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Nissen Ivan
I det kolde og mørkeste nordligste nord er der en lille by. Byen hedder Julelund, og er
fyldt med en masse små huse. Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at det var store
dukkehuse. Men det er det slet ikke. I de små huse bor der nogle besynderlige, små
skabninger med røde, spidse hatte. De synger og danser, driller og knokler flittigt i denne
tid. Lidt uden for byen er der et bjerg. På toppen af bjerget ligger der en gammel
bjælkehytte, som lyser varmt på den kolde bjergtop. I hytten bor der en mand, som du nok
kender. Manden sørger for, at alle artige børn får gaver til jul. Det er jo selvfølgelig
Julemanden.
Julemanden er stresset og fortvivlet. Han har altid travlt omkring juletid,
men denne her gang er han mere stresset og fortvivlet, end han plejer. Han
har mistet noget meget vigtigt. Han har mistet nøglen til sin magiske
rensdyrslæde, og uden nøglen kan slæden ikke flyve. Julemanden
har bedt sin trofaste assistent, nissen Ivan, om hjælp til at
finde nøglen, inden det bliver jul.
Ivan er en gammel nisse. Da han var ung, arbejdede han i julemandens
værksted. Her malede han træklodser og gjorde dem klar til indpakning.
Ivan var meget dygtig til det, og børnene blev meget glade for deres
fine træklodser. Julemanden syntes, at Ivan gjorde det så godt, at
han blev forfremmet til værkstedschef. Som værkstedschef skulle
han have styr på alle nisserne, som arbejdede i værkstedet. Han skulle
også holde øje med, om de andre nisser gjorde deres arbejde.
Nu arbejder Ivan ikke i værkstedet mere. Han hjælper i stedet
Julemanden med alle de opgaver, han har. Han hjælper med at
læse alle brevene, pakke kanen og finde de artige børn rundt om
i verden.
Ivan var lige ved at gå ud af sit gode skind, da julemanden kom
og fortalte, at nøglen er væk til den magiske rensdyrslæde. Hvordan
skulle de nu få gaverne ud inden jul? Ivan gik straks i gang med at
gennemsøge hele Julelund. Den nøgle måtte være her et sted.

Tekst og illustrationer © opgaveskyen.dk

Nissen Ivan
Hvad hedder den lille by i det nordligste nord? Den hedder:

Hvis man ikke vidste bedre, kunne husene i Julelund ligne ... ?

Hvad ligger der på toppen af bjerget? Der ligger en:

Hvem bor i bjælkehytten? Der bor:

Hvad har Julemanden mistet? Han har mistet en magisk:

Hvad hedder Julemandens trofaste ven? Han hedder:

Hvad malede Ivan i starten, da han arbejdede i værkstedet? Han malede:

Hvad blev Ivan forfremmet til? Han blev forfremmet til:

Hvad hjælper Ivan Julemanden med at læse? Han hjælper med at læse alle:

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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Godtenissens Godtebutik
Ivan tog til Godtenissens Godtebutik som det første. Den var placeret imellem det
luksuriøse nissehotel ”Høloftet” og den gamle træskobutik. Alle nisser vidste, at
Julemanden startede sin morgen med at hente kardemommeboller, kanelsnurrer og 25
klejner i Godtebutikken. Julemor lavede hans mad resten af dagen, men det var blevet en
god rutine for Julemanden, og så fik han set sig omkring i Julelund hver dag. Inde i
butikken kunne Ivan se en masse fantastiske
godterier. I vindueskarmen var der søde sager til
enhver lyst. Smukke, magiske, hjemmelavede
marcipangrise med mørk og lyst chokoladeovertræk
stod i en montre. Fra loftet hang vaniljekranse i
rødt gavebånd og duftede så rart og hjemligt, at de
lokkede nisser til fra nær og fjern. I vinduet lå den berømte
julekringle og dampede. Den var legendarisk, for den var altid nybagt. Der var også den
hjemmebryggede gløgg, som smagte af 45 forskellige gode juleminder. I en tønde ved siden
af stod hvidtøllen, som skummede klart og blødt som Indlandsisen.
Ved kassen var der sukkerstokke, bolsjer og lækker lakridskonfekt, så selv den sødeste
tand kunne føle sig veltilpas. Men det, som trak de fleste ind i butikken, var de
vidunderlige pebernødder, som var så sprøde, at de
knasede som gamle bjælker i et stormvejr.
I Godtenissens Godtebutik kom nisser af alle
typer og størrelser for at spise søde sager
og hygge sig, når de fik fri. De nød den gode
stemning, for udover Julemandens eget hus var der intet sted som emmede
mere af jul.
Ivan ledte overalt. Han kiggede endda under kageovnen flere gange, men
fandt desværre ikke nøglen i Godtebutikken. Til gengæld
fandt han en god pose pebernødder. I morgen ville han lede
et andet sted.
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Godtenissens Godtebutik
Godtebutikken ligger placeret mellem nissehotellet og den gamle ... ?

Hvem laver julemad til Julemanden resten af dagen? Det gør:

Hvad ligger der i vinduet og damper? Der ligger en:

Julegløggen smager af 45 forskellige gode ...?

Hvor står sukkerstokkene, bolsjerne og lakridskonfekten? De står oppe ved:

Hvad hænger der i loftet i røde bånd? Der hænger:

Hvor leder Ivan efter nøglen flere gange? Han kigger flere gange under:

Hvad hedder nissehotellet?

