat svækket efter brugen af sin magiske stik, slog kastanjehesten sine 
røde svovlstikker i sneen og satte i fuld galop. Den kolde decembervind føg omkring dens hoved og smøg sig om 
dens krop, da den i fuld fart nærmede sig de to grever …

- Årh, se der, hvad sker der dernede! råbte SukkerAlf til de tre andre skytsengle. De sagtnede farten for bedre at kun-
ne stille skarpt på hele snenariet! Mon det går godt? Flere ord kom der ikke ud af skytsenglens mund, før end Den 
lille Kastaniehest ændrede retning og i en blød bue nu havde retning mellem de to grever.

Kun Grev Grådig fik lige akkurat kigget til siden – det havde Fedte greven ikke kræfter til – før kastanjehesten tord-
nede mellem de to og ramte dem med sådan en fart, at de begge fløj flere meter gennem luften og landede i hver 
sin snedrive. Fedte Greven ænsede intet og slet ikke, at indholdet i rygsækken gled ud og kurede hen over sneen. 
Kastanjehesten stoppede først et stykke efter og vendte rundt. Den havde set, at det var Grev Grådig, der først skulle 
uskadeliggøres.

- Stop eller jeg …

Grådig skulle til at gøre noget med sine hænder, der allerede pegede mod forsvareren af den gode, gamle jul! I det 
samme fik Grådig mere kastaniehesthoved i maven, end hvad godt var. Endnu en gang fløj greven nogle meter og 



landede denne gang på isen. Luften havde nærmest forladt hans lunger, så nu lå Grev Grådig og gispede efter vejret.

– Hold ud, kom det nu fra Fedte Greven, der stod og så noget forvirret ud. Hvordan var han blevet væltet omkuld, 
og hvor var bogen henne? Der, ti meter fra ham lå bogen! Fedte Greven kom ud fra driven og løb mod nissebogen. I 
det han bukkede sig ned efter bogen, blev han stanget af kastanjehesten! Bogen og greven fløj i hver sin retning, og 
denne gang så det ud som om, at greven ikke ville komme på benene igen.

- Stop, sagde jeg! Grådig var kommet på benene og råbte det med sådan en styrke, at Den lille Kastaniehest rettede 
fokus mod Grev Grådig. Atter slog den sine røde svovlstikker i sneen og satte i fart direkte mod greven …

- STOP! Han rakte sine hænder frem, sammen dannede hans pegefingre og tommelfingre en trekant, der pegede op 
i himmelen, og dernæst gjorde han det samme, nu vendte trekanten sin spids nedad – tilsammen dannede de to 
trekanter en sekstakket stjerne, hvis ene store spids pegede direkte mod underverdenen …

I det samme sprang der gnister fra den sekstakkede stjerne, der brød ud i rødglødende flammer. Underverdenens 
kræfter skulle ingen spøge med og slet ikke mod kastanjehesten – det vidste Grev Grådig, han havde som sagt læst 
op på sit pensum i den store nissebog – seks ildkugler skød direkte mod forsvareren af den gode, gamle jul …

De to første ildkugler undgik Den lille Kastaniehest, men den tredje væltede kastanjehesten – dens brændte stik blev 
svunget og slog fjerde og femte ildkugle væk, men den sidste ramte lige i hjertekulen med sådan en kraft, at Den lille 
Kastaniehest lå helt stille i sneen. Det ondes styrke var en for stor modstand.

- Jeg advarede dig jo! råbte Grev Grådig! Intet skulle stoppe dem i deres planer denne december. Den iskolde greve 
gik direkte forbi både kastanjehest og sin skumle makker og over efter den store læderindbudne nissebog. Bogen røg 
ind under frakken. Den var det vigtigste for ham! Bogen havde allerede flere gange vist sit værd i hænderne på dem, 
der ikke ville hvidt og vat, stads og knas …

Herpå hev han Fedte Greven op over sin skulder og gik målrettet mod ØnskeDalen!

Tilbage var det kun det lille, grønne halstørklæde om halsstikken på forsvareren af den gode, gamle jul, der slog lidt i 
den kolde decembervind!

Op i kanefart vi må skynde os frem
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 8 – fredag 8. december
 
Forsvareren af den gode, gamle jul lå helt stille i sneen – de hvirlende SneFlokkene havde lagt sig blidt op ad den. 
Den lille forsvarer med det store hjerte missede svagt med øjnene og syntes, at der oppe på Den HimmelBlå svæ-
vede nogle engle. Det var både et beroligede og dejligt syn, men betød det så også, at Den lille Kastaniehest skulle 
hentes hjem til de evige snefyldte enge?

- Kom, venner! Skynd jer! Det er nu det gælder …

Det var et rystende syn, de fire skytsengle fra JuleUroen var vidne til, oppe i de kolde luftstrømme over EvigHeden. 
Som fire hvide perler på en snor, dykkede først Basuno – han havde mest ballast, hvis du forstår, kære læser. Herpå 
fulgte Gloria HarpenKlang, SukkerAlf og så den evigt trætte Gabriel, der blev holdt lidt tilbage, da hans gabende 
kæbepartier tog mere luft ind, end lige hvad godt var …

Men ned drønede de! Så det der med, at engle dalede ned i skjul, holdt altså ikke mere vand end Den lille HappyNis 
på en tissetrængende nat …

- Denne vej!

Første engel gennem sneen var Basuno, stortruttende i sin trompet! Skytsenglens små, tykke lårbasser havde det 
svært i sneen, men Basuno fik pløjet sig gennem og banede derved vejen for de andre tre …

Lidt mere besvær havde Basuno med at klatre op på kastanjehestens glatte krop. Det var først, da den snarrådige 
SukkerAlf hægtede sin lille sukkerstok i kastanjehestens grønne halstørklæde, at de fire ved fælles hjælp kom op at 
stå på Den lille Kastaniehest.

- Sikken en værre redelighed, lød det helt opgivende fra Gloria!



- Og sikken et mas, stønnede Basuno med kinder i kog …

Gloria, der normalt var den hårdeste i filten, fældede en tåre. Hun kunne slet ikke se, hvordan det hele skulle ende 
– og slet ikke ende for deres højt elskede jul. Den lille Kastaniehest plejede jo at tænde Den Ædleste af alle Graner 
oppe på NisseBorgen i Den Store VERSAL. Nu var hverken den eller Den Klareste af alle Stjerner der til at stå for den-
ne nissegamle tradition …

- Tør øjnene, Gloria! Nu må vi vise, hvilket stof vi virkelig er gjort af! Gloria startede med at tørre sine øjne i ærmerne 
på sin lille kjortel. SukkerAlf tog derpå Gloria i hånden, så kom de andre, og de dannede en lille rundkreds lige der, 
hvor julehjertet sad på forsvareren af den gode, gamle jul! De kiggede hinanden i øjnene, SukkerAlf nikkede til dem. 
Så begyndte de at synge … Guds engle sang med fryd derom …

Det var den blideste englesang, nogen juleelsker kunne forestille sig! Den fortsatte med større og større intensitet. 
Når englene ikke gik rundt, klimprede Gloria så fint på sin harpe, og Basuno blæste nobelt hertil i sin lille trompet, 
mens SukkerAlf og GabRiel udgjorde koret …

… Halleluja…

Skytsenglene knælede og lagde deres små hænder på kastanjehesten og sendte varmen langt ind i julehjertet på 
den lille julekæmper.

… Halleluja…

Det trænede øje i det høje kunne se, at rimen på hovedet og kroppen af Den lille Kastaniehest ganske langsomt for-
svandt. De bittesmå sneflager gled ned ad den blanle krop og ud i sneen. Var det varmen, der var tilbage i kroppen 
på forsvareren af den gode, gamle jul?

Det var det, den var!

Et lille kastaniehesthoved lettede fri af sneen, drejede og kiggede lige ind i skytsenglenes måbende ansigter. De fire 
skytsengle begyndte at danse …

… Nu fryder sig hver englesjæl og springer højt af glæde …

Englene spurtede over kastanjehestens grønne halstørklæde og sprang videre op og knuselskede hovedet på Den 
lille Kastaniehest. Den missede med øjnene og rystede et par gange på hovedet, så skytsenglene tumlede rundt og 
landede i sneen. Kastaniehesten lagde sig til rette i sneen og kiggede på sine fire frelsere, der sluttede deres sang …

… Lyslevende forsvareren sidder her i sneen fra det høje, lyslevende forsvareren kommer atter for hver nisses øje …

Halleluja, halle-jul-jaaa!
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 9 – lørdag 9. december
 
Halleluja, halle-jul-jaaa!!!

Det var næsten for godt til at være sandt. Som et lille nissebarns allerhøjeste ønske til en julegave, der gik i opfyl-
delse, stod Den lille Kastaniehest atter på stikkerne i sneen ude på EvigHeden. Skytsenglene havde udført deres 
himmelske indblanding med glans, og forsvareren af den gode, gamle jul var igen klar til at rage flere kastanjer ud af 
kaminilden …

Nu skulle Grev Grådig og den sammensvorne Fedte Greven findes. Og det kunne nok kun gå for langsomt. Herefter 
skulle den store, læderindbunde bog med alt om Unisseverset siden den første sne hurtigst muligt findes! Ikke før 
den var i sikre hænder tilbage hos AltNis kunne nisserne drømme om juleaften, og heller ikke før ville Den Klareste af 
alle Stjerner blinke og vinke ned fra Den HimmelBlå.

SukkerAlf, Gloria HarpenKlang, Basuno og den evigttrætte engel GabRiel strålede om kap og klappede Den lille Kasta-
niehest på mulen, da den stak hovedet ned til dem som en tak! Så prustede den og stak så i rend. Dens røde svovl-
stikker slog nærmest gnister i sneen. Farten sagde alt om dens alvorlige ærinde.

De fire skytsengle kiggede på hinanden, de var helt udmattede og blev hurtigt enige om, at de lige skulle samle nye 
kræfter, før de ville kunne følge trop.

- Skal vi ikke tage en genvej hjem? lød det i munden på hinanden. Fire engle en tanke, som man siger! Alle var de 
enige og sådan gik det til, at de efter et tiltrængt hvil fløj ad den berømte SmutRuth, der gik hen over Mark og Inge, 
via Stig og Solvej og henover Tage, inden de uden større besvær nærmede sig bakkerne, der omkransede ØnskeDa-
len. Bakkerne skulle tjekkes, for det var det oplagte sted at gemme sig for de to kumpaner. De slukkede glorierne og 
dalede ned i skjul …

Hjemme på SnabelADotKomBlotInd 24 sad AltNis i den varme julestue – nååh nej, det gjorde han jo ikke. LovelyNis’ 



opvask måtte vente, da AltNis havde alt muligt andet, der pressede sig på. Det bedste, han dog lige kunne finde på, 
var en tur over til på kane- og kælkefabrikken KørerSomSmurt I/S. Mon ikke BizNis var der …

På vej derover funderede AltNis over, hvad hans fjerne slægtning NisTor mon fik udredt, der hvor han gik hen? Der 
var jo allerede gået en rum tid, så det måtte være noget godt. Måske Nistor allerede havde fundet det eller dem, der 
var skyld i denne dunkle december …

NisTor havde reelt ikke fundet ud af ret meget, Nok var han vis som få, men sin stedsans havde han altså forlagt et 
sted, hvor han ikke lige kunne finde den igen. Så NisTor var både gået lidt i ring, i ottetaller og to skridt frem og et 
tilbage, så var han altså ikke kommet så langt – og da Den Klareste af alle Stjerner ikke lige kunne guide ham, var 
NisTor efterhånden fortabt.

