
 

Nissen Nabanok & Flyvestøvet (Version til flere børn) 

En historie i 24 breve fra Nissen til et menneskebarn 

Skrevet af Line Hvid /  Kreativ med Ungerne 

 

Guide til forældre 

- Der er 24 breve nedenfor. Fra den 1.-24. december. Print brevene ud. 

- Skriv børnenes navne efter “Kære” på hvert brev. 

- Læg brevene i hver sin konvolut og skriv dato på. “1. december” osv. du kan 

også skrive jeres adresse på eller bare børnenes navne. 

- Læg et brev til dine børn hver dag op til jul, så det ligner, at nissen har lagt 

brevet. 

   

 



Nordpolen, den 1. december 

Kære  

 

Jeg skriver til jer, fordi der er sket noget ganske 

forfærdeligt. Jeg når ikke hjem til jer her til den 1. december, 

som jeg havde planlagt. Min hund Nunu kom til at vælte alt 

flyvestøvet ned i risengrøden i går. Jeg siger jer, det var et 

griseri. Der flyver stadig risengrød rundt. Jeg fik en klat 

flyvende risengrød lige i øjet i morges på vej ud på 

badeværelset.  

 

Nu hvor flyvestøvet er spildt, har jeg ikke flyvestøv til min 

cykel. Det var meningen, at jeg skulle flyve hen til jer på den. 

For der er for langt til at jeg cykler normalt, og der er 

desuden også en masse hav, som jeg ikke bare kan cykle igennem. 

Nu ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. 

 

Lyt nu godt efter, for jeg skal fortælle jer noget MEGET 

vigtigt. Min nevø Bobo er flyttet ind hos jer. Han er en 

meget lille nisse - på størrelse med en lego-figur. Og nu er 

han helt alene, fordi jeg ikke er kommet endnu. Jeg tror ikke, 
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I kommer til at se ham, for vi nisser gemmer os altid for 

mennesker.  

Men vil I ikke passe lidt på ham for mig indtil, jeg kommer? 

Han er helt sikkert sulten, så vil I lægge en lille bid mad til 

ham. Han spiser ikke meget. I får lige en liste over, hvad I kan 

give ham: 

-En rosin 

- En mandel eller anden nød 

- En skefuld havregryn eller cornflakes i en skål 

Læg maden på en lille tallerken på gulvet et sted. Det er 

svært for ham at hoppe op på borde. 

Jeg håber, jeg snart når frem til jer, men jeg skal først have 

lavet en ny portion flyvestøv, før jeg kan flyve afsted. 

Jeg har dog noget særligt lynbrevflyvestøv liggende, men det 

virker kun til breve. Men det gør heldigvis, at jeg kan sende 

breve lynhurtigt til jer.  

 

Kærlig hilsen 

NISSEN NABANOK 
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Nordpolen, den 2. december 

Kære  

Hvordan går det? Har I set eller hørt noget til Bobo? Jeg er 

noget så bekymret for ham. Han har det med at rode sig ud i 

problemer. Han er ret klodset og vælter altid ting. Han var 

på ferie hos mig engang, og da jeg vågnede og kom ned i stuen, 

fik jeg mig noget af en overraskelse. Det havde sneet inde i 

stuen! Der lå et fint lag sne ud over spisebordet og 

spisestolene, og der var snefodspor på vej ud i køkkenet. 

 

Men da jeg kom nærmere kunne jeg se, at det ikke var sne. Det 

var mel. Bobo havde væltet den store melsæk, der stod på 

hylden over spisebordet. Han lå og sov sødt foran kaminen i 

køkkenet, og jeg lod ham sove videre, mens jeg fejede alt melet 

op. 

 

Jeg håber ikke, I oplever noget lignende i jeres hjem. Det er 

ikke sikkert, at I tager det lige så pænt at skulle feje en hel 

sæk mel op. Hvis bare jeg var der til at holde øje med ham. 

 

Der var en fra Danmark, der ringede i går og spurgte, om jeg 

ville sælge mit lynbrevflyvestøv. Har I fortalt nogen om det? 
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Han sagde, at breve tager så enormt lang tid om at komme 

frem i Danmark, og han troede, jeg kunne tjene en formue på 

mit støv. Men jeg vil altså ikke sælge det. jeg skal jo bruge det 

til brevene til jer. Og så har jeg travlt med at få lavet 

almindeligt flyvestøv, så jeg kan cykle gennem skyerne og hen 

til jer og Bobo. Jeg skynder mig alt, jeg kan.  