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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Juleværkstedet
Efter at have endevendt Godtenissens Godtebutik efter nøglen var det næste logiske
sted Juleværkstedet. Det var en stor bygning, som selv ville have været stor i
menneskeverdenen. På værkstedet arbejdede mange nisser i døgndrift for at kunne lave
de mange gaver, som skulle deles ud til jul. I gamle dage skulle nisserne bygge alt legetøjet
selv, men nu var der opfundet en masse maskiner, som hjalp dem med det hårde arbejde.
Der var farvemaskinen, en pæreformet maskine, der farvede børnenes legetøj. Den havde
190.000 forskellige farver. Ønskemaskinen var en computer, der sørgede for at alle ønsker
blev produceret og designet efter det enkelte barns ønske. I gamle dage havde
Julemanden sin store ønskebog, men den var blevet udskiftet med denne computer. Den
største maskine var dingenotmaskinen, som kunne producere alle former for legetøj. Den
var tilknyttet ønskemaskinen, så det var blevet nemmere og hurtigere at producere
gaverne. Alle maskiner var drevet af en atomgenerator, som nogle kloge opfindernisser
engang havde bygget. Den var overraskende lille, nok på størrelse med en legoklods. Rygtet
siger, der er en lille sol inde i den. På båndet stod et hold af pakkenisser, som i gennemsnit
pakkede seks pakker ind i sekundet. Der var en nisse med store blå øjne. Ivan spurgte
nissen, om pakkenisserne kunne have pakket nøglen ind ved et uheld, når de
pakkede så hurtigt. Pakkenissen med de store øjne forklarede
Ivan, at de ville opdage nøglen, hvis den var der, for de havde
alle gode øjne. Et godt syn var nemlig vigtigt, hvis man skulle
være en pakkenisse.
Ivan og de andre pakkenisser blev alligevel enige om at
holde en pause, så de kunne lede efter den magiske
nøgle. De kvikke nisser fandt en masse andre ting.
De fandt en abedukke under ønskemaskinen.
Under et laset tæppe fandt de julemandens gamle
ismaskine. Bagved den store dingenotmaskine
fandt de Noller, som var Julemandens gamle kat.
Men de fandt desværre ikke den magiske
nøgle.
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Juleværkstedet
Hvad laver nisserne på værkstedet? De laver…

Farvemaskinen har form som en ... ?

I gamle dage så man ønskerne i en bog, men i dag er ønskemaskinen en ... ?

Hvad finder de kvikke nisser under ønskemaskinen? De finder en…

Hvad producerer dingenotmaskinen? Den producerer alle former for…

Hvad siger rygtet, at der er inde i atomgeneratoren? Der er en…

Hvem står ved båndet og pakker gaverne ind? Det gør alle…

Hvad hedder Julemandens gamle kat, som de finder bag dingenotmaskinen?

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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I stalden
Det næste logiske sted måtte være stalden, for her kom Julemanden ofte.
Julemanden anså sine rensdyr som familie, så han behandlede dem meget godt og besøgte
dem så meget, han kunne. Julemanden havde ansat to hyrdenisser fra Finland. De var
ikke til at forstå, men de forstod rensdyrsprog bedre end de fleste.
Der var syv rensdyr i stalden, og de spiste ikke hø. De spiste kun fine delikatesser. De
kunne ikke lide det samme, så derfor fik de noget forskelligt. Sprinter, som var et meget
energisk rensdyr, spiste kun sommerens første plukkede jordbær, så det var meget
besværligt. Torden var et meget klodset rensdyr, og han spiste kun trøfler. Det smukke
rensdyr Vixen spiste kun friske oreganoblade fra et bestemt drivhus i Napoli.
Komet, som var et meget ydmygt rensdyr, spiste
mandler fra Californien. Lynild som var et meget
langsomt og dovent rensdyr, spiste ikke så ofte, for
det var han for doven til. Men når han gjorde, skulle
han have en smoothie med 14 forskellige ovale frugter.
Danser, som var et meget passivt rensdyr, elskede blot
at se de andre rensdyr spise. Han var blevet tyk, så
lige nu spiste han fin luft fra de nordlige bjerge. Rudolf,
som var lederen og føreren, spiste de rødeste rødbeder,
så hans næse kunne holde kuløren.
De mange rensdyr blev glade for at se Ivan. De hoppede og sprang af glæde. Ivan spurgte
rensdyrene, om de havde set nøglen for nylig, men det var der ikke nogen af dem, der
havde. Ivan ledte længe i stalden, men nøglen var ikke at finde.
Det var blevet mørkt udenfor, så Ivan måtte stoppe med at lede efter nøglen. Han måtte
lede videre et andet sted i morgen. De to finske hyrdenisser kunne se, at Ivan var trist
over, han ikke havde fundet nøglen, så de tilbød ham en flyvetyr på en af rensdyrene.
Rudolf var ved at gumle på en masse rødbeder, så Ivan valgte Vixen. Nordlyset glimtede
på himlen, mens han fløj afsted på Vixen. Turen fik ham til at glemme problemet med
nøglen i et stykke tid, for det var så smukt et syn.
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I stalden
Hvor kommer hyrdenisserne fra? De kommer fra…

Hvilket sprog er hyrdenisserne særligt gode til? De er særligt gode til…

Hvem spiser mandler fra Californien?

Hvad spiser Sprinter?

Hvad spiser Rudolf for at holde næsen rød? Han spiser…

Hvilken form skal frugterne til Lynilds smoothies have? De skal være…

Hvad spiser Danser fra de nordligste bjerge? Han spiser…

Hvor skal Vixens oreganoblade komme fra?

Hvad hedder det rensdyr, som er meget klodset?

Hvad glimter på himlen, da Ivan flyver på Vixen? Det gør…

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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Hos Gammelnis
I dag skulle Ivan besøge Gammelnis. Gammelnis var en vis nisse. Han
havde lært Julemanden alt, hvad han vidste. Julemanden besøgte ofte
Gammelnis, når der var noget, han var i tvivl om. Han boede i et
magisk egetræ. Egetræet var specielt, for det kunne tåle kulden uden
at visne.
Ivan så at Gammelnis lå og sov på en bunke laurbær. Han elskede at
hvile på laurbærrene. Gammelnis var en gammel gårdnisse. Han
havde det længste og hvideste skæg i hele Julelund. Ivan var så
betaget af det lange hvide skæg, at han kom til at vælte over et rundt
bord. På bordet lå en glimtende sten, som faldt på gulvet. Det gav
et ordentlig brag i det hule egetræ. Den høje lyd vækkede Gammelnis
med så stort et chok, at der væltede laurbær ud over det hele.