- Halløj, er der nogen? Halløj! Det var NisTor.

Hans kalden var helt sikkert ikke rettet mod nogen, det var mere nogle undrende kald ud i mørket. NisTor kaldte igen 
så forsigtigt, at selv en sky snefugl knapt ville have bemærket det, men det var der andre, der gjorde.

Grev Grådig plantede sin handske over munden på Fedte Greven. Han skulle parkere sit svar dernede, hvor det mød-
te drøbelen, for nissen havde helt sikkert ikke bemærket dem, og sådan var det indtil videre bedst …

NisTor gentog sit spørgsmål og trådte intetanende et par skridt frem mod de to kumpaner – og atter et skridt tilbage 
– og trissede så videre. Om det var i ring eller ottetaller ville tiden vise.

På afstand blev han dog fulgt af de to, der håbede, nissen kunne føre dem videre til noget interessant. For hvad lave-
de nissen herude i bakkerne.

Grev Grådig fjernede sin handske og dunkede Fedte Greven i ryggen. Et “Av” tegnede sig i ansigtet på Fedte Greven, 
han sagde intet, men ryggen og tyngden fra den store nissebog værkede …

Her tynger intet, vi letter i aften
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 10 – søndag 10. december
 
De to grever, Grådig og Fedte, havde gode tid. Blandt deres mange skumle planer var der i denne stund dog ingen for 
NisTor. De valgte at lade ham gå, måske førte han dem til noget interessant, for ellers var det da godt nok et besyn-
derligt sted at gå rundt på denne tid. Greverne – eller rettere Fedte Greven – bar med besvær atter nissernes store 
læderindbundne bog på ryggen.

- Hvorfor smider vi ikke bare bogen og kommer hurtigere afsted, vi kan jo alligevel det meste i bogen, hviskede 
Fedtegreven til Grådig, der endnu en gang tyssede på ham. Grådig mindede ham om, at denne særlige bog ude af 
nisserhænder var et våben mere mod julen. Sæt nisserne fandt bogen, inden greverne havde slukket det allersidste 
julelys for allersidste gang!

- Det ville være dumt! sagde Fedte Greven, der kendte svaret!

- Præcis! sagde Grev Grådig og gav sin kumpan et dunk i huen! Men kom her, vi napper lige et hvil, mens vi tæller 
stjerneskud! Hvorfor ikke tænkte Fedte Greven, der ikke så det vilde i det, men så blev han da lettet for sin bagage! 
Som sagt så gjort. Greverne lagde sig tilrette ved en busk, der gav læ for vinden, og så begyndte de på en helt særlig 
form for stjerneskud …

- Se nu her, kom det belærende fra Grådig, mens han slog op i den store bog.

- Hvis alle de små stjerner kan tændes på denne måde, begge kumpaner stak næserne helt ned i bogen og læste 
videre, så burde de jo også kunne slukkes, hvis vi gør det hele omvendt! De foldede virkelig deres sande jeg ud! Nu 
skulle de stjerneskyde! De vendte sig om på ryggen i sneen og kiggede op på Den HimmelBlå. Så pegede de hver på 
en udvalgt stjerne og sagde ...

- Zanta, Zanta, sluk denne stjerne og dens varme! Gør den kold og mørk med det samme …



Grådig skød først, en isnende lyd for afsted, og i det samme isede hans pegefinger til og blev en lang kroget istap. 
Wow! De kiggede på hinanden, det var helt vildt! Så kiggede de op på himmelhvælvet.

- Se, stjernen deroppe slukkede! Det var godt nok effektivt. Fedte Greven ville også og smed sine hansker og lavede 
en dobbeltpegning med sine pegefingre. To isnende kolde skud for igen afsted, og det samme gentog sig – to stjer-
ner slukkedes i samme snekund! Det her var sjov! De to lyseslukkere fortsatte …

Nu vil den snarrådige læser tænke, at begge grever vel ikke var udstyret med flere end ti såkaldte langfingre hver? Ti 
gange to udskud er lig med tyve. Gemene tyve fra IsFyrsternes Land der var kommet for at stjæle julen fra nisserne i 
ØnskeDalen. Det er fuldstændig korrekt, kære læser!

Den samme matematiske tilgang havde greverne dog ikke, så deres ubehagelige juleleg med stjerneskud varede ikke 
længe, for istapperne for enden af fingerspidserne hverken tøede eller var til at knække af! De fortrød hurtigt – for 
selv for en IsFyrste kan ubehændig leg med isen vise sig farlig …

-  Hvaaa’, mere nåede Fedte Greven ikke at sige, før Grådig dunkede ham oven i hovedet igen!

- Hvor skulle jeg vide det fra? råbte han i nøje afmålte dele af frustration og gru! Se her, Grådig løftede sine arme og 
vendte hænderne om. Der hang nu ti krystalklare istapper for enden af hans fingre. Fedte Greven spærrede øjnene 
op, for det syn var godt nok grumme grelt!

- Uh! Du skræmmer mig, gøs Fedte Greven! Hold op … jeg kan ikke lide, at du gør sådan her. Fedte Greven efterlig-
nede Grådig og kunne udemærket se det uhyggelige. Alene skyggerne fra fingre og istapper så grufulde ud i sneen. 
Måske de alligevel kunne bruge det til noget?

Uhyggeligt! Her slukker vi for i nat …
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 11 – mandag 11. december
 
Hvilket sammentræf!

Hvor store og mange de sneklædte bakker, der omkransede ØnskeDalen, end var, så forholdt det sig så utroligt 
heldigt, at i busken lige ved siden af Grev Grådig og Fedte Greven, så fire måbende skytsengle til. De havde med 
bekymring fulgt grevernes leg og havde ved selvsyn set, at tyve stjerner oppe på Den HimmelBlå var slukket. Milde 
marcipan, hvordan kunne de!

SukkerAlf rejste sig og trådte et par meget små engleskridt frem. Nok var han modig, men så heller ikke mere, for 
hvad var det for nogle uhyggelige skygger, der blev kastet i sneen. De to bag den anden busk havde fået krogede 
istapper på fingrene. SukkerAlf mindedes ikke at have set et værre syn! Den lille skytsengel rystede og blev svimmel. 
Et hurtigt bid i sukkerstokken hjalp dog lidt, men hvad var de to dog for nogle, og hvad var deres ærinde? De var helt 
sikkert valfartende fra ØnskeDalen!

De tre andre skytsengle stod lige bag SukkerAlf. Alle gøs de, den slags var ikke et syn, de var vant til. Den evigt trætte 
GabRiel var endda svært bange for, at han slet ikke ville kunne sove i nat! Hvad var det da for en december!

- Kom, lad os lige tjekke, om vi kan skræmme nissen, han kan ikke være nået ret langt! Grev Grådig og Fedte Greven 
skyndte sig videre efter NisTor. Kunne de skræmme en nisse, kunne flere nisser nok også tabe kæbe og kulør!

Skytsenglene kiggede på hinanden. Skulle de blive her eller følge efter! De kendte jo godt svaret, og snart listede de 
efter de grumme skygger …

Inde i ØnskeDalen var AltNis nået frem til kane- og kælkefabrikken KørerSomSmurt I/S, mon ikke BizNis var der og 
gav en rundvisning på fabrikken. AltNis elskede at se de nyeste kaner og kælker og alt det udstyr, man efterhånden 
kunne få til nissernes køretøjer. AltNis skubbede den store port til side og trådte ind i den kæmpe hæderkronede 
hal. I den ende, hvor han stod, var det ikke meget andet end rammer og chassier, men nede i den anden ende kunne 



AltNis se de flotteste kaner, der kun ventede på at komme ud i deres naturlige habitat – i sne og bakker. Den gamle, 
vise nisse gik ned gennem hallen og nød duften af overlakerer FerNis’ arbejde, der fik alle ØnskeDalens køretøjer til 
at skinne og funkle! Funkle som kun Den Klareste af alle Stjerner! AltNis skyndte sig videre ned til den anden ende, 
for han var jo kommet her for at aktivere BizNis, så der var ikke tid til hede juledrømme om kaneture …

- Længe siden, AltNis! Hvor godt at se dig, hvad bringer dig hid? BizNis kom hen og gav AltNis en kram, men kunne 
godt se, at AltNis ikke kun var kommet for at få og se på kram. BizNis, der knapt havde set andre steder hen end 
på sit arbejde, kiggede ud og kunne hurtigt se, at AltNis havde ret, der var ikke nogen Den Klareste af alle Stjerner. 
BizNis vidste kun alt for godt, hvad det betød – ingen jul var det samme som ingen skulle køre i kane til NisseBorgen, 
når den store klokke bimlede til julefest. Reaktionerne fra den afhoppede snekæde stod omvendt meget klart.

- Jeg har brug for, at du også ser, hvad du kan gøre. Alle er i gang, kastanjehesten, skytsenglene, NisTor – men sker 
der ikke snart noget, så er vi nødt til at samle nisserne og fortælle dem, at juleklokken har slået sit sidste slag! Det 
blev til endnu et kram, og så havde BizNis nu endnu mere travlt. Da han trak kanen ud og fik spændt for, fortalte 
AltNis, at det var greverne Grådig og Fedte, der skulle kigges efter i deres lurvede sømme. Endelig skulle BizNis også 
gøre sit bedste for at få den læderindbundne bog med alt om Unisseverset siden den første sne med tilbage. Og så 
skulle han passe godt på sig selv, skurke fra IsFyrsternes Land havde aldrig været at spøge med.

BizNis skød derudaf i en knaldrød demo-kane trukket af hele seks fyrrige rudolfer … Når der var noget i gære, og det 
var ikke juleøllet til morgendagens festlige midtvejsfest ude på ServeringsBakken, var BizNis altid klar til dont!

AltNis stod længe og spejdede, kanens konturer blev og forsvandt så. Nå, BizNis var godt på vej! Nu måtte AltNis 
hellere se at komme hjem til LovelyNis og den der opvask, hun havde spurgt til – vand og sæbe var ikke lige hans 
stærkeste side. Men det var det årlige julebad godt nok heller ikke, og det faldt sammen med midtvejsfesten i mor-
gen. AltNis traskede med meget små træskoskridt hjem mod SnabelADotComBlotInd 24  …

Her er der heller ikke tid til, at noget går i vasken
Santa Ficho
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Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 12 – tirsdag 12. december
 
Midtvejsfesten var nisserne festlige julefest, der igen i år skulle foregå ude på ServeringsBakken. Midtvejsfesten 
plejede at indikere, at der nu var gået 12 dage i december – så nu var der kun 12 dage til selveste juleaften. Trods 11 
decemberdage med udfordringer sjældent oplevet, så blev det alligevel besluttet, at traditionen med midtvejsfesten 
skulle holdes i hævd. Ikke mindst for at holde gejsten oppe på de hårdt prøvede nisser i ØnskeDalen, men også fordi, 
midtvejsfesten var her, nisserne og alle de finurlige nogen kunne slå sig løs og få fornyede kræfter til det sidste store 
ryk med juleforberedelserne inden 24. december. 24. december mon den ville blive som mange gange før?

