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Rævemundfuld og de andre nisser i hulen 
Af Jens Ø. Simonsen, 2021. - 54 sider 
 
Julekalenderhistorie med 24 afsnit om Rævemundfuld 
og de andre nisser i hulen. 
 
Velegnet til højtlæsning fra 5-10 år. 

Jul i den magiske luftballon 
Af Nicole Boyle Rødtnes, 2021. - 129 sider 
 
Ryk sammen i sofaen og forsød juletiden med denne  
herlige kalenderhistorie om Professor Julander, Conrad 
og Leonora, der sammen drager på rejse i den magiske 
luftballon. Her lærer de en masse om de forskellige    
landes juletraditioner. 25 kapitlers ufortyndet julehygge.  
 
Velegnet til højtlæsning fra 5-10 år. 

Ruth-Violas jul 
Af Gitte Løkkegaard, 2021. - 98 sider. 
 
Julehygge med fuld fart på til 24 dage i selskab med 
Ruth-Viola og hendes venner. Sjov og underholdende.  
 
Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år. 

Natekspressen: en fortælling i 24 kapitler 
Af Karin Erlandsson, 2021. - 229 sider. 
 
Danja og hendes familie besøger mormor op mod jul, 
men efter decemberfesten forsvinder mormor. Samme 
nat opdager Danja ved et tilfælde Natekspressen, som   
er et tog, hvor pårørende kan søge efter forsvundne         
familiemedlemmer. 
 
Velegnet til højtlæsning fra 7-10 år. 



Magisk december: en julefortælling i 24 kapitler 
Af Katarina Genar, 2020. - 123 sider  
 
Julia savner sin ven Jack, og hendes forældre arbejder hele 
tiden i deres boghandel. Julia er sikker på, at det bliver en 
trist december. Måske kan den julestjerne, som hun klipper 
i skolen, vise hende vejen til en magisk december?  
 
Velegnet til højtlæsning fra 6-12 år. 

Tinkas juleeventyr 
Af Flemming Klem, 2019. - 344 sider 
 
Nissepigen Tinka er halvt menneske. For ikke at ryge i 
fængsel af den grund må hun i hast finde den forsvundne, 
magiske julestjerne. Hvis ikke Tinka og menneskedrengen 
Lasse når det inden jul, er nissernes magi tabt for evigt.  
 
Velegnet til højtlæsning fra 6-14 år. 

Miras jul 
Af Sabine Lemire, 2020. - 132 sider 
 
Det tegner til at blive den værste december ever. I skolen 
har Mira fået den værste nisseven, man kan tænke sig, og 
hjemme står julen for døren, men hvilken dør, når man har 
to familier, der gerne vil holde juleaften? En dejlig          
illustreret julekalenderbog. 
 
Fra 9-13 år. 

Det hemmelige juleselskab 
Af Sally Sharf, 2021. - 95 sider 
 
Hvad har Tandfeen, en klokkealf og en skovalf til fælles? 
De har alle en hemmelig mission om at hjælpe               
julemanden. 
 
Velegnet til højtlæsning fra 5-10 år.  



Marias lille æsel 
Af Gunhild Sehlin, 2020. - 55 sider 
 
Der venter det dovne og beskidte æsel i  
Nazareth et fantastisk eventyr, da det bliver 
købt af snedkeren Josef, som en gave til 
hans kone Maria, og kommer med på deres 
legendariske rejse til Betlehem. En         
fortælling om Jesu fødsel til højtlæsning.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 7-12 år. 

Olympia i Underbyen: en julefortælling i 24 afsnit 
og lidt til 
Af Benni Bødker, 2019. - 246 sider 
 
Olympia skal hjælpe nisserne fra Underbyen. Eller det 
siger nissen Leo, som pludselig er flyttet ind på hendes 
værelse, ihvertfald. Børnetelefonen kan ikke hjælpe, og 
så må Olympia selv i gang. 
 

Fra 9-12 år. 

Nis holder jul 
Af Kirsten Ahlburg, 2019. -  285 sider 
 
Nissen Nis bor på Teas loft. Teas mor og far tror ikke 
på nisser, men det gør Tea. I 24 kapitler følger vi Nis' 
og familiens oplevelser i løbet af december. 
 

Let at læse for 7-8 år. 

Historien om nissen 
Af Bjarne Reuter, 2019. - 130 sider 
 
I 24 kapitler kan du høre om pigen Vida, om    
hvordan hun møder nissen en decemberdag i   
Nordsjælland, og om at der er så meget sne, at Vida, 
hendes storebror og deres farfar er helt sneet inde 
op til jul. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-8 år 



Hanne Hundiges jul 
Af Thomas Lagermand Lundme, 2019. - 169 sider 
 
Julekalenderbog i 24 kapitler om Hanne Hundige 
og hendes nedtælling til juleaften. 
 
Velegnet til højtlæsning fra 5-8 år. 