Gammelnis løb forvirret rundt, indtil han faldt i sit eget skæg. Ivan skyndte sig at hjælpe
ham op. Ivans kinder var røde. Han undskyldte mange gange overfor den gamle vise nisse.
Gammelnis grinte brummende, da han så, at det bare var Ivan. Han troede nemlig, det var
en stor moskusokse. Ivan spurgte om Gammelnis havde set den magiske nøgle. Det havde
han desværre ikke. Det eneste, han havde, var laurbær, 3 nisseøl og Julestjernen. Den
gamle nisse samlede den glimtende sten op fra gulvet. Det var Julestjernen. Ivan havde
hørt om Julestjernen, men aldrig set den. Det var den stjerne, som havde ledt de tre vise
mænd, da Jesusbarnet blev født. Stenen blev fundet på Island for mange år siden, og
var vigtig for alle nisser. Gammelnis fortalte, at stenen fik egetræet til at leve og vokse
i selv de koldeste og længste arktiske nætter.
Ivan blev siddende i nogle timer hos Gammelnis, da han begyndte at fortælle. Gammelnis
kunne fortælle historier så spændende, at man glemte tid og sted. Nogle gange kunne der
gå flere dage, før historierne var færdige, når først Gammelnis var kommet i gang. Ivan
glemte helt, han var sulten, da Gammelnis fortalte, om dengang hans skæg sad fast i
halsen på en stor skovtrold. Der var også historien, om dengang julemanden sov over sig,
eller dengang Vixen spiste Rudolfs rødbeder. Den ene time tog den anden, og Ivan var
ikke blevet klogere omkring nøglen, men han havde virkelig hygget sig hos den gamle nisse.
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Hos Gammelnis
Gammelnis bor i et magisk …?

Hvilken farve er Gammelnis’ skæg? Hans skæg er…

Hvad sover Gammelnis på? Han sover på…

Hvad falder på gulvet, da Ivan vælter ind i bordet? Det gør en glimtende…

Gammelnis er en gammel …?

Hvad har Gammelnis 3 af? Han har 3…

Engang sad Gammelnis’ skæg fast i halsen på en …?

Hvor blev julestjernen fundet henne? Den blev fundet på…

Hvad får egetræet til at leve og vokse, selvom det er koldt? Det gør…

Hvad tror Gammelnis, der vækker ham først? Han tror først det er en…

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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De kloge opfindere
Det næste sted, Ivan ville lede, var hos Nisseopfinderne. De havde et særligt
værksted inde i Julelund. Her lavede opfinderne ikke kun nyt legetøj, de
lavede nemlig også de maskiner, der lavede legetøjet.
Der var tre opfindere. Den ene af dem var en tysk fabriksnisse, som
hed Hanzi Grütenskechen. Hanzi havde et kæmpe gyldent overskæg, som
fyldte det meste af hans lille ansigt. Han var meget god til at lave
forskellige maskiner. Han havde blandt andet opfundet et lille damptog.
Ved et andet bord stod en flot damenisse, som havde et rødt krøllet
hår, der puffede under hendes nissehue. Det var en norsk
strikkenisse. Hun hed Hilda Hørhest. Hun stod bl.a. for at designe
forskellige kjoler til dukker. Den tredje var en koreansk keminisse.
Han hed Jung Bing-Bang. Han lavede forskellige nye kemiske formler.
Han havde engang opfundet dåseslim og mange andre sjove forskellige
opfindelser. Julemanden kom ofte forbi for at drøfte nye ideer til nyt legetøj med
opfinderne. Ivan syntes, at værkstedet var meget spændende. På en væg hang forskellige
arbejdstegninger. Der var reagensglas med boblende væsker i forskellige farver. Ivan
kunne se en masse prototyper på nyt legetøj. Der var en bamse, der kunne danse fjorten
forskellige stilarter. En kængurustylte, som også var en jetpack. I hjørnet var der stablet
modellervoks, som kunne skifte farve, når man pustede på det. I loftet svævede mekaniske
droner i forskellige former og farver.
Der var meget rodet i det lille opfinderværksted. Ivan tænkte, at nøglen sagtens kunne
være her. Opfindernisserne kiggede fortvivlet rundt i det kaotiske værksted, da Ivan
spurgte, om de havde set nøglen. Hanzi, som kom fra Hamburg, kom til at vælte to
forskellige reagensglas ned på jorden. De to boblende væsker blev blandet sammen, og
begyndte at reagere. De boblede og simrede og Bing-Bang så bekymret på blandingen. Bom!
Væskerne eksploderede og fyldte værkstedet med lyserødt røg. Da røgen havde lagt sig,
kunne Ivan se, at alt var blevet lyserødt. Hilda Hørhest grinte klukkende, for hendes
yndlingsfarve var lyserød. Der gik ikke længe, før de alle grinte i kor med Hilda.
Jung Bing- Bang vidste præcist, hvad de skulle gøre. Den koreanske kemi-nisse begyndte
at blande forskellige kemiske komponenter, så han til sidst fik en ny væske. Han kom den
nye væske i en kraftig vandpistol, som kunne skyde fem stråler på en gang. Den lyserøde
farve fordampede, når pistolstrålen ramte. Efter få minutter var den lyserøde farve
væk. Desværre var der ingen nøgle at finde hos de sjove opfindernisser.
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De kloge opfindere
Hvad laver opfindernisserne ud over legetøj? De laver også …

Hvad hedder den tyske fabriksnisse til fornavn?

Hvad designer Hilda til dukkerne? Hun designer deres …

Hilda Hørhest er en norsk …?

Hvad svæver i loftet i værkstedet?