Midtvejfesten startede meget tidligt om morgenen 12. december – for dagen var også ensbetydende med det årlige 
julebad. Julebadet – det rimede alt for meget på julehadet.

Julebadet fandt ikke mange af de gamle nisser super fedt, men intet julebad betød, at der heller ikke var nogen 
midtvejsjulefest. Som du ved, kære læser, så var nisserne festligt og trallende anlagt, så der var bare ingen vej uden 
om det store trækar med tæt på kogende vand og sæbe! Ualmindelig alt for meget overvurderet sæbe!

Det kan godt være, at det hele boblede, men det gjorde nissernes selvtillid ikke lige før, de rundt om i deres små 
hytter hoppede i og fik den helt store tur! Der blev slidt mangen en neglebørste og vaskebørster med hår af stivede 
grannåle, før en gennemskrubbet nisse – ung som genstridig gammel – atter kunne stige op, som havde de været 
den reneste Messias! Hvem havde dog fundet på dette? Spørgsmålet gentog sig december efter december, men var 
aldrig blevet besvaret. Det var nok også for alles bedste!

Hele ØnskeDalen duftede af sæbe, da nisserne drog ud mod Serveringsbakken – og først langt ude af ØnskeDalen 
tog de ældste og mest genstridige af nisserne deres første store indånding med frisk luft. Uh, det gjorde godt.

En trallen bredte sig ned i rækkerne med kaner, nu var det tid til midtvejsfesten!

Inde på ServeringsBakken var der både pyntet flot og festligt op, og så var der dem, der allerede selv var vel pynte-



de! Det var selvfølgelig StamGæssene, der i dagens anledning var blev flyttet et nøk længere bagud i lokalet. Nok 
skulle de være der, men der skulle jo være plads til alle. Det varede ikke længe, før end de sejlede op ad og ned igen 
sammen med DeciBællerne – der mellem verset, der blev gentaget i et væk og de højt løftede skååål-skååål – skræp-
pede om kap med StamGæssene. Det skulle nok vise sig at blive et festligt hjørne …

Det ville scenen med aftenens musik også blive. Midtvejsfesten havde altid musik – men i år var der også koblet lidt 
underholding på. Det var StjerneAnis – ØnskeDalens stjernekigger-drømmetyder-spåkone-profet-sandsigerske-pre-
diktor – der havde insisteret på, at hun ville oplyse aftenens selskab. Festudvalget havde ikke kunnet vride lidt ind-
hold ud af StjerneAnis, men mon ikke det ville gå an. Om ikke andet vidste festudvalget, at man havde samlet noget 
dansabelt musik med The MistelTeens, Fråde & VindHarperne og så toppet med Den lille SneMone. I år skulle der 
bare ikke mangle noget. Tidligere års engagement med KataStroferne skulle ikke gentages …

Nisserne kom ind og fik sat sig tilrette ved de lange borde – og bænke i samme afstemte længder.

Musikken spillede allerede velkendte melodier, da julemaden i – og om muligt – hidtil usete mængder, blev sendt 
rundt. Det skulle blive en særdeles festlig aften. Selv som nyvasket!

- Skål, LovelyNis! AltNis hævede sit lille glas og smilede til hende. Hun smilede tilbage til sin onkel. Hendes øjne flak-
kede rundt ved de lange borde. Hun kunne ikke finde BizNis …

Det var da underligt. Nok var han fortravlet her i højsæsonen med salg af kaner og kælke, men han plejede da at 
deltage i midtvejsfesten endda sammen med kollegerne medemester FlexNis og overlakerer FerNis fra kane- og kæl-
kefabrikken KørerSom Smurt I/S. Ingen af dem var her! LovelyNis blev puffet til …

- Længe siden, LovelyNis! LovelyNis smilede, men ville ønske, hun lige nu var samme sted som BizNis. Det var Ado-
Nis. Af alle de mange pladser på ServieringsBakken, hvorfor skulle han tvinge sig til en plads lige her? AdoNis smile-
de, som havde han vundet i bingo og kilede sig ned på bænken. Resten af selskabet blev flyttet en plads til højre – og 
øv-øv for nissen, der havde siddet yderst, og som derfor var første nisse under bordet og durk i gulvplankerne den 
aften …

Vil du række mig silden …
Santa Ficho
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Midtvejsfesten havde – trods denne yderst dunkle december – varet lige til den lyse morgen, og der måtte være 
nogle blandt nisserne og alle de finurlige nogen, der ville vågne med uro – tenderende larm – øverst i savværket. 
Nisserne havde været umådeligt tørstige …

Træskodansen havde nemlig gungret i de slidte planker inde på ServeringsBakken, ikke mindst da Den lille SneMone 
igen og igen måtte synge hendes klassiker “Vinterens Farver”. Nisserne elskede denne melodi, og alle hoppede med, 
selv om en aktivitet af denne kaliber passede dårligt til bugnende nissemaver, der havde gjort kål på den endeløse 
række af juleretter og baljer af risengrød med kanel.

Selv om LovelyNis havde afslået at danse med AdoNis, så havde han – som i så meget andet – ikke forstået hendes 
julebudskab, så LovelyNis var modstræbende hevet op i armene på AdoNis og svunget rundt. LovelyNis havde nær-
mest ikke haft benene plantet, hvor hun ellers stod så godt.

- Kære nisser og alle I finurlige nogen! Det var festudvalget, der afbrød musikken, LovelyNis takkede for dansen og 
skyndte sig over til AltNis, der stod og kiggede op på scenen.

- Nu skal midtvejsfesten jo ikke blot være musik og mad, dans og drikke …

- Jo, helst, lød det i koret fra bordet med StamGæssene og DeciBællerne. Sæt dig ned, sæt dig ned fortsatte de 
brummende, indtil der blev tysset på dem med en skål! Alle som en skålede de tilbage – og tav!

- Nu skal vi til noget helt andet. Set i lyset af … ordene var knapt blevet sagt, før festudvalgets formands tæer nær-
mest borede sig ned i hans træsko. Det var godt nok et dårligt ordvalg. Formanden fik ændret sin lille tale, og tæerne 
slap grebet …

- I betragtning af det med Den Klareste af alle Stjerner, så har festudvalget følt for, at I alle skulle have lidt mere at 



varmes ved. Vi har derfor fået StjerneAnis til at underholde den næste halv time. Så find jer en plads og og nyd et 
show, som hun selv kalder for sit “Det profetiske Juleshow”! Tag godt mod Stjernekigger-drømmetyder-spåkone-pro-
fet-sandsigerske-prediktor, StjerneAnis ...

- Godaften og velkommen! StjerneAnis lod sig ikke slå ud af, at modtagelsen ikke havde været overstrømmende.

De eneste klap, man lige kunne høre, var dem AdoNis gav et par nissepiger i deres nissepopoer – og dem han lige 
så hurtigt fik tilbage. Rødkindet og flov fortrak AdoNis sig. Underholdning eller ej så var midtvejsfesten slut for hans 
vedkommende!

StjerneAnis postulerede fra scenen, at hun så let som ingen ting kunne gætte, hvad nisserne havde bedrevet de 
seneste dage. Der var tre ivrige nisser, der meldte sig og blev placeret på tre stole, der stod parat oppe på scenen. 
StjerneAnis placerede dem og gav dem bind for øjnene! Det sidste gav ikke umiddelbart mening – men spændingen 
steg blandt nisserne, og hvad de ikke vidste var, at det gjorde den også hos StjerneAnis. Hun var som bekendt selv-
lært, og der var da nogle at hendes forudsigelser, der ikke altid var mere end postulater og lidt hokus-pokus! Men nu 
skulle hendes evner altså bære ...

- Sidder I godt! De tre nisserne nikkede. Jamen, lad os så komme igang. Hun gik over mod nissen, der sad tættest på.

-  Og dit navn, det er? StjerneAnis bukkede sig frem mod nissen, der ikke sagde noget og som jo indlysende heller 
ikke kunne se, at det var ham, StjerneAnis talte til …

- Ooog dit navn, det er? StjerneAnis trak sit spørgsmål lidt og lagde så sin hånd på skulderen af nissen. Man tænker 
nok over et rigtigt godt navn, grinede StjerneAnis henvendt til publikum, der ikke syntes, det var super sjovt.

- Åh, mener du mig? StjerneAnis smilede ud til publikum og nikkede. Det kunne nissen jo heller ikke se, så endnu en 
gang udeblev svaret på det ellers meget simple spørgsmål.

- Nå, mens vi tænker, så prøver vi den næste! Det fangede den første nisse – og i det samme råbte alle tre nisser i 
munden på hinanden, ALF!!!!!

Nisserne skreg af grin. StjerneAnis duppede panden, der var godt nok varmt oppe på scenen.

- Nå, men vi skynder os videre, sagde StjerneAnis, og det kunne kun gå for langsomt!

Vi stryger også straks videre …
Santa Ficho
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StjerneAnis’ optræden var bare gået alt for langsomt …

Faktisk sneglede hendes forsøg på et show sig så langsomt afsted, at selv nissebørns venten på juleaften ville have 
føltes som det rene ingenting.

StjerneAnis havde sendt de tre nisser, Alf, Alf og Alf ned fra scenen igen. Det hele var endt sært og uden, at Sjterne-
Anis havde gættet deres gøremål eller andre bud på deres laden. Hun havde ellers følt, hun havde fat i noget, men 
uanset hvad det så havde været, så var det i hvert fald ikke det rigtige. Der var uro nede blandt nisserne, der hvis 
ikke det snart blev sjovere, hellere ville danse og feste videre. StjerneAnis lod sig ikke gå på, og i mængden havde 
hun set, at AltNis stod og strakte hals nede blandt nisserne …

Denne enestående og nærmest unikke chance havde StjerneAnis ikke villet lade gå fra sig. Selv hun havde sjovt nok 
ikke kunne forudsige, at AltNis skulle blive hendes redning. Det var i det øjeblik, hun rakte ud efter sine 15 snekun-
ders berømmelse og havde ført sine fingerspidser op ved siden af øjnene, klemt øjnene i og havde forsøgt at se 
koncentreret ud.

- Jeg ser, jeg ser, en vis nisse blandt os. StjerneAnis havde spejdet rundt blandt nisserne og dramatisk sprunget ned 
fra scenekanten og samtidig råbt på en trommehvirvel. Nede blandt bordene kiggede hun flere af nisserne dybt i 
øjnene, mens hun hele tiden havde nærmet sig AltNis.