 

Jeg håber i hvert fald, at jeg når det inden juleaften, for 

ellers får Bobo ikke nogen julegaver. Jeg har dem alle sammen 

fra alle hans familiemedlemmer og venner. Ti fine gaver i 

farvestrålende indpakning. 

 

Kærlig hilsen  

 

NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 3. december 

Kære  

Jeg er i fuld gang med at lave flyvestøvet til min cykel, så jeg 

kan komme til Danmark. Jeg skal bruge ret mange ting, så det 

kommer nok til at tage mig nogle dage endnu, at få samlet det 

hele sammen.  

I går var jeg heldig at finde en isbjørneklo. Det er en af de 

ting, der skal til for at lave flyvestøv. Ellers skal jeg bruge: 

- Pels fra en polarrævehale 

- Sneharetis 

- En hvalrostand 

- En perle fra en østers 

Hvalrostanden skal koges i sneharetis, så det bliver kogt helt 

ind i tanden. Så skal den tørres og knuses til pulver sammen 

med de andre ingredienser. Vupti - så har jeg lavet flyvestøv. 

Giv nu ikke opskriften videre til nogen. Det kan gå helt galt, 

hvis mennesker prøver at lave flyvestøv. Kun nisser kan lave 

det. 

Jeg tænkte, om I ikke vil sige til Bobo, at jeg er på vej. Råb 

bare: “Hej Bobo, din onkel Nabanok kommer snart. Bare 

rolig.” Så skal han nok høre det. 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 4. december 

Kære  

Godt nyt.  Jeg fik et brev fra Bobo i går, og han har det godt. 

Han havde heldigvis husket at tage lynbrevflyvestøv med, så 

han kan sende breve til mig. Han hørte godt, at I kaldte på 

ham i går og fortalte, at jeg snart kommer.  

 

Han skrev i brevet til mig, at han slet ikke er nervøs, for han 

har det så godt i jeres hus. Han har fundet mad. Og han har 

indrettet sig i en hyggelig krog, skriver han. Han skriver i 

hvert fald, at han har en lille seng og en sovepose, og han 

ligger så lunt og godt om natten. 

 

Han har åbenbart også selv taget mad nok med til hele 

december, men en rosin eller noget i ny og næ, vil han nok 

blive glad for. 

Så nu er jeg mere rolig. Jeg er stadig lidt bange for, at han 

laver ballade. Han er jo en nisse, og nisser har svært ved at 

lade være med at drille lidt. 

Jeg leder videre efter ingredienserne til tryllestøvet. 

Kærlig hilsen  

NISSEN NABANOK 
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nordpolen, 5. december 

Kære 

I går var jeg helt ude ved tandkravlerbjerget for at lede efter 

en hvalrostand. på tandkravlerbjerget bor nemlig 

hvalrosserne. Jeg red på min hund Nunu hele vejen derhen. 

 

Vi kalder hvalrosserne for tandkravlere, fordi de faktisk 

bruger deres store stødtænder til at kravle fra vandet og op 

på isen med. De bruger også stødtænderne som våben, når de 

slås mod deres fjender som fx er isbjørne. 

 

Jeg har også set dem slås mod hinanden med de skarpe 

stødtænder. Mine tænder er overhovedet ikke skarpe, så jeg 

ville helt klart tabe en kamp mod en hvalros. Men jeg er 

heldigvis så lille, at de store hvalrosser overhovedet ikke så 

mig, da jeg nærmede mig dem. Jeg fandt hurtigt en 

hvalrostand ligge i sneen. De løse tænder, der ligger, er fra 

døde hvalrosser, så ingen vil savne sådan en tand. 

Jeg bandt tanden på min hund, Nunu, og vi red hjem til hytten 

med den. Jeg mangler stadig polarrævehalepels, sneharetis og 

østersperle til flyvestøvet. 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, 6. december 

Kære 

Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det her til jer. Men 

mangler I en sok? Prøv lige at kigge i alle sokkeskuffer og se, 

om der ikke er en sok, der mangler sin makker? Så tror jeg 

nemlig godt, jeg ved, hvor den er blevet af. 

