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Der var engang et gammelt rensdyr der hed Rudolf. 

Hele hans liv var han blevet drillet, fordi han havde en rød tud der lyste. 

Det havde de andre rensdyr ikke, så derfor drillede de ham. 

Gamle Rudolf boede nu ude i skoven—under en gammel bro. 

Her sad han nu og gjorde livet surt for alle dem der skulle over broen. 
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Det var netop denne bro, som nisserne skulle over,  

når de skulle aflevere de færdige gaver til julemanden. 

Nisserne vidste godt, at der boede et surt rensdyr under broen 

og de havde hørt ham sige, at han ville snuppe gaverne. 

Men nisserne havde lagt en plan……. 

De ville snyde Rudolf!! 
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Først gik den lille nisse med den lille gave over broen. - Trip trap trip trap 

Rudolf der bare stod under broen og ventede, sagde: 

”Hvem er det der tramper på min bro?” 

”Det er mig lille nisse, jeg skal over til julemanden med en gave”, 

sagde den lille nisse. 

”Gì mig din gave eller jeg stanger dig!” råbte Rudolf 

”Vent hellere til den mellemste nisse kommer, hendes gave er meget større end 

min!” svarede den lille nisse 

”Okay” sagde Rudolf ”Så gå da!” 
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Så gik den mellemste nisse med den mellemste gave over broen. Trip trap trip trap 

Rudolf som havde ventet spændt under broen, vrissede: 

”Hvem er det, der tramper på min bro?” 

”Det er mig den mellemste nisse, jeg skal over til julemanden med en gave” 

sagde den mellemste nisse. 

”Gì mig din gave eller jeg stanger dig!” råbte Rudolf højt. 

”Du skulle nu hellere vente til den store nisse kommer, hendes gave er meget større 

end min!”, svarede den mellemste nisse. 

Rudolf tænkte sig lidt om og svarede: ”Okay, så gå da!” 
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Nu kom den store nisse, skubbende over broen, med den store gave 

Trip trap slæb trip trap slæb 

Rudolf som stod under broen og var rigtig rigtig spændt, skreg: 

”Hvem er det der tramper på min bro?” 

”Det er mig den store nisse, jeg skal over til julemanden med en gave”, 

sagde den store nisse. 

”Gì mig din gave eller jeg stanger dig!” skreg Rudolf. 

”Hvis du venter lidt endnu, så vil den aller aller aller største nisse komme, med den 

aller aller aller største gave af dem alle!” svarede den store nisse. 

Rudolf behøvede ikke tænke sig længe om. Med iver i stemmen svarede han: 

”Okay, så gå da!” 
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Nu var alle nisserne kommet over broen og de grinede højt, 

for de havde nemlig narret rensdyret. 
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Rudolf sad nu under broen 

Og ventede….. 

Og ventede………… 

Og ventede……………… 

Og ventede………………………… 
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Men da han opdagede, at der ikke kom flere nisser, 

blev han så ked af det, 

at han begyndte at græde 

Højere….. 

og højere….. 

og højere……. 

og højere……………. 
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Nisserne gik nu hen til julemanden, for at aflevere alle gaverne… 

Julemanden blev meget glad, men sagde undrende: 

”Hvem er det der græder så højt?” 

Nisserne fortalte julemanden om det sure rensdyr, under broen,, som ville hugge 

gaverne og de fortalte ham også, hvordan de havde narret rensdyret. 

9 



©www.printland.dk 

 

Julemanden fik helt ondt af rensdyret og gik hen for at kigge til ham. 

”Jamen dog!….hvorfor sidder du dog her og græder?”, Spurgte julemanden. 

”Fordi nisserne snød mig!” svarede Rudolf 

”Der er heller ingen der kan lí mig, fordi min næse lyser!” 

Julemanden tænkte sig lidt om og sagde: 

”Søde søde Rudolf, du skal slet ikke være så ked… 

HO HO jeg kan nemlig godt bruge dig. Du kan hjælpe mig med at finde vej,  

når jeg flyver ud i min kane med gaver til alle børn, vil du det?  
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”JA JA JUBiiiiiiii!”, Svarede Rudolf glad 

”men jeg kan jo ikke flyve!” 
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Julemanden grinede 

HO HO HOO……. 

”Så er det da godt, at jeg kan trylle!” 

Julemanden spændte nu Rudolf for kanen…. 

dryssede julestøv på ham…. 

og sammen fløj de ud i verden med gaver til alle børn. 
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