- Jeg ser stjerner, jeg ser mørke, jeg mærker kulde og frygt. Men frygt ikke, StjerneAnis har svar til dig. Som på kom-
mando havde hele nisseselskabet vendt sig og stirrede nu lige dele spændt og lettere nistroisk på StjerneAnis, der i 
det samme slog begge sine hænder i AltNis’ gamle, krogede krop, der raslede mere end en fyldt indsamlingsbøsse …

- Jeg seeer, AltNis! Du hedder AltNis, så vis og kløgtig og så alligevel helt uden svar? Kan det passe?



AltNis havde nikket! Tænkte det nok. StjerneAnis smøg sig omkring AltNis, frem fra hendes silkeagtige kostume med 
påsatte stjerner og mystiske tegn trak hun den samme lille glaskugle med små, hvide plaststykker i, som AltNis havde 
set i starten af december. Og der var han ikke blevet meget klogere på, hvorfor Den Klareste af alle Stjerner ikke 
blinkede og vinkede ned til nisserne, og han var i særdeleshed heller ikke blevet klogere på stjernekiggeren-drøm-
metyderen-spåkonen-profeten-sandsigersken-prediktoren – StjerneAnis – som nu havde stået og gjort sig vel kløgtig 
på noget, AltNis allerede havde fortalt hende. AltNis tav og lod StjerneAnis få disse dyrebare snekunder!

- Musik, var der blevet råbt – og StjerneAnis havde slået ud med armene og råbt, at musik skulle de få … og endnu 
en gang ramte hun plet. Julemusikken og nissernes dansen havde som sagt varet resten af midtvejsfesten.

AltNis var blevet trukket i rundt i snesporet mange gange før, men StjerneAnis havde lige haft en vigtig, sidste mel-
ding til ham personligt. Hun hev AltNis med sig, hævede armene, så hendes store gevanter nærmest dannede et telt 
om AltNis. Hendes hoved var helt nede i samme højde som AltNis, da hun have hvisket …

- Der var mere, AltNis, der var mere end, jeg kunne nå at fortælle dig! Du kørte jo af sted i kanen, før jeg kunne nå at 
sige mere … Hun slog med sine gevanter, så de blafrede. Hun forstod sig virkelig på spænding.

Det var nok en sandhed, der kunne gradbøjes, men nu spidsede AltNis alligevel sine varme nisseører!  Hvad mon det 
var, at StjerneAnis virkelig vidste …

I de samme bakker omkring ØnskeDalen, men alligevel langt fra ServeringsBakken, gik de to skurke fra IsFyrsternes 
land, Grev Grådig og Fedte Greven. De kunne nu se nissen – NisTor – længere fremme. Nistor, der trods sine lange 
raske skridt stadig ikke var kommet ret meget længere …

- Nu skal vi vise ham! Hæ-hæ …

De to grever satte fart på og løftede hænderne med de lange istapper, de fortsat havde siddende for enden af finger-
spidserne! Snart ville de have skræmt en nisse – og det ville ikke blive den sidste!

Her kan vi også bruge dyrebare snekunder
Santa Ficho
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AltNis spidsede nu ørerne, så de stod skarpe, som kun blyanterne i en stræbsom og flink elevs penalhus ligger klar. 
AltNis var beredt og ventende nu på StjerneAnis …

- Kan du huske, startede StjerneAnis og ventede på et nik fra AltNis. AltNis vidste ikke om det var endnu et nislykket 
forsøg på at trække spændingen, så han skyndte sig bare at nikke. Kunne StjerneAnis da ikke bare komme til sagen 
i stedet for disse indskudte – og uvedkommende – bemærkninger. Julen var i den grad i fare, og så stod StjerneAnis 
muligvis inde med viden om selveste Den Klareste af alle Stjerner - der var ikke tid til at lege nis-pus med ham.

- StjerneAnis, jeg husker! Men jeg ved endnu hurtigere, hvis du fortæller mig, hvad du ved.

- Okay! StjerneAnis forstod endelig! Kan du huske sidste år, da IsFyrsterne rettede deres kræfter mod ØnskeDalen og 
mod Santa Julia i IsHavet? Det kunne AltNis kun alt for godt huske. Juleskibet Santa Julia lå kæntret i den tykke Pak-
ke-Isen, og lasten med nissernes mange julegodter og juleklokken, KIMEN, var gået til bunds i det frådende IsHavet 
helt ude i de Far Far Egne milehvide vidder borte fra ØnskeDalen. Og kun ved magisk vis og stort dåd fra skytsengle-
ne og Den lille Kastaniehest, var det lykkedes at få KIMEN til at bimle hele julen ind … jo, alt det huskede AltNis kun 
alt for godt.

- Ser du, de to skurke fra IsFyrsternes land, Grev Grådig og Fedte Greven, stak jo af med den store læderindbundne bog 
med alt om nissernes ve og vel. Alt dette vidste AltNis som bekendt også kun alt for godt. Nu var det AltNis’ tur til at 
drømme … Den gamle, vise tænkte tilbage på den skæbnesvangre stund 24. december sidste år ude i Pakke-Isen:

– Lad alle gå og tag mig i stedet – tag også min læderindbundne bog med julens fortællinger siden den første sne – 
men lad andre gå! Op fra kanen fik de tonsende TørveTrillerne med stort mas slæbt den læderindbudne bog ned og 
bragt frem til AltNis.

– Tag den med tilbage til IsFyrsternes Rige, men rør blot ikke ved vores gode, gamle jul!



Grev Grådig kiggede skælmsk mod både AltNis og bogen. Han vidste, at den indeholdt alt om hele Unisseverset, så 
den ville altid kunne give ham og alle andre af Unisseversets julehadere mindst en sneskos forspring i deres forsøg 
på at elimere julen og nisserne …

Fedte Greven tyggede på tilbuddet med så stort velbehag, at han lige så godt kunne have siddet om Det Store Kolde 
Bord. Han kiggede over på Grev Grådig, der ikke havde besluttet sig.

– Aftale! Vi får AltNis og bogen … kom herover! His Royal HighNis havde afsky i øjnene, og De Blå Isbjørne var klar til 
at storme de to grever og flokken ved det første vink fra kongen. AltNis stavrede frem. TørveTrillerne maste på med 
bogen lige i hælene på hans tykke nissestribede sokker …

VildenSky hylede et sejrsbrøl og blæste op. Kulden bed fra sig og oppe på Den HimmelBlå, hvor mørket var ved at 
vinde sin endelige sejr over de smukkeste stjerner. Det juletrænede øje ville dog have set, at Den Klareste af Alle 
Stjerner tog til i styrke, som var det en sidste kraftanstrengelse, der skulle munde ud i et eller andet …

StjerneAnis gøs! Lige nu kunne hun kun alt for klart tyde, hvor AltNis var, og hvad han tænkte tilbage på …

Nissebogen havde de to skurke fået med under deres flugt, men ikke AltNis. AltNis tænkte sig endnu en gang ud i Pakke-isen …

Oppe på Pakke-Isen lå Den lille Kastaniehest og havde vredet sin magiske afbrændte stik fri af de snerrende bånd. 
Med et bedende blik op på Den klareste af Alle Stjerner sendte den så stærke tanker, som kun ægte juleelskere vil 
kunne forstå mulige, så svang den sin stik og tændte en kraft, der for med Lysets Engel op til Den klareste af Alle 
Stjerner. Den Klareste af Alle Stjerner knejsede og gik fra dæmpet lys til fuldt blus. Et skærende lys rev den dystre og 
sortblå himmel over og kastede først lys over Pakke-Isen ude på Ishavet. Grevernes blik veg med det samme. Det 
gjorde de sortklædte mørkemænd også – men nisserne nød dette frydefulde øjeblik af varmt julelys, der kom som 
sendt fra oven …

Det næste, der skete, er næsten endnu sværere at tro på, men så sandt mit navn er Santa Ficho, og det i dag er den 
juleste dag af alle, skete dette nede på bunden af IsHavet.

Engleskaren havde med de skønneste juletoner af harpeklang løftet KIMEN op og ud i vandet. Nu flaksede dens 
smukke sølverhår som lange fangarme også op af kuben og rakte nu op mod lyset, der kom så hurtigt ned mod eng-
lene! KIMEN slog … og sølverhåret dannede trin for trin en jakobsstige. Engleskaren brød ud i jublende sang …

Da vandre nissernes engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder Stjernen selv nissernes fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig Den HimmelBlås led,
da kommer nissernes og englenes julefestrige.

Trin for trin rakte den snart hele vejen op til Pakke-Isen, og trin for trin slog KIMEN sine stadigt kraftigere og varmere 
slag for julen.

Nu var det sidste øjeblik for juleskurke at fly over Pakke-Isen, og det varede ikke længe, før Fedte Greven og Grev 
Grådig sammen med mørkemændene tog flugtvejen og lod sig føre væk af VildenSky tilbage til IsFyrsternes Rige og 
skurkelivet om Det Store Kolde Bord! Velbekomme!

AltNis havde tårer i øjnene … og StjerneAnis en klump i halsen!

Her bider vi dagens snitte over
Santa Ficho



2017

Den lille Kastaniehest og Den Klareste af Alle Stjerner

Snitte 16 – lørdag 16. december
 
To begivenheder tæt på hinanden – og alligevel så langt fra hinanden – i bakkerne i ØnskeDalen, var netop nu ved 
at udspille sig. Den ene var StjerneAnis, der ville berige AltNis med viden om nissernes læderindbundne bog, der 
måske kunne bringe AltNis tættere på, hvor nissebogen var, og hvordan de så kunne få fat på den igen. Den anden 
var Grev Grådig og Fedte Greven, der havde listet sig ind på den stedsansløse nisse, NisTor, som de nu kunne ånde i 
nakken, så tæt på ham var de!

De kiggede på hinanden, nu var det nu! Begge løftede de deres arme og de krogede fingre med istapperne for 
enden. Det kriblede helt ud i dem for at skræmme nissen! I mørket så hele dette snenarie skræmmende ud, og det 
var det, det var. Nu fornemmede NisTor, at noget var bag ham, måske endda lige bag ved ham. Det kunne da umuligt 
passe? Nistor var forvirret, han gik jo herude i bakkerne, hvor der ikke var nogen? NisTor drejede forsigtig hovedet. 
Først til den ene side, der var ikke noget. Højest besynderligt, tænkte NisTor, der lige inden, han drejede hovedet til 
den anden side, gentog sit råb, om der var nogen?

- Ja! Wuh-ha-ha-haaaa ... skreg de to kumpaner og skræmte NisTor fra vid og sans!

NisTor væltede om i sneen i ren befippelse, hurtigt fik han lettet på huen, der var røget ned over øjnene. Det næste 
han så, var et syn, han ikke ønskede andre skulle se. Hvad var det for to kedelige fætre, der stod der med løftede 
hænder og de … de, de der lange, blå fingre? Det måtte være to gespenster, hvem ville ellers rende rundt sådan?

Wuh-ha-ha-haaaa ... skreg de to kumpaner igen, og var NisTor ikke skræmt nok, så var han i hvert fald fra både sans 
og samling nu! Det hele plirrede på den stakkels NisTor, der holdt begge sine luffer op foran øjnene. Han havde set 
rigeligt, og det var ikke spor af sjov ...