 

Kan I huske jeg skrev, at Bobo lå lunt og godt i sin seng med 

en sovepose? Nu skrev han så lige til mig og indrømmede, at 

han havde taget en af jeres sokker og brugt den som sovepose. 

Det må I virkelig undskylde. 

 

Bobo skrev også og spurgte, om jeg mon snart kommer. Og om 

jeg mon når det inden jul. Han skrev nemlig, at han er ved at 

lave en gave til mig, men at det er en hemmelighed, hvad det 

er. Hvad mon det er, og hvad mon han laver den ud af? 

 

Jeg håber, I har mere end et par sokker hver, så en af jer ikke 

render rundt og fryser den ene fod 

 

Kærlig hilsen  

NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 7. december 

Kære 

Uuuuuhhh… Det har været et frygteligt uvejr i dag. Jeg ville 

have været ude og kigge efter sneharetis, men jeg tror, de 

fleste sneharer bliver i deres huler i dag. Der var voldsom 

snestorm, og jeg var helt sikkert blæst langt væk, hvis jeg var 

gået ud. 

 

Så i stedet blev jeg indenfor og hyggede mig med Nunu. Vi 

fandt julekassen frem og fik pyntet op med røde julehjerter, 

fine guldstjerner og mine juleengle af strå. 

 

Har I fået pyntet op med julepynt derhjemme? Hvis I har 

pyntet med julenisser, tror jeg, at Bobo bliver rigtig glad. 

Han krammer dem sikkert om natten, mens I sover. Han er jo 

nok lidt ensom der i huset uden andre nisser.  

Jeg har set, at nogle børn laver nisser ud af toiletrullerør. Så 

maler de bare rullen, limer nogle øjne på af gamle knapper 

eller andre dippedutter og måske noget skæg af  vat. Jeg har 

selv skæg, så hvis I laver en nisse med skæg til Bobo, vil han 

måske blive glad og tænke på mig. 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK 
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Nordpolen, den 8. december 

Kære 

Snestormen havde heldigvis lagt sig i nat, og vi har været ude i 

den høje sne i dag. Nunu sank dybt ned i sneen med sine poter. 

Han havde snuden helt nede i sneen, for vi var på jagt efter 

sneharetis, og det er han god til at finde. 

 

Jeg kender sneharen Shosho ret godt, og jeg ved, hvor hun 

bor. Tæt på hendes hule fandt vi ganske rigtigt en gul plet i 

sneen. Det tog mig en time at få gravet nok sne op til af få 

fyldt det store glas, jeg havde taget med. 

 

Jeg prøvede ellers at være stille, men jeg fik alligevel vækket 

Shosho, som så mig stå og sætte låget på glasset. Hun blev vred 

over, at jeg nu igen stod og gravede hendes tis op. Kunne man 

dog ikke have sit tis i fred, sagde hun. Jeg forklarede hende, at 

det var vigtigt, at jeg fik lavet flyvestøv, så jeg kunne komme 

hen til Bobo. Nu forstod hun lidt bedre, for hun havde mødt 

Bobo mange gange og ladet ham ride på hendes ryg. “Hils Bobo 

fra mig, når du kommer til Danmark.” Sagde hun, da vi red væk 

med glasset med sneharetis. 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK  
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nordpolen, den 9. december 

Kære 

Godt I ikke er på besøg her hos mig lige nu. For her lugter 

altså lidt. Her lugter faktisk af tis, må jeg indrømme. 

Jeg har fundet den store gryde frem og er i gang med at koge 

hvalrostanden i sneharetis. Jeg er meget træt i armene, for 

jeg savede først et stykke af hvalrostanden. Resten ligger 

uden for huset i sneen, og jeg kan gemme den til næste gang, 

jeg skal lave flyvestøv. 

 

Selvom her lugter af tis, så gør det mig faktisk glad. Jeg er i 

gang med at lave flyvestøvet, og jeg kan slet ikke vente med at 

komme til Danmark til jer og Bobo. 

 

Men jeg er lidt bekymret for, om jeg kan nå at finde alle 

ingredienserne i tide. Kryds fingre for mig. 