Drille-Nis og julemysteriet: en julekalenderbog  
Af Tove Krebs Lange, 2019. - 103 sider 
 
Julefortælling i 25 kapitler med pigen Nora og nissen 
Drille-Nis, som får nye venner i naboen Nikolaj og 
nissepigen Nisse-Nus. De skal finde en masse        
forsvundne ting og opklare julemysteriet.  
2. del af Drille-Nis på juleeventyr. 
 
Velegnet til højtlæsning fra 5-8 år. 

Drille-Nis på juleeventyr: en julekalenderbog  
Af Tove Krebs Lange, 2018. - 100 sider 
 
Julefortælling i 25 kapitler med pigen Nora og nissen 
Drille-Nis, som får nye venner i naboen Nikolaj og 
nissepigen Nisse-Nus. De skal finde en masse       
forsvundne ting og opklare julemysteriet. 
 
Velegnet til højtlæsning fra 5-8 år. 

Julestjerner 
Af Kim Langer, 2019. - 195 sider 
 
Julekalenderbog i 24 kapitler om Sus, der flytter med 
sin familie til flækken Brorfelde, hvor forældrene har 
arvet et gammelt julestjerne-gartneri. Her opdager 
hun sammen med sin nye ven Bob en helt ny       
stjerne - der tilsyneladende vokser dag for dag!  
 
Velegnet til højtlæsning fra 7-12 år. 



Det smukkeste juletræ i verden 
Af Juaaka Lyberth, 2019. -  70 sider 
 
Julen i den lille grønlandske bygd Uummannaq er truet. 
Der kommer ingen juletræer. Måske kan drengen 
Kunuk og hans nissevenner redde julen?  
  
Velegnet til højtlæsning fra 4-8 år. 

Julemandens tvilling 
Af Lars Bøgeholt Pedersen, 2019. - 186 sider 
 
Kalenderhistorie i 24 afsnit om Anton, der bliver      
kontaktet af en nisse, der vil have hjælp til at finde     
julemanden. Anton drager afsted sammen med sin nye 
veninde Mille og sin lillesøster Frida, for at finde       
julemanden. 
 
Velegnet til højtlæsning fra 6-12 år.  

Rasmus Klump redder julen 
Af Kim Langer, 2019. - 100 sider 
 
Rasmus Klump og vennerne spiser pandekager, da   
Rasmus opdager at der ikke er mere kanel, og at det er     
aldeles udsolgt alle steder. Rasmus skriver til              
julemanden, og rejser til Nordpolen på det gode skiv 
Mary. 
 
Velegnet til højtlæsning fra 4-6 år.  

Den vildeste jul 
Af René Feodor, 2019. - 155 sider 
 
Kalenderhistorie om Jens Christian, hans lillebror Luffe 
og deres familie. De to brødre finder på mange skøre 
ting i dagene op til jul, og på 24 dage kan man jo nå en 
masse løjer.  
 
Velegnet til højtlæsning fra 8-11 år.   



Ole Lund Kirkegaards Kikkebakke Boligby  
Af Kasper Hoff, 2019. - 197 sider 
 

Beboerne i Kikkebakke boligby er en samling mildt 
sagt excentriske originaler. Børnene Berta og Freddy 
skal for eksempel hente et stykke snor eller to søm hos 
købmanden, så deres far kan kreere sindrige               
opvaskemaskiner!  
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-8 år. 

Medister-ekspeditionen: et juleeventyr i 24 afsnit 
Af Trine Toft, 2018. - 87 sider 
 

De tre små hunde King, Bobby og Snowball har fået 
ansvaret for at fragte to store kasser op til Julemanden 
inden den 24. december. Lykkes det ikke er julen i fare. 
Vil ekspeditionen lykkes for trioen?  
 

Velegnet til højtlæsning  fra 8-11 år. 

Vitello: 24 julehistorier 
Af Kim Fupz Aakeson, 2018. - 80 sider 
 

24 historier om Vitello og hans oplevelser i december, 
hvor han får besøg af en mormor, prøver at lege       
pakkeleg, får store juletræer, bliver kysset under        
misteltenen og holder juleaften - der mod forventning 
bliver idyllisk . 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-8 år. 

Snesøsteren 
Af Maja Lunde, 2018. - 188 sider  
 

Det er snart juleaften og Julians 11-års fødselsdag, 
men i år glæder han sig slet ikke for måske er julen 
aflyst, nu hvor hele familien sørger over tabet af 
hans søster. Men så dukker den mystiske og        
livsglade pige Hedvig op og vil gerne vil være hans 
ven.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-12 år. 



Tidsrejsen 
Af Poul Berg, 2014. - 281 sider 
 

Sofies højeste ønske er, at hendes forældre finder sammen igen 
og at de kan fejre jul sammen som familie ligesom de plejer.  
Sofie er en rigtig videnskabsnørd og sammen med sin farfar    
arbejder hun på en gyro, som vil gøre det muligt at foretage  
tidsrejser. Men hvordan ser mon fremtiden ud hvis vi ændrer på 
fortiden? 
 