Grev Grådig og Fedte Greven havde også set rigeligt. Jo-jo, den var god nok! Der var ingen tvivl om, at der var flere 
nisser, der ville dejse omkring, som var der indlagt blød nougat i knæene på de små, lavstammede alfer! Hvilken 
fryd! Greverne skyndte sig videre ned ad bakken.



Wuh-ha-ha-haaaa ...

- Skal vi ikke snart holde en pause, kom det igen-igen besværet fra Fedte Greven, der endnu en gang måtte mase sig 
frem med nissernes store bog på sin ryg og skuldre.

- Visse-vasse og vatlandskaber! Vi skal videre! Kom så, råbte Grev Grådig!

Wuh-ha-ha-haaaa ...

NisTor så slet ikke, at de to grever var videre, og der gik meget længe, før han forsigtigt kiggede op over sine luffer og 
endnu mere forsigtigt fik fremstammet, om der var nogen? Det var der ikke …

Som sagt var der også et andet snenarie ikke langt derfra. Det var AltNis, der var færdig med at tænke sig tilbage til 
den 24. december sidste år. Han var tilbage ved siden af StjerneAnis ude på ServeringsBakken klar til at høre, hvad 
hun havde til ham …

- Wow, der var du vist langt ude, hva’ AltNis! Den gamle, vise nisse nikkede blot! Godt du er tilbage! Som sagt …

Nu var det AltNis, der tyssede på StjerneAnis, der var ved at miste troen på sine egne evner og om hun nogensinde 
ville få fortalt AltNis, hvad hun vidste …

- Lyt, hviskede AltNis, kan du ikke høre det? Han kiggede på StjerneAnis, der mildest talt så mere blank ud et par end 
nypudsede nissestøvler …

AltNis strøg ud fra ServeringsBakken …

Her fryses snenariet for i aften
Santa Ficho
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- Så i det, gispede Basuno! Han hev helt efter vejret, som havde han netop blæst en af sine lange julemarcher! Så I 
hvordan, de to skræmte NisTor? Stakkels NisTor. Det var ikke kønt! De tre andre skytsengle havde set, hvad skurkene 
var i stand til. Skytsenglene rystede så meget, at deres glorier dinglede rundt på hovederne!

- Kom, vi er nødt til at følge efter de to, før de laver mere af den slags ubehageligheder! Så I, at den ene skurk havde 
AltNis’ læderindbundne bog på ryggen? Den vigtige detalje var prentet ind i alles bevidsthed – nissebogen skulle 
retur jo før des bedre!

Nu gjaldt det både lynaktion og beskyttelse af nisserne! Kort sagt der var ikke ikke tid til at spille sten, saks eller 
glanspapir om rollerne i dette julestykke …

SukkerAlf var den første af de fire skytsengle, der strøg ud af busken, tændte sin glorie og lettede, så bad han Gloria 
HarpenKlang se til NisTor, der fortsat sad i sneen og plirrede forvirret med øjnene. Engleblid musik skulle bringe ham 
tilbage fra den skræmmende oplevelse. Gloria nikkede og skød sig sporenstregs af sted, i farten rev hun en grangren 
af – det skulle være så godt for øjnene – og så fløj det lille sendebud i englefart over til NisTor med paradisgrønt. 
NisTor fortjente som alle andre nisser kun det bedste! De tre andre skytsengle kunne høre harpetonerne brede sig 
om NisTor, mens de fulgte de to kumpaner, Grev Grådig og Fedte Greven på vej …

- Det bliver ikke let det her, hvordan stopper vi dem, før de går videre og ødelægger andre nisser inde i byen? Det var 
nu, skytsenglene skulle tænke hurtigere, end en kane med smurte meder kunne køre …

AltNis skyndte sig ud på verandaen på ServeringsBakken, og StjerneAnis fulgte lige efter. Der stod de og spejdede fra 
side til side, så kiggede AltNis op. Hvor kom den lyd fra, AltNis kendte den kun alt for godt. Det kunne kun være Gloria 
HarpenKlang, der nænsomt knipsede sine små fingre på strengene på sin lille harpe, og når der blev spillet denne form 
for melodier, betød det, at der var nisser, der skulle reddes tilbage til det gode nisseliv. AltNis trådte ned fra verandaen 
og ud i sneen. Der var ikke meget lys. Hvor de alle dog savnede det lune skær fra Den Klareste af alle Stjerner!



Også en spurtende Den lille Kastaniehest opfangede den fine harpeklang.

Tonerne tændte også kastanjehestens advarselslamper – så var der da fortsat en smule lys i ØnskeDalen – og den 
bremsede op. Nok havde julen englelyd, men noget kunne tyde på, at ikke mange milehvide længder herfra var der 
fare på færde. De to grever fra IsFyrsternes Land, der så godt som havde taget forsvareren af den gode, gamle jul af 
dage, måtte derfor også være på disse iskolde breddegrader, Kastanjehesten ændrede retning og forsvandt i virvaret 
af SneFlokkene …

- Gem dig derovre og vogt over nissebogen med dit liv, næsten truede Grev Grådig Fedte Greven. Som et perfekt flet-
tet julehjerte, hvor alle dele glider frydefuldt sammen, var de så heldige, at en kane i ualmindelig høj fart – et godt 
stykke længere fremme – kom direkte mod de to kumpaner! I dækning nu, skyndte Grev Grådig på Fedte Greven. Jeg 
prøver at få nissen til at stoppe, så tager vi hans kane og kommer hurtigere frem.

Grådig trak op i kraven og huen så meget ned over pandebradsken, at man nærmest ikke kunne se hans ansigt. De 
lange istapper på hans fingre måtte han forsøge at skjule indtil kanen var bragt helt i stå.

- Stooop!

Et pænt stykke længere fremme kunne BizNis i sin flotte kane ane en skikkelse stå og flagre med armene, hvem stod 
mon herude, tænkte BizNis, der trods megen kørsel ikke havde set spor af noget, der kunne kaste lys over hans sø-
gen? BizNis hev i tøjlerne og sagtnede farten på sin kane …

- Stop, du der, jeg har brug for hjælp - jeg må skynde mig ind til ØnskeDalen!

BizNis kunne ikke helt høre, hvad vedkommende råbte, men noget var der galt, han hev alt, hvad han kunne i tøjler-
ne, og det varede ikke længe, før end rudolferne stod helt stille.

Skikkelsen kom nærmere …

Nærmere kommer vi ikke i aften
Santa Ficho
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AltNis havde hørt rigtigt. Det var Gloria HarpenKlangs velkendte toner, hans fintfølende fimrehår i ørengangene 
havde kunnet fornemme.

- Kom med, sagde han til StjerneAnis, da AltNis skyndte sig mod sin kane. Denne gang ville StjerneAnis ikke slippe 
AltNis, før hun nåede at fortælle ham, hvad hun vidste. Det måtte hun gøre under kaneturen. Det varede ikke længe, 
før AltNis’ kane for afsted. Målet var NisseBorgen, hvor His Royal HighNis informeres – der var ikke en gang en uge til 
juleaften, og så var status på denne december fortsat vildt bagud på både point og alle de praktiske gøremål, og så 
var der jo det bløde, varme lys oppe på Den HimmelBlå, der var væk …

Atter måtte SmutRuth denne december lægge genvej til nogle travle juleelskere. Herefter gik det også hen over 
Mark og Inge, via Stig og Solvej og henover Tage, inden kanen var fremme ved NisseBorgen. AltNis hoppede ud af 
kanen, og selv om StjerneAnis som bekendt både var spåkone og prediktor, så havde hun ikke lige set at AltNis, der 
var mange mange år ældre end hende, kunne spæne over NisseBorgens indre gårdsplads. StjerneAnis skyndte sig 
efter AltNis …

Tilbage ude i de altid sneklædte bakker i ØnskeDalens fjerneste egne var der også en anden, der om få snekunder 
ville blive overrasket …

- Stooop! Skikkelsen kom over mod BizNis, der nu holdt helt stille i kanen. Alle rudolferne prustede ud efter det 
lange ridt. Deres ånde gjorde det ikke lettere for BizNis at se, hvem det var, der kom mod ham. Det sidste passede 
rigtigt godt ind i Grev Grådigs kram …

- Hvem der? råbte BizNis, men fik ikke noget svar.

- Tak, råbte han til BizNis. Tak, fordi du stoppede, der er tilstødt en nær ven af mig et uheld, og vi har behov for at 
komme ind til ØnskeDalen hurtigst muligt! Har du plads i kanen til os?



- Det lyder da ikke godt, hvad er der sket? råbte BizNis tilbage. I skumringen kunne han ikke lige se, hvem det var, 
men vedkommende virkede bekendt, der gled en masse nissenavne og -bekendtskaber over nethinden på BizNis. 
Lige lidt hjalp det, han kunne ikke rigtigt genkende nissen. BizNis slog det hen, det var vigtigere at få at vide, hvor 
vedkommendes ven var …

- Min ven ligger herovre. Grev Grådig pegede over mod et stort buskads. BizNis kunne godt se, at der stak noget ud. 
Grådig fortsatte, før han kunne få flere spørgsmål …

- Vil du hjælpe mig med at bære ham over til kanen. BizNis sprang ned i sneen, kanen ville ikke kunne komme meget 
tættere på alligevel, så de måtte bære vennen. BizNis løb først, Grev Grådig grinede for sig selv og løb efter. Nu skulle 
nissen have sig en overraskelse – det endda seks dage før nissernes rablende juleaften. DET måtte da glæde nissen. 
Grev Grådig løftede sine arme, og frem trak han sine hænder med de lange istapper …

Oppe i de højere luftlag strøg skytsenglene SukkerAlf, Basuno og den evigt trætte GabRiel gennem luften.

- Åh, nej! SukkerAlf pegede ned i snelandskabet! De to andre kunne se BizNis løbe foran Grev Grådig over mod en 
busk. Bag busken kunne de se Fedte Greven sidde i skjul. Hvad havde de tre gang i?

- Vi dykker! Som sagt så styrede de tre skytsengle – som sendt fra himmelen – i englefart ned mod BizNis. De ville nå 
at advare ham …

I løbet over mod den tilskadekomne ven, råbte BizNis til vedkomne bag ham:

- Hvad var det du hed, og hvor kommer I fra? Svaret kom før BizNis ville have kunnet tømme en konfektskål hjemme 
i den varme julestue på SnabelADotComBlotInd 24 …

Oppe på NisseBorgen for AltNis og StjerneAnis atter i kanen og ud fra gårdspladsen i samme hæsblæsende tempo. 
De havde flere gøremål! His Royal HighNis havde fået de rystende fakta på bordet, og det gjorde kongen ondt. Han 
var nærmest gået i chok – og det var ikke i chokoladeskålen …

Sikken december, hasselnød, valnød og åndenød …
Santa Ficho
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Oppe på NisseBorgen, hos His Royal HighNis vakte de udsatte 
juleforberedelser stor bekymring. Ingen af kongens mange råd-
givere og vise mænd kunne komme med svar eller udredninger, 
der sådan lige med et vink kunne bringe julen tilbage i det rette 
kanespor – faktisk var der slet ingen spor af jul, duften af den 
gode, gamle jul eller det smukkeste pyntede juletræ, Den Ædle-
ste af alle Graner, oppe i Den Store VERSAL! For hvorfor pynte 
et træ, der ikke kunne få tændt sine lys og sin flotte stjerne, 
når dette alligevel ikke var muligt – åh, du, Den Klareste af alle 
Stjerner, giv tegn fra dig!