 

I morgen skal hvalrostanden indkogt i sneharetis op af gryden 

og tørre helt. 

 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK 
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Nordpolen, den 10. december 

Kære  

Undskyld, hvis mit brev ser lidt mærkeligt ud i dag, men 

jeg kan ikke finde mine briller. 
 

Jeg ved det lyder mærkeligt, men hvis I peger med fingeren på 

brevet her på de her briller, jeg har tegnet 

 

 og siger “Nabanoks briller”, mens I peger, så tror jeg, at de dukker 

op et sted her hos mig meget snart. Ting har det med at 

forsvinde her ud i det blå. Vil I hjælpe mig og gøre det nu?  

Så finder jeg dem nok om lidt og så kan jeg komme ud og lede efter 

noget polarrævehalepels. 

Kærlig hilsen  

NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 11. december 

Kære 

Pyha. Jeg fandt heldigvis brillerne i går. De lå bare under 

sofaen. Eller det vil sige, jeg tror faktisk på, at de var 

forsvundet ud i den blå luft, ind til I sagde “Nabanoks 

briller” og pegede på brillerne i brevet.  Så dukkede de op igen 

og valgte altså at lægge sig under sofaen af alle steder. Tak 

for hjælpen. Nu kan jeg komme videre med at lave flyvestøvet. 

 

Jeg tænker stadig lidt på, hvad det mon er, Bobo er ved at lave 

til mig. Han har lært at strikke af sin mor, så måske er det 

det, han er ved. Han har nemlig altid sine strikkepinde med. 

Han kan strikke ud af alt slags garn, snor og bånd. Måske har I 

noget liggende? Hvis I lægger det til ham et sted og skriver 

“til Bobo” på det, så forstår han nok, det er til ham. Han kan 

godt læse. 

 

Kærlig hilsen 

NISSEN NABANOK 
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Nordpolen, den 12. december 

Kære 

Bobo spurgte mig lige i et brev i går, hvilken størrelse trøje, 

jeg bruger. Måske har I lagt noget snor eller garn til ham? 

Måske er han kommet i gang med strikningen. 

 

Han virker i hvert fald glad. Han siger, at I har så mange 

spændende bøger, og det er lykkedes ham at få et par ned fra 

boghylden, og han har læst i dem. Han spurgte mig, om jeg 

ville spørge jer, om I ville tage en bog ned fra hylden til ham i 

nat og lægge på gulvet, så han kan læse lidt i den? Helst i 

stuen, hvor ingen sover, da han helst ikke vil have, I ser ham. 

Han skriver, at han ikke laver ballade, men jeg er nu ikke 

sikker på, det er rigtigt. Håber ikke, han har gjort et eller 

andet som at hælde kanel i kaffen, pakke dine skolebøger ind i 

gavepapir, putte ris i dine vanter, putte gran i dit jakkeærme, 

putte nutella på din tandbørste eller gemme alle skeerne. Nu 

advarer jeg jer bare lige. Han har gjort sådan noget før, så 

sker det, er det nok ham. Jeg tror ikke, han har lært at trylle 

mælken rød eller grøn, så det sker nok ikke. 

Kærlig hilsen  NISSEN NABANOK 
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Nordpolen, 13. december 

Kære  

Nunu er en gammel hund. 42 år gammel for at være helt 

præcis. Jeg har haft hende siden, jeg var 187 år gammel.  

 

Nunu kan ikke klare at gå så langt mere. Vores ture ud efter 

hvalrostand og sneharetis har tæret på hendes kræfter. Så jeg 

måtte lade hende blive hjemme i morges, da jeg drog afsted ud 

for at finde polarrævehalepels. Jeg skal bare bruge en pelstot, 

som jeg klipper af, men det er altid noget bøvlet at hoppe op på 

ræven og få det klippet af.  

 

Jeg aner heller ikke, hvornår jeg støder på en ræv. Jeg har 

pakket godt med mad og drikke i rygsækken. For det bliver 

måske en tur, der tager flere dage. 

 

Kærlig hilsen 

 

NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 14. december 

Kære 

Jeg har vandret længe i sneen nu, men har stadig ikke set en 

eneste polarræv.  