Hvad har Jung Bing-Bang engang opfundet? Han har engang opfundet…

Hvad vælter Hanzi ned på jorden? Han vælter to …

Hvilken farve har røgen, som fylder hele værkstedet? Den er …

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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Den gamle Julegås
Det næste på Ivans liste var ”Den gamle Julegås”. Den lå midt i Julelund, ved siden af
træskomageren, som lavede træsko til alle nisserne i Julelund. På den anden side af gaden
lå den gamle huebutik, ”Nissetoppen”, hvor man kunne købe moderigtige nissehuer. Den
gamle Julegås var en lille hyggelig restaurant, hvor man kunne få alle former for julemad.
Julemanden og Julemor elskede at spise flæskesteg her, når de havde tid. Restauranten
var ejet af de to nisser Pierre og Kisseline. Pierre var uddannet i julekogekunst på en
fin fransk madskole for nisser i Paris. Kisseline var en fremragende kok, da hun
havde en fantastisk lugtesans og kunne lugte hver eneste ingrediens i hver
en ret. Det første Ivan bemærkede, da han kom
ind, var en stor pejs. Pejsens lune gløder lyste
varmt ud i den smukke spisestue. Der
duftede sødt, salt og hjemligt. Der var ikke så
mange gæster, for de fleste var stadig på arbejde.
På Den gamle Julegås kunne man se direkte ind i
køkkenet, de to kokkenisser var ved at forberede en
fed juleand. I loftet hang en masse krydderier, som
sørgede for, at der altid duftede af jul. Borde og stole var lavet af gammelt og rustikt
træ.
På en anden væg hang der 3 malerier fra Julelund. Der var et gammelt billede af den
gamle vandmølle. På det andet maleri er der glade nisser på søen, der dansede på deres
skøjter. På det tredje billede sad Julemanden på Den gamle Julegås og spiste en helstegt
pattegris. Ivan spurgte de to kokke, om de havde set den magiske nøgle. De to kokke
havde ikke set nøglen. Kisseline sagde, at hun ville kunne lugte nøglen med sin næse, hvis
den var derinde. De fortalte, at de ikke havde set Julemanden i noget tid. Julemanden
og Julemor havde meget travlt her i december, så de kom ikke ud at spise, før julen var
overstået.
Ivan blev så sulten af duften og synet af den lækre mad, at han blev nød til at bestille
noget. Ivan bestilte et stykke honningglaseret skinke med luftigt brød og sød sennep som
tilbehør. Han skyllede det overdådige måltid ned med en kop hvidtøl.
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Den gamle Julegås
Hvad ligger Den gamle Julegås lige ved siden af? Den ligger lige ved siden af …

Hvad sælger de i butikken på den anden side af gaden? De sælger…

Hvad hedder butikken med nissehuerne?

Hvad spiser Julemanden på det tredje maleri? Han spiser en helstegt…

Hvad spiser Julemanden og Julemor altid på Den gamle Julegås??

I hvilken by er Pierre uddannet kok?

Hvad er Pierre og Kisseline ved at tilberede i køkkenet? De er ved at tilberede en …

Hvad hænger i loftet og sender en duft af jul ud i hele restauranten? Der hænger en masse …

Hvad bestiller Ivan? Han bestiller en honningglaseret …
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fra de røde kasser
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Den magiske granskov
Det næste på Ivans liste var den magiske skov. Julemanden gik ofte ture her, når han
skulle have lidt fred og ro. Skoven lå omtrent 10 km væk. Det var langt at gå for en
nisse med korte ben, så han blev trukket på en slæde af en lille buk. Skoven var fyldt
med juletræer og andre grantræer. Ivan var selv opvokset i skoven, så han kendte den
som sin egen nissehue. Ivan rejste mod midten af skoven for at opsøge Det gamle Juletræ.
Træet stod i en åbning midt i skoven. Et tykt lag sne lå som en dyne over den
majestætiske ædelgran. Ivan ville ikke vække det smukke træ, men han var nødt til det.
Ivan råbte af sine fulde lungers kraft. Træet begyndte at bevæge sig. Bukken blev bange
og kastede Ivan af slæden og løb væk. Det gjorde træet så forskrækket, at det rystede
en stor mængde sne af sine store grene. En bunke sne fra træet klaskede oven på Ivans
lille nissekrop. Ivan måtte kæmpe med sine små nissehænder, for at grave sig fri fra den
store dynge sne. Da han kom til overfladen, råbte han atter engang for at fange det
store træs opmærksomhed. Det store træ så ned og virkede glad for at se Ivan. Ivan og
grantræet var gamle venner. Ivan vidste, at hvis der var nogen, som kunne hjælpe ham
med at finde nøglen i den store skov, så var det Det gamle Juletræ. Det talte med alle
skovens træer og vidste derfor alt om den magiske granskov. Det gamle Juletræ spurgte
alle træerne i skoven, om de havde set Julemandens nøgle. De små rødgraner ville ikke
hjælpe. Så spurgte Det gamle Juletræ alle cedertræerne, som var kendetegnet ved at være
nogle meget skøre træer. De havde ikke set nøglen, men nogle af de allermest skøre mente
de havde set nogle rumvæsner. Til sidst spurgte han fyrretræerne, som var yderst kloge.
Fyrretræerne havde ikke set nøglen, men de foreslog, at Ivan skulle opsøge ravnens rede i
morgen. Ravnen elskede skinnende ting. Men Ivan skulle passe på, da ravnen elskede sine
skatte, og den var ikke just kendt for at være samarbejdsvillig.
Det var ved at blive mørkt, så Ivan takkede Det gamle Juletræ for
hjælpen. Da hans slæde var løbet væk, var Ivan nødsaget til at sove i
skoven. Det er ikke sikkert for en lille nisse at gå i mørket. Skoven var
fyldt med rovdyr, som kunne være farlige for en lille nisse. Ivan
besøgte derfor sin gode ven, egernet, som boede i en hul stamme.
Ivan fik lov til at sove i en bunke visne blade. Det var at foretrække
fremfor gabet på en jærv. Egernet ville vise Ivan, hvor Ravnen
havde sin rede i morgen. Ivan håbede virkelig, at nøglen var der,
så Julemanden ikke længere skulle være bekymret.
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Den magiske granskov
Hvem går ofte tur i skoven for at få fred og ro? Det gør …

Hvad ryster det gamle grantræ ned på Ivan?

Hvad trækker bukken Ivan på ud i til skoven? Bukken trækker ham på en …

Hvad kendetegner fyrretræerne? De er yderst …

Hvad tror de skøre cedertræer, de har set?