His Royal HighNis traskede hvileløst op og ned i sin sal. Rastløs-
heden kunne høres på hans mange kongelige ædelstene, der 
raslede lige så rastløst i takt. Kongen våndede sig, og hans be-
kymrende uro forplantede sig til hele hoffet. På selv de ellers så 
standhaftige De Blå IsBjørne, der stod vagt om kongen, kunne 
man høre metalets træthed i deres tykke brynjer.

Kongen grublede og tænkte! Kunne end ikke AltNis, Den lille Kastaniehest, JuleUroens fire skytsengle, og hvem der 
ikke snart havde været involveret i at finde nissernes tykke bog, komme med løsningen på, hvordan Den Klareste af 
alle Stjerner kunne vende tilbage på Den HimmelBlå. His Royal HighNis så snart kun en udvej …

I tunge, men dog beslutsomme og royale træskoskridt slog kongen De Høje Hvide Døre op ind til Den Store VERSAL. 
Han standsede et øjeblik og kiggede på den plads, hvor Den Ædleste af alle Graner havde stået siden den første sne.

Skulle det være ham, der blev den første til at skuffe nisserne og alle de finurlige nogen i ØnskeDalen med et bud-
skab – ikke et julebudskab – men blot et budskab om aldrig mere nogen jul, aldrig mere nogen juleglæde og nisselig 
forståelse i ØnskeDalen.

Det gjorde grumme ondt i His Royal HighNis og tyngede ham yderligere, end hvad hans krone, scepter og store 
purpurrøde kongelige slæb ellers gjorde. Kongen gik videre med hovedet hængende lavere end en aftensol i vinter-
horisonten. Agtpågivende lige efter fulgte De Blå Isbjørne, og så kom hele perlerækken af hoffet vimsende – lettere 
forvirrede og kongfuse – konfuse dog uden g!

- Et kongerige og en hel ønskedal for Den Klareste af alle Stjerner! Stemmen knækkede, da His Royal HighNis for-
søgte at råbe, da han slog skodderne op og lænede sig ud vinduet – et par vagter fik hurtigt sat deres støvler ned på 
kongens slæb, så han ikke væltede yderligere forover. Der var ikke brug for flere tragedier – kvoten med kvaler var 
nået denne december. His Royal HighNis genvandt en bedre og mere betimelig stilling for en god og værdig nisse-
konge, og han fik hurtigt mere styr på sine tanker …

- Glædelig jul må komme til os alle, fik han med betydelig mere kraft og værdig kongelig pondus råbt ud, så det kun-
ne høres i syv nissesogne …



Nede foran NisseBorgen blev der lettet på nissehuerne blandt de travle nisser og alle de tonsende TørveTrillerne, der 
var ved at bære rare julegodter ind på NisseBorgen. Nisseånden var i den grad stærk og sej som et stramt gavebånd 
om en julegave, der forsøges åbnet af febrilsk barnehånd. Nissefolket fik huerne på igen og fortsatte i fuld fart, for 
der var blot fem dage til det, alle håbede ville blive en skøn juleaften.

His Royal HighNis vendte sig om og fik hanket op i sig selv. Den friske luft havde givet kongen fornyet julehåb. Han 
– De Blå Isbjørne og hele hoffet – traskede en kende mere opløftet tilbage, og han nynnede AltNis’ vers om Den 
Klareste af alle Stjerner fra den store læderindbudne bog …

Lille stjerne, lille stjerne
hvor mon du er
uanset hvor i det fjerne
kast dit blink ned lige her
lille stjerne blandt stjernevrimmel
vink til mig fra din himmel …

Hvor Den Klareste af alle Stjerner var henne, skulle ikke blot kongen, men også resten af nisserne i ØnskeDalen snart 
få at se ... nej, nok nærmere føle!

Milde romsødede marcipangris
Santa Ficho
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- Hvad hedder du? råbte BizNis tilbage til vedkomne – der noget forpustet fulgte lige i hælene på ham – lige før Biz-
Nis nåede busskadset, hvor vennen lå.

- Det kunne du lide at vide, hva’! råbte Grev Grådig tilbage, mens han rakte sine hænder frem. Istapperne på finger-
spidserne pegede lige mod BizNis, der bukkede sig ned i buskadset …

Tonefaldet var ændret, det nåede BizNis lige akkurat at bemærke, før end vedkomne i busken sprang op foran ham. 
Om det var Fedte Greven, der i det samme forsøgte at kaste den store nissebog over på BizNis, eller om det var Biz-
Nis, der blev mest forskrækket vides ikke – men edt er sikkert, da BizNis drejede hovedet, kiggede han durk ind i de 
sylespidse istapper på Grev Grådigs hænder …

- Frys nisse! Frys fast! skrev greven til BizNis, mens han plantede istapperne på begge sider af hovedet på BizNis. Biz-
Nis faldt ned i sneen, som havde det været på kommando, og blot snekunder senere falmede hans flotte nissedragt 
fra purpurrød til mørkebrun, så grå for at ende i en isnende blålig nuance. BizNis lå helt stille!

- Så du det, gnækkede Fedte Greven til Grev Grådig, der havde svært ved at tro, at endnu et trick fra nissernes store 
læderindbundne bog havde kunnet udnyttes til grevernes fordel. Den bog skulle nok gøre dem til herrer af ØnskeDa-
len – snart ville den være lige så gol af sne og kulde som IsFyrsternes Land.

- Ja, og så du lige, hvad jeg gjorde! Grådig pustede sig op og dunkede endnu en gang sin skurkeven i ryggen. Vis mig 
de stjerner, nisser og andet jule-tingel-tangel, der ikke kan slukkes, lægges på is eller bare krølles sammen! De to 
kumpaner skreg af grin, i deres rus ofrede de ikke mange tanker på BizNis. Nissebogen fik anderledes stor opmærk-
somhed og blev med besvær båret gennem sneen og videre over til BizNis’ kane, hvor de begge steg op og fik vendt 
kanen – snart skød kanen en uhørt fart gennem de hvide landskaber.

Næste … forkert … sidste stop ville blive i ØnskeDalen!



Grev Grådigs og Fedte Grevens latter kunne høres vidt omkring også oppe på Den HimmelBlå, hvor skytsenglene 
SukkerAlf, Basuno og den evigt trætte GabRiel var rystede over det, de netop havde været vidner til. Selv med deres 
dyk i englefart, så var de kommet ganske få bredder af englehår for sent …

SukkerAlf pegede på GabRiel med sin lille sukkerstok og så mod kanen i det fjerne.

- Flyv, GabRiel, skynd dig efter dem, så tager vi os af BizNis. Pas på, de to der er ikke sådan at spøge med! Så split-
tede de tre skytsengle i luften, og GabRiel steg atter til vejrs og øgede sin fart. Det var godt nok ikke meget, GabRiel 
kom sovende til hjemme i JuleUroen denne december. Og så lige ham, der bare elskede at hænge ud i sin snor og 
vippe til øjnene glippede i. For GabRiel var der intet som en morfar, en powernap, pudevår og varme drømme hjem-
me i den varme julestue.

Nå, det måtte GabRiel lige i første omgang blot drømme om, men det var da trods alt en kane, han skulle følge efter 
... Sikken en december!

Lige ved siden af BizNis landede Basuno og SukkerAlf, de spurtede rundt om BizNis. Det var kun lige næsen, der stak 
ud af isen. Det virkede kun alt for bekendt det her. Det var ikke mange dage siden, at Den lille Kastaniehest var tryllet 
på stikkerne igen. Nu bad de to engle til, at de kunne gøre et eller andet for den noget nedkølede BizNis …

SukkerAlf og Basuno måtte have tankerne på gled …

Velkommen igen, Guds engle små
Santa Ficho
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- Det ser ikke ret godt ud, lød det ængsteligt fra Basuno til SukkerAlf, da de to skytsengle stod og så på BizNis, der lå 
der helt stille i sin iskappe, hvor kun næsen lige stak ud. Basunos store kinder pustede luft ud, og det lød opgivende 
som kun en uforberedt elev ved eksamensbordet en alt for hed sommerdag.

- Jeg ved det faktisk ikke, sagde SukkerAlf, der prøvede at bryde isskjoldet med sin sukkerstok. Den tykke is gav sig 
ikke. SukkerAlf kløede sig lidt i nakken. BizNis kan jo ikke ligge der alt for længe, hvad gør vi? Basuno åndede ud end-
nu en gang, men der kom intet svar tilbage – og dog!

- Hvad sagde du? SukkerAlf kiggede på Basuno, der med sine små hænder viste, at han var uden svar.

- Nej ikke det, det du gjorde før, da du pustede ud? SukkerAlf gik over og tog fat i den pluskæbede Basuno. Prøv lige 
at tage en stor indåndning og blæs så alt, det du kan i din trompet. Basuno smilede, det der forstod han sig på! Han 
tog sin lille trompet frem og sugede så luft ind i sine små lunger. SukkerAlf, der helt tabte vejret, stod og frygtede, at 
Basuno om føje snekunder, når han pustede ud, ville drøne rundt som en skoldet julegris …

Men Basuno måtte have luftkamre af helt særlig karat indbygget. Luften blev i Basuno, det var kun kinderne, der 
blev  to-tre gange større, og den lille blæser så en smule rødkogt ud i hovedet.

- Kom med! SukkerAlf fik skubbet Basuno op på BizNis og fulgte derpå selv med. Herovre, SukkerAlf pegede på 
næsetippen, der lige akkurat stak ud af isen. SukkerAlf fortsatte sin let afkodelige fingerpantomime, og som vist så 
udført …

Basuno stak sin lille trompet forsigtigt ind i næsen – hornet, om du vil – på BizNis og satte så munden på trompetens 
ventil og lod sin luft drøne gennem instrumentet, der omdannede luften til en julemelodi, SukkerAlf slet ikke kunne 
genkende, men det var så liflig en klang af varme toner, der nu bredte sig i BizNis …



Basuno, blæste og blæste videre – og SukkerAlf måbede og tabte både vejret og kæbeparti, for iskappen om BizNis 
begyndte at krakelere og bryde, da BizNis blev pustet op med den pureste engleluft! SukkerAlf, der ikke havde luft til 
at sige noget som helst, fortsatte sin fine mimik, og Basuno forstod og forlængede sin lange march og blæste videre!

- Fuld fart på, råbte Grev Grådig, der rev i tøjlerne og tvang spandet af rudolfer frem gennem snelandskabet – nu 
skulle ØnskeDalen indtages, og de håbefulde nisser skulle ikke have så meget som et eneste fromt juleønske opfyldt. 
Bag ham sad Fedte Greven og hvilede sine spinkle skulderpartier. Den nissebog havde nok bragt dem helt hertil, 
men Fedte Greven var altså træt af hele tiden at være ham, der skulle slæbe på nissernes lange historie. Rumlen fra 
kanens meder forplantede sig til Fedte Greven, der blev træt, han hev et tæppe om sig, og så varede det ikke længe, 
før han glippede med øjnene …

Bag kanen med de to kumpaner fra IsFyrsternes Land nærmede den evigt trætte GabRiel sig.