 

Jeg sov i et lille telt i nat. Det var utrolig koldt, og jeg kom 

til at tænke på, at jeg da godt gad og have haft makkeren til 

den af dine sokker, som Bobo har taget. Men jeg klarede mig, 

selvom det var koldt. 

 

I morges varmede jeg nisseøl på bålet, og det var helt 

hyggeligt at sidde og kigge ud over sneen, der bare fortsatte 

og fortsatte. Jeg fik god energi i kroppen til at fortsætte min 

vandring, og jeg tænker nok, at jeg meget snart støder på en 

polarræv. 

 

Hvordan går det hos jer? Har Bobo lavet nogen narrestreger? 

Det håber jeg virkelig ikke. 

 

Kærlig hilsen  

NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 15. december 

Kære 

Puha… Det var altså lige ved, at jeg ikke fik sendt det her brev 

afsted til jer. For jeg er heldig, at jeg ikke ligger i 

mavesækken på en polarræv lige nu. 

Jeg fandt rævespor her i morges, og jeg fulgte forsigtigt 

efter. Jeg havde bare ikke lige tænkt på, at nogle polarræve 

går i cirkler, og pludselig mærkede jeg en våd snude på min 

numse. 

 

Jeg vendte mig om og så direkte ind i et gab fyldt med spidse 

tænder. Og før jeg så mig om, lå jeg på en våd tunge indeni 

polarrævens gab. 

Da jeg lå og tænkte, at nu var det hele slut, blev jeg skudt ud 

af gabet med en vældig kraft. Jeg kom til at tænke på, at jeg 

nok stadig lugter lidt af tis fra den anden dag, hvor jeg kogte 

hvalrostand i sneharetis. Det var nok mit held, for jeg må 

have smagt aldeles afskyeligt. 

Inden ræven gik, fik jeg hægtet mig fast på dens hale. Og den 

mærkede slet ikke, at jeg klippede en stor tot af. Nu ligger 

totten i min taske, og jeg er på vej hjem til min varme hytte. 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 16. december 

Kære 

Der ventede mig noget af en overraskelse, da jeg kom hjem fra 

min vandring i går. 

 

Da jeg trådte ind ad døren duftede der sødt af risengrød og 

kanel. Og nej, det var ikke Nunu, der havde været ved at lave 

mad til mig. Det var nissen Kamma. Hun bor i en hytte et par 

timers vandring fra mig og var kommet forbi et par timer 

tidligere.  

 

Grøden havde kogt i flere timer, da jeg kom, og Kamma fik et 

stort knus. 

 

Har I fået risengrød her i december? Jeg ved, at Bobo ville 

elske at få en lille skål risengrød af jer. Gerne med smørklat i 

og kanelsukker på. 

Kammas grød var rigtig lækker, og jeg fortalte hende, hvor 

bekymret jeg var for, om jeg mon kunne nå at finde den sidste 

ingrediens, østersperlen, og nå hen til Bobo med julegaverne i 

tide. 

Kærlig hilsen NISSEN NABONOK  
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Nordpolen, den 17. december 

Kære 

Jeg har slet ikke fået tjekket min postkasse i flere dage på 

grund af min vandretur. I morges opdagede jeg, at der lå hele 

fire breve fra Bobo i postkassen. 

 

Han er nervøs for, at jeg ikke når frem i tide. Han har fået en 

del venner i dit hus, så han har det sådan set godt nok. Og han 

er glad for, som I har taget jer godt af ham. Men der er kun en 

uge til juleaften, og han er bekymret for, om jeg mon når 

frem. Det er jeg også.  

Bobo skriver også lidt, om de venner han har fået. En mus, der 

hedder Mimi, som bare elsker, når I hører musik. Bobo har set 

hende danse flere gange. Så er Bobo også blevet venner med 

edderkoppen Eddie. Han elsker duften af kager - særligt 

julebag. Han elsker bare, når i bager. Bobo er også blevet 

venner fuglen Fifi, der bor i en busk uden for jeres hus. Kan I 

komme i tanke om, hvilken busk det mon kan være? Hvis I ser 

fifi flyve rundt, kan det være, at Bobo sidder på ryggen af 

hende. Det skriver han i hvert fald, at han ofte gør, når han 

skal have lidt frisk luft. 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 18. december 

Kære 

Jeg ville være taget ud efter en østersperle i dag, men min 

nisseven, Kamma, er stadig på besøg, og hun syntes, jeg skulle 

hvile mig. Hun er sikker på, at jeg nok skal finde en perle i den 

sø, der ligger halvvejs mellem hendes og min hytte. Der har 

hun tit fisket østers med perler i. 