Hvad bor egernet i? Egernet bor i en hul …

Hvad sover Ivan oven på? Han sover oven på visne …

Hvem sover Ivan hos? Han sover hos …

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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Ravnens rede
Ivan vågnede i den hule træstamme. Han havde visne blade i sin hue.
Egernet havde bagt en valnøddetærte til morgenmad. Egernet
var det eneste bagende egern, som Ivan kendte til.
Valnøddetærten var Godtebutikken værdig.
Egernet og Ivan drog mod ravnens rede. Ivan var lidt bekymret. Ravne
kunne ikke lide jul og især ikke nisser. Ravne havde et dårligt ry. Det
siges, at de arbejdede for Krampus i hans storhedstid. Krampus var
Julemandens onde bror, som ville gøre alt for at stoppe julen. Krampus lignede Julemanden,
bortset fra at han havde horn i panden og manglede det store skæg. Hans frakke var
sort og ikke rød. Han var bandlyst i Julelund. Hvis han havde nøglen, ville julen være
fortabt. Bare tanken om det fik Ivans hue til at falme. Egernet stoppede foran et stort,
sort grantræ. Egernet førte an op ad træet. Ivan var god til at klatre. Han havde engang
vundet årets kravlenissekonkurrence, da han var yngre, så han kunne godt følge med det
hurtige egern.
Ivan og egernet kravlede langt op i træet. Pludselig fik de en skarp lysstråle ind i øjnene,
så de var ved at falde ned begge to. Det var ravnen, der stod i sin rede med en skinnende
ting i næbet. Ivan var sikker på det var nøglen og i et sekund, hvor ravnen kiggede væk,
sneg han sig op i den store ravnerede. Nisser var mesterlige i at snige sig lydløst. Det er
derfor, mennesker aldrig ser dem oppe på deres loft. Ivan sneg sig bag ravnen og så sig
omkring i reden. I den ene ende lå der bl.a. nogle guldmønter fra gamle dage. I et andet
sted i reden glimtede ædelsten så røde som en solnedgang. Ivan bemærkede, at ravnen
var enormt stor. På hovedet bar den en diamantring, så det lignede en krone. Ivan kiggede
rundt i den rigdomsfyldte rede, men han kunne ikke se nøglen. Men han så noget andet.
Den skinnende ting, ravnen havde i munden, var en hårnål lavet i hvidguld. Det var
Julemors hårnål. Hun måtte være ked af, at den var væk. Den lille nisse kunne mærke
modet boble i sit bryst. Han løb hen og greb hårnålen ud af den store fugls næb. Fuglen
pustede sig op. Vingerne med de sorte fjer rejste sig vredt. Ravnen rettede sig mod den
lille nisse med det skarpe dødelige næb på vidt gab. Ivan kastede sig ud over kanten på
reden og landede på grenen under ravnens rede.
Pludselig fløj ravnen væk. Ivan kiggede op og kunne se en af de finske hyrdenisser komme
flyvende på Vixen. Bukken havde åbenbart tilkaldt hjælp. Sammen fløj de hjem til Julelund.
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Ravnens rede
Hvad hedder Julemands onde bror?

Hvad bager egernet om morgenen? Den bager en …

Hvilke røde ting glimter i ravnens rede?

Hvad ligger der i den ene ende af reden fra gamle dage?

Hvad har ravnen på hovedet som en krone?

Hvad får Ivan og egernet i øjnene, da de kravler op ad træet? De bliver ramt af en …

Hvad har Krampus i panden, som Julemanden ikke har?

Hvad har Ravnen i munden? Den har en …

Hvem tilhører hårnålen?

Hvilken farve har Krampus’ jakke? Den er…

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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Julemors julestue
Ivan glædede sig til at aflevere Julemors hårnål, for det betød, at han kunne besøge
hendes julestue. Inde i Julemandens hus har Julemor sin julestue. Den var altid dejlig
varm på grund af den pejs, som stod midt i stuen. I Julemors
stue kunne alle nisseborgere komme og få gode råd eller
slappe af. Stuen var magisk, og den kunne ændre sin
størrelse alt efter, hvor mange nisser der besøgte den.
Ivan bemærkede, at der var en masse forskellige slags
nisser i den store stue. Julemor stod og delte
æbleskiver og gløgg ud til et par sultne drillenisser. De
havde drillet så meget, at de var blevet drillesyge. Det
betød, at de ikke hverken kunne grine eller drille i noget tid. Der blev sunget gamle
nisseviser fra et bord fyldt med minenisser. De arbejdede i den lokale julemine. Her
gravede de efter god julestemning. Mennesker tror, at julestemning er noget, der kommer
af sig selv, men faktisk er julestemning et slags magisk mineral, som kun findes i juleminen.
Ivan forhørte sig omkring nøglen hos de forskellige nisser. Hønisserne i hjørnet af stuen
kendte intet til det. En vatnisse med ondt i armen vidste ikke engang, at der fandtes en
nøgle. En fitnisse, som lige havde vundet over en vatnisse i armlægning, vidste desværre
heller ikke, hvor nøglen var. Ivan bemærkede en opfindernisse, han ikke havde set før. Han
havde lyst hår og et stort høreapparat. Ivan spurgte nissen, om han havde set nøglen.
Nissen kunne ikke høre og sagde bare ”hvad” hver gang. Ivan blev irriteret og råbte
højere og højere. Julemor kom over til Ivan. Hun løftede ham op og gav ham et stort
kram, så Ivan følte juleglæde helt inde i kroppen. Julemor fortalte, at opfindernissen var
fra Danmark, og han hed Hvad-Søren, fordi han altid sagde ”hvad”. Hvad-Søren var ved
at opfinde et apparat, der kunne spore den magiske julenøgle. Apparatet lignede en lille
fjernbetjening med en antenne tilknyttet. Den kunne opfange magiske energier, men den
var stadig ikke færdig. Ivan kom i tanke om at aflevere hårnålen til
Julemor. Hun blev glad og Ivan fik en stor portion Julegrød som
belønning. Hans spiste så meget, som hans lille nissemave kunne
holde til.
I morgen ville Ivan gennemsøge Julemandens kontor. Ivan håbede
inderlig, at Hvad-Sørens fjernbetjening snart var færdig, så han
kunne blive en almindelig assistentnisse igen.
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Julemors Julestue
Hvad brænder med varme flammer og holder julestuen varm? Det gør en…

Hvor arbejder minenisserne? De arbejder i …

Hvad serverer Julemor til Ivan som tak for hårnålen? Hun serverer …

Hvad får drillenisserne af Julemor sammen med gløggen?