GabRiel satsede på at kunne nå at hægte sig på kanen i god tid, inden de nåede ØnskeDalen, så ville skytsenglen 
kunne spare kræfterne til senere – en mulig time på øjet for bestemt også gennem hovedet på den overtrætte Ga-
bRiel, der kiggede op på Den HimmelBlå, hvorfra snefnug stille dalede ned  …

Alt i disse dage og timer foregik i en usædvanlig fart – selv for en travl december – og alle disse snenarier stod i skæ-
rende kontrast til den ro, GabRiel kunne se oppe på himmelhvælvet, men også det særsyn af mørke deroppe uden 
den varme vinken og blinken fra Den Klareste af alle Stjerner …

GabRiel dæmpede lyset i sin glorie og satte yderligere fart på …

Her holder vi inde for natten …
Santa Ficho
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Skytsenglen GabRiel indhentede kanen med Grev Grådig og den slumrende Fedte Greven, mens kanen i fuld fart 
var på vej ind i ØnskeDalen. Hvor end den evigt trætte GabRiel gerne havde taget en lur med på bagsædet i kanen, 
så var der andre ting, skytsenglen måtte være ekstra vågen over for. For Grev Grådig var ikke noget som helst nådig. 
Kanen skar sig gennem busk og krat, og den væltede små fine graner, der ellers stod så flot i sneen …

Men Grev Grådig ville have sin hævn. Nu skulle alt med jul på stejle og pines …

- Hurtigere, råbte Grådig arrigt til rudolferne, der sled sig gennem sneen. Han kiggede om på Fedte Greven, så kan 
du godt snart slå øjnene op, snart er vi fremme, så forventer jeg, du er klar til ravage …

Ravage, hvad var det, de to kumpaner snart ville gøre? tænkte GabRiel.

- Frys, frys! råbte greven igen og igen, og hver gang blev små og store graner i forbifarten blå – ikke som blågran 
– men med en iskappe på. Så svang Grådig pisken, der skar toppen af to tre graner og delte andre træer. Piskens 
smæld blev ved, og disse ødelæggelser kunne desværre end ikke bruges til pyntegrønt. Grev Grådig spyede en masse 
trylle ord ud, og for hvert et ord fra den grumme greve blev en lille snehare, isfugl og små dådyr som forstenede og 
med tykke lag af is på sig.

GabRiel kunne ikke gabe over meget mere og måtte vælge. Han satsede på, at de andre skytsengle tog sig af dyrene i 
sneen, så han fulgte med her! Men han kunne ikke bare se til, så GabRiel lukkede koncentreret øjnene og stemte sin 
lille tunge mod bagsiden af fortænderne og lavede sine berømte Zzz-lyde … De andre skytsengle hjemme i JuleUroen 
sagde altid, at det var snorkelyde, men mesteren ud i at sove vidste bedre. GabRiel fortsatte med flere Zzz’er, og de 
blev længere og længere …

- Zzzzzzzz, Zzzzzzzzzzzz, Zzzzzzzzzzzzzzzzz …



Fedte Greven hørte de hvislende lyde og begyndte at sidde uroligt på bagsædet. Til sidst kunne han ikke holde sig 
længere! Han hev fat i Grådigs skuldre og fik fremstammet, at han var trængende og skulle tisse – lige nu og her!

- Ikke her! Ikke på vilkår, affærdigede Grev Grådig Fedte Greven, og heller ikke nu! Du må vente! GabRiel fortsatte 
sine hvislelyde, der lød som en bæk i løbetid en skøn forårsdag …

- Zzzzzzzzzzzzzzzzz …

- Jo, jeg skal lige nu ellers! Inden Grev Grådig kunne stoppe, hoppede Fedte Greven ud af kanen og rullede rundt i 
sneen. Hurtigt oppe på tåspidserne igen, var der ikke langt fra sprint til strint … Skynd dig, råbte Grev Grådig, se nu 
at blive færdig, men Fedte Greven hørte intet i strømmen af et ualmindeligt langt Zzzzzzzzzzzzzzzzz …

Det var nu GabRiel skulle slå til! Den lille skytsengel hoppede ned på bagsædet i kanen, hvor nissebogen lå ubevog-
tet. Den var godt nok stor den læderindbundne bog. GabRiel drønede hen over tæppet på sædet og trak det over 
bogen. Så lettede GabRiel med englevinger, der baskede om kap med den blafrende, kolde decembervind. Nu skulle 
GabRiel bruge alle de kræfter, den kunne samle! I et snekund var GabRiel ved at opgive, for der ville jo ikke komme 
hjælp fra Den Klareste af alle Stjerner …

Nissebogen skulle reddes …

GabRiel lukkede sine øjne og bed kæberne sammen og sendte en anden en bøn!

Den lille Kastaniehest fornemmede, at der var nogen, der ville i kontakt. Der var problemer. Akutte af slagsen! Dens 
røde følestikker pegede ind i Ønskedalen. Forsvareren af den gode, gamle jul kiggede op og sendte alle sine gode 
kræfter gennem vinden og håbede, at selv uden hjælp fra Den Klareste af alle Stjerner, ville dele af dens gode hen-
sigt nå frem …

Pludseligt følte GabRiel, at den blev udstyret med et ekstra sæt vinger … og lige i det samme, som Fedte Greven 
plantede sig på bagsædet og Grev Grådig råbte, at nu kørte de, da hev GabRiel på nærmest mirakuløs vis nissebogen 
ud over kanen, og begge dumpede de ned i en kæmpe snedrive.

I det samme lød et piskesmæld, og kanen med de to kumpaner kørte mod sit endelige mål!

Det lettede, det gør vi også nu!
Santa Ficho
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- Bogen! Bogen! råbte Fedte Greven omme fra bagsædet i kanen!

- Op i rygsækken med den, råbte Grev Grådig endnu højere tilbage. Der har den ligget fint indtil videre, så det går 
nok også, indtil vi har kortsluttet det sidste julelys for alle de lavstammede og lallende nisser! Grev Grådig slog in-
tetanende en skånselsløs latter op!

- Jamen, det kan jeg ikke! Bogen er væk! Den er her ikke! Fedte Greven rejse sig op og rodede rundt på bagsædet. 
Bogen er væk! I det samme for han gennem luften og overhalede kanen og spandet af rudolfer, kun hans støvler 
blev stående i kanen, for Grev Grådig hev i tøjlerne, rudolferne tabte vejr og gevirer. Kanen skred ud og stoppede så 
på tværs i slædesporet.

- Se, bogen er her ikke! Grev Grådig rejste sig truende i kiggede rundt. Fedte Greven havde ret. Nissernes store 
læderindbundne bog med alle deres tåbelige nistorik og traditioner, – men ikke mindst alle deres trylleformularer og 
magi – var sporløst forsvundet.

- Er du sikker på, at du lagde den op i kanen, da vi steg på kanen? I en kort snekund var Fedte Greven i tvivl, men nej, 
det var trods alt ham, der havde haft maset med at få bogen i kanen, så …!?! Grev Grådig kunne se på Fedte Greven, 
at han var lige så sikker i sin sag, som metertyk is ville være for en skøjteløber på en af søerne i ØnskeDalen! De 
kiggede på hinanden. Det var mørkt nu, sneen føg om ørerne på de to kumpaner, og så var tiden knap. Det ville være 
dumt at vende om og nærmest umuligt at finde den bog igen – og de kunne heller ikke vide om nissen, de havde 
indhyllet i sneknappen stadig var kold som is!

- Vi kører videre, hvad skal vi med bogen, vi kunne det meste uden ad! Kunne vi ikke? Der var lige smutteren med 
deres fingerspidser, der fortsat var forblevet lange istapper for enden. Men det var altså de to kumpaner, der havde 
taget sig så grumt af Den Klareste af alle Stjerner. Så det sidste stykke ind til byen, mente de begge, derfor ville blive 
det rene ta-selv lige som hjemme i IsFyrsternes Land, når de sad om Det Store Kolde Bord! Med deres viden om 



nissernes bog og det, de havde tillært sig, skulle de nok får gjort kål på lidt nissemodstand, inden nissernes juleaften 
ville blive krøllet sammen som et kræmmerhus med alt for mange skavanker …

- Kør! Atter lød der et piskesmæld, og rudolferne satte kanen i fremdrift. Kanen slog en stor bue i sneen, og snart var 
den tilbage i det skæbnesvangre snespor, der skulle føre dem ind i selveste julehjertet af ØnskeDalen …

Et stykke derfra midt i sne og driver havde skytsenglen Basuno blæst sin længste march, dens ansigtskulør kunne 
i skyndingen snildt have været forveklset med en rudolfs røde snude. En kamp for nisselivet var slut! SukkerAlf og 
Basuno kunne nu se, at BizNis genvandt sin farve. De kølige blå og grå toner var langsomt ved at forsvinde, og den 
flotte røde nissedragt genvandt sin vante varme kulør. I takt med dette krakelerede isen om BizNis’ nissekrop …

SukkerAlf og Basuno dansede og sang, da BizNis blinkede med øjnene og rystede på hovedet!

- Hva’ skete der, hvorfor ligger jeg her? Jeg skulle jo ud mod …, hvor er mine kane? Min nye flotte kane jeg lånte på 
KørerSomSmurt I/S? BizNis var rundforvirret, og der var mange spørgsmål, men der var betydeligt mindre tid til at 
besvare dem. BizNis kom på benene, der svajede om kap med toppene på de mange graner i den kolde december-
vind! Den kolde vind på lillejuleaften …

Hvor grufuldt.

Nu huskede BizNis, at der var noget meget værre og større i spil. Nissernes gode, gamle jul. Nissernes dejligste dag 
på hele året ville snart være lagt på is, hvis der ikke kom et lille livstegn fra Den Klareste af alle Stjerner, inden jule-
træet i morgen aften skulle tændes oppe på NisseBorgen i Den Store VERSAL …

BizNis løb ind mod ØnskeDalen, skytsenglene SukkerAlf og en fortsat rødmosset Basuno lettede og strøg med …

Det er koldt og knapt med tid herude
Santa Ficho
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Denne morgen blev kalenderbladet forventningsfuldt vendt, og det smukke tal 24 viste sig i alle nissehjem i Ønske-
Dalen. I aften skulle nisserne feste og holde juleaften. Men der var et stort men, et alt for stort men. Mørket lå som 
en alt for stor og tung dyne over ØnskeDalen for Den Klareste af alle Stjerner var der ikke!