 

I stedet bagte vi vaniljekranse. Kender I dem? Da småkagerne 

kom ud af ovnen og var kølet af, skulle vi smage på dem. Kamma 

sagde, at jeg godt måtte få noget af hendes vaniljekrans. Hun 

spiste en hel, bid for bid. Og da hun havde spist det hele, rakte 

hun en tom hånd frem og sagde, at jeg måtte få hullet. 

 

Det kan I prøve næste gang, I spiser en vaniljekrans. Jeg 

grinede selv meget over Kammas lille spøg. 

 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK 
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Nordpolen, den 19. december 

Kære 

Jeg tog på fisketur med mit fiskenet i dag. Jeg fulgte min 

nisseven kamma halvvejs hjem, for der ligger en stor sø lige 

imellem hendes og min hytte. Vi sagde farvel, og jeg satte mig 

ved søen. 

 

Jeg fik fisket den ene østers efter den anden op i mit net. Jeg 

var så spændt, at jeg fik sommerfugle i maven, hver gang jeg 

skulle kigge i en ny østers. Kender I det? Sommerfugle, der 

føles som et sug i maven? Når noget spændende skal ske. For 

eksempel aftenen før juleaften har jeg altid sommerfugle i 

maven. 

 

Men det var den ene skuffelse efter den anden. Der var ikke 

en eneste perle i nogen af de mange østers, jeg fiskede op. Mine 

fingre var helt blå af kulde til sidst, og jeg kunne næsten ikke 

åbne skallerne. Og uden en østersperle, kan jeg ikke lave 

flyvestøv. Der er stadig seks dage til juleaften, så jeg må ud og 

fiske igen i morgen. 

 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 20. december 

Kære 

Jeg ligger her og klaprer med tænderne. Jeg har fået feber og 

en slem forkølelse. Jeg tror, det var af at sidde hele dagen ved 

søen i går og åbne østers. 

 

Det bliver et kort brev, men bare rolig, jeg skal nok blive rask, 

og jeg skal nok få fundet mig den perle. For jeg vil altså nå 

frem i tide og fejre jul med Bobo hjemme hos jer. 

 

Hvis I vil hjælpe mig med at blive rask, kan I sætte fingeren på 

tekoppen her og sige: “Varm te til Nissen Nabanok”. Så slipper 

jeg for at lave varm te til mig selv, og det orker jeg virkelig 

heller ikke.  

 

 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK 
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Nordpolen den 21. december 

Kære 

Tak for den varme kop te i går. Pludselig stod den på bordet 

til mig, så I må have sendt den herop til mig. Tak.  

 

Jeg har fået det lidt bedre, men er stadig for syg til at gå ud 

og lede efter den sidste ingrediens til flyvestøvet, nemlig 

østersperlen. 

 

Nunu har fået samlet sig nye kræfter, og jeg har sendt hende 

hen til kamma. For jeg tror, jeg får brug for hjælp, hvis jeg 

skal nå at finde den perle. 

 

Jeg fik brev fra Bobo i går. Han skrev, at han synes, det er ren 

luksus at være hjemme hos jer. Der er lang tid om dagen, hvor 

I ikke er hjemme, og han bare kan lege med jeres legetøj på 

værelset. Nogle gange glemmer han lidt, hvordan det rent 

faktisk stod, da han begyndte at lege. Bare hvis I undrer jer 

over, at der er rykket rundt på jeres legetøj. 

 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK  
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Nordpolen, den 22. december 

Kære 

Heldigvis kom Kamma i går, og hun er i dag gået ud og fiske 

efter en perle til mig. For jeg har fået det rigtig skidt igen. 

Jeg er helt varm og omtumlet og bliver noget så svimmel, når 

jeg rejser mig. Jeg håber ikke, I har prøvet at være syge alt for 

mange gange.  

