NISSE BANKO

1. I 1 skov langt herfra er der 7 jordhuler, hvor der er stor juletravlhed. Der bor
nemmelig nisser – 32 nissebørn og 17 gamle nisser, som alle har røde nissehuer
på.

2. 11 af nissebørnene er nogle værre drillenisser. En dag, de var i baghuset, væltede
4 kagedåser med 41 klejner i hver. Bagefter satte de sig midt på gulvet og spiste
hver 33 pebernødder, men så fik de også ondt i deres maver. Da de 3 nissebagekoner så dem ligge der på gulvet, sendte de nissebørnene over i julegaveværkstedet, så de kunne hjælpe lidt til i stedet for at fjolle rundt. De fik 48 dukkevogne, 25 lastbiler og 9 trompeter, som skulle pakkes pænt ind inden den 24.
december, hvor den gamle Julemand rejser af sted med sin kone og 6 rensdyr.

3. Pludselig kom Julemanden farende ud på værkstedet, hvor de 28 små nisser var i
gang med at gøre de sidste 42 + 39 julegaver færdige. Skynd jer – skynd jer, råbte
han. Der er kun 15 dage til juleaften, og vi mangler mere end 50 gaver endnu.
Men den gamle Julle Jul, der stod på 5. øverste hylde, råbte ned til Julemanden:
Tag den bare med ro, vi arbejder alle 49 som gale. Når du kommer her og
forstyrrer os, så kan jeg slet ikke finde ud af mine 37 landlister. Nå, ja – sagde
Julemanden – 10 gange i træk – jeg kan gode se, I er flittige, men skynd jer
alligevel. Om få dage skal vi pakke de 46 gange 47 gaver ned i sækken.

4. Så gik Julemanden ned af de 26 trappetrin for at hente sin sæk. Han stod og
kiggede på den i ca. 12 minutter. Sikke den ser ud, sagde han. Gammel og grim og
med 38 lapper på. Den har været god nok i 44 år, ja, endda meget længere, sagde
Julle Jul. Vi har passet godt på den, og det har der været god grund til.