Det eneste held lige nu for nisserne i ØnskeDalen var, at AltNis, StjerneAnis, NisTor, BizNis og skytsenglene og ikke 
mindst forsvareren af den gode, gamle jul, Den lille Kastaniehest ikke var samme sted som Grev Grådig og Fedte 
Greven, der nu drønene rundt i byen i ØnskeDalen og slyngede om sig med ukvemsord og trylleformularer, der frøs 
nisserne, og en for en gjorde nisserne kolde og farveløse inde bag tykke lag af is. Andre blev skræmt af grevernes 
lange krogede istapper for enden af  deres fingerspidser. De mindst uheldige af nisserne flygtede og gemte sig, hvor 
det var muligt. Det hele var pludselig så meningsløst …

- Mod Nisseborgen, kom! Endnu en gang lød et grumt piskesmæld mod rudolferne, og kanen med de to kumpaner 
fra IsFyrsternes Land gled videre, og snart var den ved NisseBorgen, hvor der blev råbt på His Royal HighNis!

- Kom frem nu og skån resten af dine nisser! Juleaften bliver der ikke noget af, alt er aflyst. Det var Grev Grådigs 
stemme, der skar igennem luften fra kanen. Greven var af den overbevisning, at der nu blev stukket en næve ud, 
som kongen burde række ud efter! Julespillet var alligevel slut og tabt! Grev Grådig råbte op igen og igen ...

Efter et stykke tid viste kongen sig oppe i et vindue, og lige efter ham viste alle vagterne, De Blå IsBjørne, sig i skyde-
skårene bag borgens høje, tykke mure som et tegn på, at den sidste kamp for den dejligste fest i hele Unisseverset 
endnu ikke var flettet færdigt ...

Greverne kiggede på hinanden og rystede på hovederne for at vise deres foragt for His Royal HighNis. Hvis han tro-
ede, at høje mure og alle vagterne skulle forhindre greverne i at fordrive den sidste nissemodstand, så var han mere 
tynget af sin tunge krone, end det lige så ud. Uden at sige mere fik de begge sagt et par nye trylleformularer og kig-
gede to-tre vagter ud, der i det samme frøs til is. Selv nede fra kanen kunne greverne høre vagterne vælte omkuld …



- Hvor mange flere vil du ofre for et sølle grantræ og gaver? Flere trylleord blev sagt, og den tunge port gav efter, 
åbnede sig og faldt derefter ned over voldgraven med et øredøvende brag. His Royal HighNis gøs og vaklede so grelt, 
at hans prægtige krone med julerøde rubiner og det smagradgrønne juletræ i toppen, klirrede som ville alle ædelste-
nene splintres lige om lidt. Kongen var rystet …

- Skal vi selv komme ind og hente dig og fælde træet. Du bestemmer! Der kom intet svar oppe fra NisseBorgen …

- Godt så rykker vi ind! Greverne steg ud af kanen og gik mod vindebroen … lidt forsigtigt kom det fra Fedte Greven, 
om Grådig mente om det nu var sikkert? Grådig kiggede på Fedte Greven, aldrig havde han hørt noget så tåbeligt, 
uden varsel fejede han benene væk under Fedte Greven, der blev liggende.

- Jeg klarer det selv, fnøs Grev Grådig og gik videre …

Ikke så langt derfra kunne AltNis, StjerneAnis, NisTor, BizNis, skytsenglene og Den lille Kastaniehest betragte det 
hele – de var samledes på deres vej ind i byen, sammen måtte de give de to skurke fra IsFyrsternes Land modstand. 
Den lille Kastaniehest for ud og over mod Grev Grådig, der stod midt på vindebroen. Han vendte sig om! Umuligt var 
kastanjehesten ikke forlængst sat ud af julespillet. Hvordan …

På sin vej over mod Grev Grådig fik Fedte Greven at mærke, hvordan den lille forsvarers magiske afbrændte stik kun-
ne give igen. Med uhørt styrke ramte den Fedte Greven – og var han ikke allerede vaklende i sin tro, så var der intet 
håb for ham længere. Den magiske stik lammede Fedte Greven …

En snert af nistro kunne anes i øjnene på Grev Grådig, nu måtte den første ting tages først! Han vendte om på vinde-
broen og rakte sine lange, krogede fingre med istapperne frem mod Den lille Kastaniehest …

En lyskugle ramte kastanjehesten, den slingrede og skred i isen …

- Vent sagde AltNis, der febrilsk bladrede i den store læderindbundne bog med alt om Unisserverset siden den første 
sne. Noget foresvæver mig, at der skulle være et sted med ... AltNis mumlede videre og slog den ene store side op 
efter den anden. Hvilket held og tapper indgriben af skytsenglene, at bogen var på rette hænder igen! AltNis’ vage 
erindring viste sig pludselig at være rigtig

- Stil jer sådan! AltNis pegede nogle punkter ud, og nisserne skyndte sig at indtage deres pladser og gav dem hver 
deres ord …

NisTor indtog sig plads – Fred. BizNis – Tro og StjerneAnis – Kærlighed. AltNis skyndte sig ind på sin plads – Harmoni. 
Nu manglede de – VILJE – og en til at kunne danne en femtakket stjerne, så AltNis kunne udføre sin handling …

De fire skytsengle løb mod pletten og stillede sig på skuldrene af hinanden. Højde og drøjde havde nemlig intet med 
VILJE af gøre. Skytsenglene havde viljestyrke, når det gjaldt. SukkerAlf stillede sig først og støttede sig til sin sukker-
stok, så kravlede Basuno op, herefter GabRiel og så fulgte Gloria – Gloria in excelsis – Ære være Gloria i det høje! 
Knapt var hun på plads på skuldrene af GabRiel, før AltNis bad dem alle blive ved med at gentage deres ord …

FRED-TRO-KÆRLIGHED-HARMONI-VILJE! Ordene lød igen og igen …

I det samme bragede to giganter sammen – forsvareren af den gode, gamle jul med det største julehjerte og Grev 
Grådig kold som is. Denne gang var det Grev Grådig, der mærkede de gode og oprigtige kræfter, han vaklede …

Nisserne gentog FRED-TRO-KÆRLIGHED-HARMONI-VILJE …

Kastanjehestens varme gjorde ondt på Grev Grådig. Hans kræfter svækkedes, og selv om greven lige havde sagt til 
Fedte Greven, at han aldrig have hørt noget så tåbeligt, skulle han nu lægge ører til noget helt andet …



Den lille Kastaniehest svang atter sin magiske stik og sendte en lyskugle op mod det højeste tårn i NisseBorgen. 
Lyskuglen satte den store bimlende juleklokke i svingninger, og snart lød de velkendte tunge slag i byen og alle nis-
sesogne, hele ØnskeDalen og langt ud i resten af Unisseverset …

Grev Grådig holdt sig for ørerne og faldt om. De Blå IsBjørne kom til og tog sig af de to grever. Der bredte sig et befri-
ende suk, og lettelse fulgte! Nisser rundt omkring kom frem fra deres skjul.

FRED-TRO-KÆRLIGHED-HARMONI-VILJE … Den lille Kastaniehest kom over mod nisserne, der blev ved med at 
gentage FRED-TRO-KÆRLIGHED-HARMONI-VILJE, så stillede den sig midt i stjernen og kiggede op – den strakte sin 
afbrændte stik mod himmelhvælvet, og dens tanker fløj til vejrs med en kraft, der kun er forundt den, der elsker den 
gode, gamle jul …

FRED-TRO-KÆRLIGHED-HARMONI-VILJE …

I det samme højt deroppe, uendeligt langt derude, hvor Den Klareste af alle Stjerner altid havde været, viste sig nu 
et lille lys. Lyset spredte sig langsomt og blev klarere og klarere! Med kraften kom varmen! De varme lys gav atter 
alle nisser liv, farve og varme!

- Se! Råbte His Royal HighNis af ubændig glæde og pegede op! Hvilken fryd!

I det samme blev der vinket og blinket – nu vidste nisserne i ØnskeDalen, at Den Klareste af alle Stjerner nok var 
uendelige langt væk, men den ville altid være der og aldrig svigte dem!

Alle gode gaver de kom i sandhed oven ned! Klokkeklang og englesang brød ud – og nisserne sang i kor:

Lille stjerne, lille stjerne
lige der du jo er
højt oppe i det fjerne
kaster dit blink ned lige her
lille stjerne blandt stjernevrimmel
vinker til mig fra din himmel …

Det varede ikke længe før, at Den Ædleste af alle Graner i Den Store VERSAL blev tændt, og det var tid til den, gode, 
gamle jul! Nu kunne nisserne feste …

Du og din familie ønskes en rigtig glædelig jul
Santa Ficho
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Stik mod alle decemberodds blev det en dejlig juleaften for alle 
nisserne i ØnskeDalen.

Den Klareste af alle Stjerner havde været så uendelig langt væk, 
men lige netop denne juleaften kastede den sit milde, varme 
skær over ØnskeDalen – og denne tiltrængte varme smittede 
på bedste vis. For julefesten varede til sent og ikke mange 
nisser tog hjem uden en bugnende mave fyldt med den 
skønneste julemad, og de fleste havde også træskoene fyldt 
med ømme tæer efter dansen om Den Ædleste af alle Graner.
 
I hele ØnskeDalen og langt ud i Unisseverset genlød
julenatten af sprøde trompeter og koret med De 4 HolyNisser, 
der forkyndte, at nu var det jul! Orgelbrus og klokkebimlen satte 
kraft på budskabet. En utrættelig Basuno blæste en ny lang march – og sammen med de øvrige skytsengle fløj ud i 
alle retninger af Unisseverset og lod nisser og alle de finurlige nogen forstå, at i ØnskeDalen var alt ved den gode, 
gamle jul.
 
De eneste, der ikke lige syntes, at denne lovsang var super, var Grev Grådig og Fedte Greven, der begge var 
blevet benådet af His Royal HighNis og sendt hjem mod IsFyrsternes Land. Her var de nu på vej med begge deres 
handsker plantet dybt i ørerne. Når først de nåede tilbage en gang, ville de være færdige med nisserne og alt 
mellem julestads og juleknas.
 
AltNis sad atter trygt i sin varme julestue hjemme på SnabelADotComBlotInd 24 ved sin side lå igen den store 
læderindbundne bog på sin plads, hvor ingen med grumme planer kunne få fat i den. Snart kunne også skytseng-
lene glæde sig over dette - og formentlig til at hænge ud i JuleUroen i julestuens loftbjælke. AltNis lukkede øjnene 
og tænkte hele snenariet igennem. Den vise, gamle nisse håbede dette var den sidste december af sin slags – aldrig 
mere måtte nisserne og julen få sådan med grovfilen. AltNis smilede udmattet og nikkede med hovedet lige inden 
han faldt i søvn. Han hørte en glad og LovelyNis synge ude fra køkkenet

Lille stjerne, lille stjerne
lige der du jo er
højt oppe i det fjerne
kaster dit blink ned lige her
lille stjerne blandt stjernevrimmel
vinker til mig fra din himmel …

Ude på EvigHeden strøg Den lille Kastaniehest gennem snevejret. Dens grønne tørklæde flagrede i vinden med et 
slog den sine røde svovlstikker i sneen og bremsede. Så kiggede den op på himmelhvælvet og blinkede, og Den Kla-
reste af alle Stjerner vinkede tilbage. Nok var de adskilte, men det var lige som om, at nye fælles eventyr atter ville 
fyge i vinden …

Klop, klop, klop
Santa Ficho