 

Der er kun to dage til juleaften, og jeg ved bare, at Bobo er 

bekymret for, om jeg når at komme.  Vil I lægge en rosin eller 

mandel til ham, som han kan finde og spise i nat? Jeg tror, det 

vil trøste ham. 

 

Er I også ved at være spændt på juleaften? Har I fået lavet 

gaver til alle dem, I holder af? Det er i hvert fald hyggeligt 

at sidde og lave gaver til folk her op til jul.  

 

Jeg er for syg til at lave noget, men der ligger heldigvis ti 

gaver fra Bobos familie og venner, som jeg tager med til ham, 

når jeg flyver afsted på min cykel. Håber jeg kan komme afsted 

i morgen. Ellers når jeg ikke frem til Danmark i tide. 

Kærlig Hilsen NISSEN NABANOK 
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Nordpolen, den 23. december 

Kære 

Kamma kom hjem uden en perle i går. Det er noget så trist. Nu 

når jeg ikke frem til Danmark i tide. Bobo og jeg må holde jul 

hver for sig. Kamma havde ellers siddet i ti timer ved søen og 

fisket den ene østers op efter den anden. Men alle sammen 

uden perler i. 

 

Nu sidder Kamma her ved siden af mig og hænger med snuden. 

Hun skal videre om lidt, for hun skal fejre jul med sin niece 

hjemme hos hende selv. hun sidder og piller ved perlen på sin 

halskæde. Ser bare så trist ud. Nej…. Vent lidt… Perlen ved 

hendes halskæde. Det er jo en østersperle…… 

 

…..jeg måtte lige slippe pennen lidt, og nu er der gået to 

timer. Alt er gået i orden. Perlen VAR en østersperle. Og 

Kamma ville gerne give mig den. Hun havde slet ikke tænkt på, 

at den hang om hendes hals hele tiden. Vi hoppede op og ned og 

gav hinanden et kæmpe knus af glæde. 

 

Vi gik straks i gang med at få lavet pulver af perle, 

hvalrostand med tis og isbjørneklo ved at hamre på det med en 
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tung sten.  Så finthakkede vi polarrævepelsen. Og så skulle 

det hele bare blandes til en fin pulver. Og sådan fik vi lavet 

flyvestøvet. 

 

Om lidt sætter jeg mig op på min cykel, og så flyver jeg hele 

vejen til Danmark. Jeg kan bare ikke vente med at nå frem til 

Bobo. 

 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK  

26 



Danmark, den 24. december 

Kære 

Cykelturen gik strålende. Det var så smukt at cykle så tæt på 

stjernerne. Da jeg landede foran jeres dør, følte jeg mig helt 

rask. 

 

Det tog mig lidt tid at finde Bobo. Jeg kaldte og kaldte og 

var ved at være nervøs for, at han ikke var der mere. Men så så 

jeg ud af vinduet, at han fløj på fuglen Fifi. Jeg vinkede til 

ham fra vinIeskarmen, og da han så mig lyste han op i et stort 

smil. 

 

Han kom ind, og vi krammede, og han tog mig hen til sin lille 

hule, som han har lavet. Han har haft travlt her i december, 

kan I tro. Han har lavet juletræ af toiletrullerør, et bord af 

en gammel æske, og havde endda lavet et lille komfur. Jeg 

forstår ikke af hvad, men han var i gang med julemaden på det. 

Glæder mig til i aften, hvor vi skal spise det og danse rundt 

om træet. 

 

Han kunne ikke vente med at give mig min gave. Det var, som 

jeg havde gættet på, en hjemmestrikket trøje. Han havde lavet 
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den af forskelligt bånd, snor og garn. Virkelig flot og dejlig 

varm. 

Har I givet ham garnet, eller har han været fræk at tage det 

fra jer? Jeg er i hvert fald glad for den, for der er ikke noget 

bedre end en hjemmelavet julegave. 

 

Der er rigtig dejligt herhjemme hos jer. Et helt perfekt sted 

at holde jul for Bobo og mig. Hans ti gaver ligger under 

toiletrullerørstræet, og han glæder sig til at åbne dem i 

aften.  

 

Tak fordi I åbnede mine breve og lyttede til min historie her i 

december.  

 

RIGTIG GOD JUL! 

 

Kærlig hilsen NISSEN NABANOK 
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