Hvad graver minenisserne efter i juleminen? De graver efter …

Hvad har Hvad-Søren i øret? Han har et…

Hvad vinder fitnissen over vatnissen i?

Hvem har fået drillesyge? Det har de to…

Hvor kommer Hvad-Søren fra?

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
Tekst og illustrationer © opgaveskyen.dk

Julemandens kontor
Ivan fik en stor grødklump i halsen, da han stod foran Julemandens massive mahognidør. Han var
bange for, at Julemanden ville være vred på ham eller skuffet over ham. Han havde aldrig svigtet
Julemanden før, men han havde troet, at han ville have haft nøglen nu. Der var ikke mange dage til
jul, og hvis han ikke snart fik nøglen, så ville julen være ødelagt. Det ville få store konsekvenser for
Julelund og ikke mindst for de mange børn rundt omkring i verden, der ingen gave ville få. Ivan gik
ind på kontoret, Julemanden var ikke ankommet endnu. Ivan betragtede det store skrivebord. Det
var meget slidt og gammelt. Julemanden havde selv snittet det for flere hundrede år siden. Det
var mesterligt snittet og pudset. Der var ingen ujævnheder i det store bord. På bordet lå den
sorte bog. En magisk bog, hvor man kunne se de mest uartige børn. Det var kun Julemanden, der
måtte se i bogen. Legenden lyder, at Julemandens onde bror, Krampus, kom til at kigge i bogen, og
det gjorde ham ond. Krampus blev vred på alle børn i verden, og han fik lyst til at ødelægge julen,
så ingen børn kunne fejre jul. Ivan betragtede også den magiske snekugle. Hver gang man rystede
den, ville det sne i Julelund. Engang var Julelund dækket i sne, da en lille nissedreng havde rystet
den meget voldsomt. Kontoret var lyst op af en krystallampe lavet af de fineste iskrystaller fra
Julefeens slot. Lampen lyste i mange smukke farver, da den opfangede nordlyset.
På en væg ved siden af en bogreol hang et dyreskind med nogle billeder på. Det var Julemanden og
Julelunds historie. Julefeen fandt Julemanden, da han var en lille dreng. Hun
tog sig af ham og en anden dreng. Det var Krampus, som også var blevet
adopteret af feen. De to drenge fik feens kærlighed, og hun gav dem evigt
liv på deres atten års fødselsdag. De to brødre hjalp alle fattige børn med
at få gaver til Jul. Nisserne, som var en blanding af feer og mennesker, hjalp de
to drenge med at lave gaver. Julelund blev skabt. Nu producerer og leverer
byen gaver ud til alle artige børn på kloden.
Ivan blev forskrækket, da han pludselig blev kastet op i luften. Det var
Julemanden. Han så heldigvis glad ud. Han havde tykke, røde kinder. Små blå
øjne med store hvide øjenbryn stirrede glad på Ivan, imens Julemanden grinede
dybt. ”Ho ho ho!”
Julemanden var ikke sur på Ivan. Han var stolt over, at Ivan var så ihærdig.
Der var ikke mange dage til jul, men Julemanden var sikker på, det hele nok
skulle gå. Julemanden havde en plan B. Han ville bruge den gamle kane, som kørte på krudt og
juleglæde. Den gamle kane var efter sigende meget ustabil. Den kunne springe i luften eller gå i stå
i luften. Det var den kane, som Krampus og Julemanden havde fløjet med i gamle dage. Selvom Ivan
ikke var tryg ved ideen, så var det som om, en lille sten var løftet fra hans julehjerte, velvidende
om at der var en Plan B. Julemanden og Ivan snakkede og hyggede lidt, inden Julemanden måtte
videre. Han skulle hente mere gavebånd, da de var løbet tør.

Tekst og illustrationer © opgaveskyen.dk

Julemandens kontor
Hvem fandt Julemanden og Krampus, da de var små børn? De blev fundet af …

Hvad får Ivan i halsen, da han står foran Julemandens dør? Han får en stor …

Hvad kører den gamle kane på udover krudt? Den kører på krudt og …

Hvad skal man ryste, for at få det til at sne i Julelund? Man skal ryste en…

Hvem kiggede i julemandens sorte bog og blev ond?

Hvor mange år var Julemanden og Krampus, da feen gav dem evigt liv? De var …

Nisser er en blanding af feer og …?

Julemandens kinder er røde og … ?

