
1. december 

Xenia og Mads var bedste venner. Hver dag mødtes de hos Fru Molle. Molle, som børnene kaldte 

hende, havde en magisk kuffert.  Ved kufferten lå der en vifte. Når Molle rørte ved viften, blev den 

til en trappe, som snoede sig ned i kufferten. Kufferten havde mange rum. Når Molle rørte ved 

Xenia og Mads, blev de bittesmå og kunne gå ned i kufferten. Hver dag gik børnene på opdagelse i 

kufferten, og nu skal du høre, hvad der skete i dag. Hov, først skal du vide, at børnene kendte den 

magiske kuffert ud og ind – næsten – for de havde været dernede før, og de var spændte på, hvad 

der gemte sig af oplevelser i dag. 

Der var døre alle vegne nede i den magiske kuffert. Døre ind til alle mulige mærkelige rum. Men 

denne dør var der noget helt særligt ved. På døren var der malet noget, der lignede en raket. ”Skal vi 

gå derind?” spurgte Xenia og ventede ikke på svar, for ikke så snart havde hun sagt det, så åbnede 

døren sig. De gik forsigtigt ind i rummet. Midt på gulvet stod der en stor himstregims. ”Hvad tror 

du det er?” spurgte Mads. De gik nærmere. Både Mads og Xenia havde lært at læse lidt – ikke 

meget, men lige nok til at de kunne stave sig igennem, hvad der stod malet på siden af 

himstregimsen. J-u- siger ju, l-e siger le, jule. R-a siger ra - siger jule-ra . K-e-t siger ket – siger ju-

le-ra-ket. Juleraket? Hvad var det? Mads syntes han engang havde hørt om en raket.  ”Jeg tror det er 

en raket” sagde han og kom i tanke om, at der jo var tegnet en raket på døren. ”Skal vi gå ind i 

den?” spurgte Xenia, og straks åbnede indgangen til raketten sig. Børnene kravlede ind i den. De 

havde næppe sat sig ned, før der kom en spruttende lyd fra den. Sæderne, de sad på, rystede. Det 

rystede så meget, at det kildede i maven. Huii, huii, huii, sagde det, og det kildede endnu mere i 

maven. Pludselig standsede både lyden og den kildende mavefornemmelse.  Det havde kun varet i 

sådan cirka 2 sekunder. Nu var alt stille. Bum stille. Raketten var landet. ”Tror du vi kan komme ud 

herfra nu?” spurgte Mads, og han havde næppe sagt det, før indgangen åbnede sig og de kunne 

kigge ud. 

Wow! De kiggede ud på et hvidt landskab. Der var grantræer. Der var bjerge. Der var huse af træ. 

Til højre var der en lade. Inde i laden så de en lille figur med gråt tøj og en rød, spids hue. Nu så de, 

at der løb en masse børn på ski. Mads og Xenia, som ikke var større end to små mus, turde ikke gå 

ud i sneen, så de blev siddende inde i raketten. Pludselig hørte de en dreng råbe noget. Det lød ikke 

dansk, men alligevel kunne de godt forstå, hvad han råbte: ”Jubiii, nå er det bare treogtyve dager til 

jul!” Det var ligesom han sang dét, han sagde. Da drengen nærmede sig laden, skete der noget 

mærkeligt. Den lille figur tog sin hue af, vendte den på vrangen, tog den på igen, og vupti! Så var 

han væk! De troede næsten ikke deres egne øjne. 

Og hvad var det, de lige havde hørt? 23 dage til jul? Pludselig kom Xenia og Mads i tanke om, at de 

for længe siden havde givet hinanden en julekalender. Den skulle jo åbnes i dag! ”Vi må skynde os 

hjem,” sagde de til hinanden. Jamen, hvordan? Xenia, som havde lagt mærke til, at raketten 

nærmest gjorde, hvad hun sagde, sagde: ”Bring os hen til Molle’s magiske kuffert,” og igen kom 

lyden: Huii, huii, huii, og igen kildede det i maven, og vupti, cirka 2 sekunder efter var de tilbage i 

kufferten.  

De løb op ad trappen, op til Molle, sprang ud af kufferten og blev til to helt almindelige børn. De 

fortalte Molle, hvad de havde oplevet. ”Nå, I har fundet min tid- og sted-maskine,” sagde hun. Tid- 

og sted-maskine? ”Ja, den kan føre jer vidt omkring. Både i tid og sted. Nå, hvad så I, da I 

landede?” 



”Vi så bjerge, der var dækket af sne. Der var en masse grantræer. Husene var bygget af træ. Der var 

børn, der løb på ski. Og vi hørte én af drengene sige noget – ja, det lød som om han sang, ikke?” 

Mads kiggede hen på Xenia. ”Jo, og det lød som om han sagde, at nu var der 23 dage til jul. Vi 

forstod, hvad han sagde, men det var ikke dansk. Og vi så en lade, hvor der var en lille figur med 

gråt tøj og rød, spids hue, og da han tog sin hue og vendte vrangen ud og tog den på hovedet igen, 

forsvandt han lige for øjnene af os!” 