Hvad hænger der på dyreskindet? Der hænger en masse …

Hvad skal Julemanden hente, som de er løbet tør for? Han er løbet tør for …

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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Julelunds torv
Julelund var en lille by. Nisserne i Julelund arbejdede alle for, at julen skulle blive fantastisk.
Nu var nøglen væk, og det gjorde alle nisserne bange. Der var flere nisser, som nu hjalp Ivan med
at kigge efter nøglen i de sneryddede gader.
Alle de små gader førte til Julelunds torv. Her var der julelys overalt, der blinkede i grønne og
røde nuancer. Det var flot. Man kunne købe lækre godter, for Godtenissen havde lavet en lille
stand på torvet. Her blev der solgt norske klejner og dampende gløgg. Der var lavet en skøjtebane,
hvor de unge nisser lavede tricks, som var de Olympiske Lege værdig. Et højt tårn med gigantiske
bjælder i toppen kunne ses fra hele torvet. Bjælderne ville ringe, hvis der kom fare på færde.
I midten af torvet var der et stort juletræ. Træet var større end de fleste grantræer. At blive
udvalgt som juletræ på torvet, var en stor ære for et grantræ. Hvert år hang alle nisserne en
julestrømpe hver på juletræet.
Pludselig var det som om, at torvet blev indhyllet i et tæppe af frygt. Ivan så en menneskehøj
skikkelse, som sad på et travende unaturligt bæst. Nisserne omkring skikkelsen blev skrækslagne.
Ivan kunne ikke tro sine egne øjne. Nu kunne han tydeligt se, at det var Krampus, som sad på
en glubsk direulv. Direulve var sjældne og store ulve, som sagtens kunne spise en nisse.
Krampus havde horn som en vædder. Hans hud var hvid som aske. Ivan lagde mærke til at hans
øjne var grå og kølige som granit. Hans hage var spids og markeret. Modsat Julemanden var
Krampus mere ranglet. Han lignede en udsultet dæmonisk julemand.
De kæmpe julebjælder fra torvet bragede som torden og alarmerede byen om, at
der var fare på færde. Sidste gang de ringede, var fordi en flok isbjørne havde
invaderet Julelund for nogle år tilbage. Med et brag kom der en hvid røgsky
midt på torvet. Midt i skyen stod en stor tyk mand med rød frakke og store
sorte støvler. Det var Julemanden. Han stod ansigt til ansigt med Krampus.
Fra himlen fløj nogle faldskærme. Det var ”De røde Sokker” - en specialstyrke
af særligt trænede nisser, som kun kom frem, når Julelund var i fare. De
toptrænede nisser landede med stor præcision omkring Krampus og direulven.
Ulven knurrede truende, så man kunne se de sylespidse tænder. Krampus fik
ulven til at falde til ro ved en enkelt berøring. Julemanden beordrede Krampus til at forlade
Julelund. Ivan havde aldrig set Julemanden så alvorlig før. Stemningen var trykket. Den glade
julestemning var blevet kvalt af Krampus’ tilstedeværelse. Men pludselig rakte Krampus hånden
undskyldende ud til Julemanden. Alle nisser blev forbavsede, da Julemanden uden tøven gav sin
onde bror hånden. Krampus spurgte ydmygt Julemanden, om han måtte hente sin værktøjskasse
nede i Julemandens lagerrum, hvis han skyndte sig væk igen bagefter. Det måtte han godt.
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Julelunds torv
Hvad sælger Godtenissen fra sin stand sammen med gløgg? Han sælger norske …

Hvor fører alle gaderne i Julelund hen til? De fører til Julelunds …

Hvad hænger der overalt på torvet og blinker i grønne og røde farver? Der hænger …

Hvor laver de unge nisser tricks, som er de Olympiske Lege værdig? Det gør de på en…

Hvad sidder der i toppen af det høje tårn? Der sidder gigantiske …

Hvad står der i midten af torvet? Der står et stort …

Hvad var der kommet til byen, sidste gang bjælderne ringede? Der var kommet en flok …

Hvad hænger alle nisserne på juletræet hvert år? De hænger hver en …

Hvad kommer Krampus ridende på? Han rider på en …

Hvad kommer ”De røde Sokker” flyvende i? De flyver i …

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser
her i pakkerne:
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Lagerrummet
Lige da Krampus nævnte lagerrummet, gik det op for Julemanden, at nøglen måske kunne
være dernede. Julemor bad ham i slutningen af november om at hente noget julepynt, og
det var sidste gang, han havde set nøglen. Julemanden åbnede en lille lem, der var på
torvet, og hoppede igennem et hul, som egentlig var til nisser. Det var Julemanden ligeglad
med, han kunne jo komme igennem selv den mindste skorsten.
Alle nisser i hele Julelund hoppede efter Julemanden ned i lemmen. Lemmen førte ned til
Julemandens lagerrum. Man kaldte det for ”Det gamle værksted”. Det lå under Julelund
og var faktisk en del større end selve byen. I gamle dage blev alle gaverne
lavet her, men nu brugte Julemanden rummet til
opbevaring af gamle maskiner og gaver. I en
sektion lå der gamle prototyper på legetøj. Der
var sjove dukker, som kunne danse vals og en
drage, der kunne skyde med røgringe. I en anden
sektion var der legetøj, som aldrig
blev til noget. Der var fx en
fjernstyret bil, som kun kunne bakke, og en vandskræk badeand. Sektionerne
var kæmpestore, og der var millionervis af legetøj.
Den ældste sektion var fyldt med træfigurer, som var det første julemanden
lavede. Han mente stadigvæk, at det var det bedste legetøj, men børn ville
ikke lege med sådan noget længere.
Der var en lille sektion med gamle eller ødelagte legetøjsmaskiner. Der var bl.a. den gamle
dukkemaskine. Den kunne lave helt almindelige dukker. De kunne hverken snakke eller
prutte. Børnene ville hellere have moderne dukker nu, som kunne en masse, så derfor var
den gamle dukkemaskine blevet kasseret. Julemanden nægtede at smide noget som helst
ud. I nogle grønne kasser var der brugte sko, og i andre røde kasser var der gamle blade.
Men det, som fyldte mest, var milliarder af ønskebreve, som lå i hele den ene side af
lagerrummet.
Ivan så sig omkring. Hvis alle nisser i hele verden hjalp, ville det stadig være et mirakel,
hvis de fandt nøglen i dette kæmpe rum. Nisserne ledte og ledte hele dagen. Men pludselig
kom der en ukendt lyd. En bippende lyd. Det var den danske opfindernisse Hvad-Søren,
som kom med sin nøglefinderopfindelse. Nu virkede den endelig!
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Lagerrummet
Hvad skulle Julemanden hente for Julemor sidst i november? Han skulle hente …

Hvad åbner Julemanden på torvet og hopper ned i? Han åbner en lille …

Hvad er der i de røde kasser? Der er gamle …

Hvor fører det lille hul i lemmen hen? Det fører til Julemandens …

Hvad var det første legetøj, som Julemanden lavede?

Hvem er hullet i lemmen egentlig rigtig til? Det er lavet til …

Hvad fylder mest i det store lagerrum? Det gør alle …

Hvad er badeanden? Den er…

Indsæt bogstaverne
fra de røde kasser her
i pakkerne:
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Kampen om nøglen
Alle nisser holdt vejret, da Søren gik rundt og søgte efter nøglen. Ivan ville ofre alt, selv
sin kvast og sit gode humør, hvis bare de kunne finde den magiske nøgle. Maskinen gik
helt amok, da han nærmede sig sektionen med de gamle produktionsmaskiner. Hvad-Sørens
maskine begyndte at sprutte og ryge. Alle begyndte at råbe ad ham, men han kunne ikke
høre dem. Han nåede heldigvis akkurat at smide søgemaskinen fra sig, inden den smeltede.
Den gik i stykker, men Søren fortalte, at nøglen var meget tæt på.
De søgte først i en forældet dingenotmaskine. En lille pigenisse fandt det, hun troede var
et kæmpe hvidt hårmonster. Det var bare Gammelnis, som lå og sov i dingenotmaskinen.
Han fortalte, at han sov i dingenotmaskinen, når han ikke havde flere laurbær at sove
på.
En drillenisse kom til at trykke på en rød knap, og pludselig
begyndte en maskine at skyde bolde ud over det hele. Nisserne
sprang for deres liv. Boldene susede om ørene på dem. Ivan nåede
lige at dukke sig, så en stor læderbold kun snittede hans kvast. Det
var en krigszone af bolde. Alle nisser gemte sig bag Julemanden,
som kæmpede sig igennem et bombardement af bolde. Julemanden
fik endelig lukket dingenotmaskinen.
Da boldene og kaosset havde lagt sig, bemærkede Ivan, at Krampus
og direulven begyndte at flygte fra lagerrummet. Han greb
Gammelnis’ lange skæg og kastede det som en lasso efter Krampus. Krampus fik viklet
Gammelnis’ lange skæg omkring sin hals. Han tabte noget gyldent og skinnende ud af
hånden. Det var nøglen. Den skurkagtige mand havde fundet nøglen, imens alle var ved
at blive bombarderet af læderbolde. Ivan reagerede hurtigt og fik fat i nøglen før
Krampus. Krampus smed en røgkugle, som fik Julemanden og de andre nisser til at falde
om. Ivan holdt på sit vejr og løb ind i et bjerg af kasserede, brune, plyssede bamser.
Krampus og den store direulv begyndte at kaste og rode i bamserne for at finde den lille
nisse med nøglen. En snestorm af vat fløj rundt om Ivans små spidse ører. Han var meget
bange og krøb sig helt sammen. Et ulvegab kom ud af det blå og flænsede en uskyldig
bamse lige ved siden af den lille assistentnisse. Ivan var ved at miste bevidstheden, han
måtte have indåndet lidt af røgen. Ivan havde ikke kræfter til at bevæge sig. Ulven
åbnede sit gab med spidse tænder, og skulle til at slå tænderne i Ivan.
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Kampen om nøglen

Hvad tror pigenissen først, der ligger i dingenotmaskinen? Hun tror først, der ligger et …

Ivan gemmer sig for Krampus i et bjerg af brune …?

Hvem finder Gammelnis i dingenotmaskinen ? Det gør en lille …

Hvad flyver ud af maskinen, da der bliver trykket på den røde knap? Der flyver en masse …

Hvem gemmer alle nisserne sig bagved? De gemmer sig bagved …

Hvad kaster Krampus efter nisserne og Julemanden? Han kaster en…

Hvad kaster Ivan som en lasso efter Krampus? Han kaster Gammelnis’ lange …

Hvad kommer drillenissen til at trykke på? Den trykker på en rød …

Hvad vil Ivan ofre, udover sit gode humør, for at finde nøglen? Han vil ofre sin …

Hvad taber Krampus ud af sin hånd, da han bliver fanget i skægget? Han taber…
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Glædelig jul
Heldigvis nåede tænderne ikke at gribe fat i Ivan. Bagfra kom ”De røde Sokker” ham til
undsætning. De fik viklet både Krampus og direulven ind i lange guirlander. Krampus blev
sendt i et magisk fængsel for fantasiskabninger og direulven blev sendt til Sydpolen.
Julemanden var ked af at hans bror atter engang havde forrådt ham, men han var også
glad for, at Krampus fandt nøglen. Nu da han havde nøglen, kunne han endelig dele gaver
ud, når det blev juleaften. Selvom rensdyrene kunne flyve, ville de aldrig kunne bære kanen
med alle de gaver i. Når man tændte kanen med den magiske julenøgle, blev kanen magisk,
og vægten på gaverne forsvandt. Samtidig gjorde magien, at kanen kunne flyve hurtigere
end lysets hastighed.
De havde heldigvis nogle dage endnu, inden Julemanden skulle dele pakkerne ud, men
allerførst skulle de holde en julefrokost. Julemor syntes, de skulle fejre, at nøglen endelig
var blevet fundet. Hun fik Kisseline og Pierre fra Den gamle Julegås til at lave et lækkert
julebord midt på torvet. Godtenissen skulle selvfølgelig stå for desserten. Alle nisserne
blev inviteret. Ivan blev hyldet for sit mod. De sang og skrålede og fik gås og hvidtøl til
de segnede.
Der gik nogle dage og det blev jul. Ivan skulle flyve
sammen med Julemanden. Det gjorde en
assistentnisse altid. Men Ivan fik lov til noget
usædvanligt. Han fik lov til at styre
den magiske juleslæde helt fra
Trinidad Tobago i Afrika til Nuuk
i Grønland. Det kildede i maven.
Ivan elskede at se de mange pakker ramme
skorstene. Han blev glad af at tænke på, hvor glade børnene
ville blive, når de fik deres gaver. Men det var også hårdt arbejde, der var ikke
plads til sjov. Julemanden havde et ry for at være tyk. Men hvert år tabte han sig
omtrent 50 kg på selveste juleaften. Det var nemlig hårdt at klatre op og ned ad
skorstenene.
Det havde været en lang december for Ivan, men nu var det hele godt igen. Han fandt
dog aldrig ud af, hvor Krampus mon havde fundet nøglen. Ved du det nu?
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Julefrokosten
Hvem bliver sendt til fængslet for fantasiskabninger?

Hvor bliver direulven sendt hen? Den bliver sendt til …

Hvad vikler ”De røde Sokker” Krampus og direulven ind i? De vikler dem ind i …

For at fejre, at nøglen er tilbage, vil Julemor holde en …?

Hvor holder de julefrokosten henne? Den bliver holdt midt på …

Ivan må styre kanen fra Afrika til … i Grønland

Hvem skal stå for desserten til julefrokosten?
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Svarark til julekalenderen
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