”Det lyder, som om I har været i Norge,” sagde Molle. Hvordan kunne hun vide det? ”Jo, for i 

Norge er der ofte sne om vinteren. Der er bjerge. Der er masser af grantræer. Faktisk får vi de store 

grantræer, som står på torvene rundt omkring i Danmark, fra Norge. De fleste huse i Norge er 

bygget af træ, for er der noget, Norge har masser af, så er det træer! Og når man hører en nordmand 

sige noget, er det ligesom, han synger. Nordmændene har små nissevæsener, som bor i laden og 

beskytter gården. Deres tøj er gråt, og så har de en rød hue på. Hvis de vender vrangsiden ud på 

huen, bliver nissen usynlig. Det var det I så, for nissen gjorde sig usynlig, da han så drengen komme 

susende ned ad bakken på ski. Det gjaldt om at blive usynlig, så drengen ikke så ham. Det er vigtigt 

at stille risengrød ud til nisserne, ellers bliver de drillesyge og kan finde på alt muligt!  

En gammel myte siger, at inden man går i seng juleaften, er det også meget vigtigt at stille alle 

koste inde i et skab. Hvis ikke, risikerer man at de bliver stjålet af hekse og onde ånder, som så vil 

ride rundt på dem i luften og skabe kaos i byen. Men jeg er ikke sikker på, hvor udbredt denne 

tradition er længere. 

Og nu vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan de fejrer jul i Norge. Det er faktisk næsten ligesom her i 

Danmark. Alt fra adventskrans, pakkekalender, danse om juletræet, julesange, kirkegang om 

eftermiddagen før den store julemiddag – alle disse ting har vi fælles. Men én ting er meget 

forskelligt, og det er, at nogen steder i Norge spiser de lutfisk juleaften. Fisken er luft- og soltørret 

på de norske klipper. Når man køber fisken, ligner det tørre pinde, men i hele december ligger de i 

blød – først i lut, siden i vand - og fisken vokser sig langsomt større. Det siges, at lutfisk lugter fælt, 

men smager helt vidunderligt. I nogle hjem serverer de revet brunost på toppen af fisken.” 

”Brunost?” Hverken Xenia eller Mads havde nogensinde set en brun ost. ”Nej, det er også meget 

norsk,” sagde Molle. ”Men man kan købe det her i Danmark, og vi kalder det for myseost. I Norge 

spiser de blandt andet brunost på vafler. Vi vil jo helst have syltetøj og flødeskum til vaflerne, ikke?  

I vil finde ud af, at overalt i hele verden er der forskellige traditioner for, hvad man spiser i julen, 

forskellige måder at fejre jul på, forskellige myter folk tror på, og der findes lande, hvor der ikke 

engang fejres jul. Så kom igen i morgen. Så kan I tage en tur i juleraketten og se, hvor den næste 

gang fører jer hen.” 

Nu var det heldigt, at Xenias mor skulle bage vafler i dag, og Mads var blevet inviteret til at komme 

og spise med. Så de råbte tak for i dag til Molle og løb hjem til det helt almindelige hus på den 

anden side af vejen, hvor Xenias forældre boede. De blev mødt af en dejlig duft af friskbagte vafler, 

og der var syltetøj og flødeskum på bordet. Men ikke brun ost. ”Mor, kan vi købe myseost i 

morgen?” spurgte Xenia. ”Det kan vi da godt,” svarede moren – lidt forbavset. Inden de satte sig til 

bords, gik børnene hen til Xenias julekalender for at åbne den første låge. Låge nummer 1. Nu var 

der var 23 dage til jul.  

 



Link til ’Norske nisser nyser ikke’ fra Halfdans ABC: 

https://www.youtube.com/watch?v=KIYAQYqe7h8 

Nedtællings julekalendersang 

Melodi: ”Marken er mejet”  

 

Første december, vi åbner en låge,  

hvor der er et ettal på,  

hvor er vi altså spændte.  

Nu er der 23 dage tilbage.  

23 lange dage, åh, kan ikke vente.  

Tæller dagene. Tæller dagene.  

23 lange dage, åh, kan ikke vente. 

 

 

Forfatter og tegner: Alexandra Moysey                                                www.sprogkassen.dk 

 

 

Til underviseren. 

 

Alle historierne er tænkt som højtlæsningshistorier, og målgruppen er alle børn, som kan lide at få 

læst højt. 

 

Selve rammen er den samme i alle historierne, dog meget varieret og kortere og kortere, og til sidst 

kan I bede børnene sige indledning, og spørge, og hvordan slutter historien så? 

 

Researcharbejdet har været spændende, og jeg vil tro de ældste klasser kan få meget ud af at studere 

fejringen i de forskellige lande. 

 

Venlig hilsen Alexandra Moysey 
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