Fra 8-11 år. 

24 glade decemberdage : med 24 julehistorier, 
massevis af hyggelige julepuslerier, lækre juleopskrifter og 
skønne julesange 
2015. - 176 sider 
 

Nissetrolden har sammen med sine venner fundet på 24         
hyggelige aktiviteter som bagning af julekager, julelege, eller 
små fortællinger børnene kan læse selv eller med en voksen.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-10 år. 

Drengen der ville redde julemanden fra at blive skåret i    
skiver 
Af Jesper Wung-Sung, 2018. - 134 sider 
 

Kaj og Troels forældre har ikke selv tid til at julehygge for       
familien, så de hyrer au pairen Marivuda. Men Kaj er sikker på, 
at hun har en djævelsk plan: hun vil myrde julemanden.  
 

Fra 9-12 år. 

Nissernes julekalenderhistorie  
Af Ingo Milton, 2017. - 75 sider 
 

Julekalenderbog hvor Asta igennem 24 kapitler prøver at hjælpe 
nisserne Humpe og Clara. De har et stort problem, som skal     
løses inden den 24. december.  
 

Velegnet til højtlæsning for 5-8 år. 

Nissernes hemmelige verden: den grønne hue  
Af Ry Kristensen, 2014. - 182 sider 
 

10-årige Felix finder en magisk nissehue, som gør ham så lille 
som en nisse. Han finder en lille dør i sit værelse, som leder ud 
til nissernes verden, og pludselig bliver han en del af nissernes 
kamp mod de onde gnomer. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 8-12 år.   



Befri julemanden!  
Af Peter Gotthardt, 2015. - 58 sider 
 

I 24 kapitler fortælles om tvillingerne Sara og Simon og   
deres mission for at befri julemanden.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 4-7 år.  

Julemandens død 
Af Kenneth Bøgh Andersen, 2013. - 368 sider 
 

Julemanden myrdes, og onde kræfter slippes løs.            
Tvillingerne Frederik og Katrine og deres gode kammerat 
Jesper kontaktes af en nisse, der beder om hjælp. Det er 
nemlig ikke kun julen, der er i fare, men hele                  
menneskehedens eksistens.  
 

Fra 12-16 år. 

Ramajetternes jul 
Af  Elisabeth Kiertzner, 2017. - 138 sider 
 

Julemandens computer forsvinder under en mellemlanding i 
Ramasjang Lufthavn. Ramajetterne får en vigtig opgave. De 
skal finde computeren igen, for den indeholder alle børns 
adresser og ønsker . 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år.  

Mytonias vogter 
Af Lars Thomassen, 2017. - 401 sider 
 

Den første december bliver Viola kontaktet af en  gammel 
mand, der giver hende et mystisk smykke med uanede  
kræfter. Med ét kastes hun ud i kampen for at redde julen og 
det mystiske land Mytonia. Her møder hun de væsener, som 
mennesket har skabt i  fantasien.  
 

Fra 10-16 år.  

Pinligt! - fire gode julegerninger 
Af Henrik Nilaus, 2015. - 71 sider 
 

Julehistorie i 4 kapitler (ét til hver adventssøndag) om     
Dittes lillesøster Christina, der går i 6. klasse. Det er hendes 
drøm at give en god jul til de fattige og ensomme. Men der 
er ikke megen hjælp at hente hos familien eller i skolen. 
Men Christina giver ikke op. 
 

Fra 10-13 år. 



Kira, vennerne og mysteriet om krybskytten i skoven : et 
juleeventyr 
Af Annette Jørgensen, 2012. - 109 sider 
 

Kira bliver mobbet, men da hun møder Nissepuk, får hun en 
ven. Hun får selvtillid og kan etablere nye venskaber.           
Juleaften fejrer hun og hendes familie sammen med både nis-
serne og den værste mobbers familie. 
 

Fra 6-9 år. 

Jul i Skoven 
Af Ulf Stark, 2013. - 101 sider 
 

Kaninungerne Nina og Inak har travlt med juleforberedelserne, 
men nissen mangler. Udenfor raser den frygtligste snestorm. 
 

Velegnet til højtlæsning for 5-8 år. 

Troldeliv : julekalenderbogen 
Af Sissel Bøe, 2016. - 164 sider 
 

Vil det lykkes Nisse Nik med hjælp fra troldeungerne Pajko og 
Paja at få den nye generation af mennesker på  
Kildegården til tro på kræfterne i de gamle gårdnisse-            
traditioner? 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-10 år. 

Rejsen til Julemandens værksted 
Af Sabrina Mose, 2014. - 247 sider 
 

Kalenderhistorie om nissen Filur som bliver kaldt til             
julemandens værksted hvor julen er i fare. Det bliver en lang 
og farefuld færd, for verden er et farligt sted for en lille nisse. 
 

Fra 10-12 år. 

JuleFandens hævn : en kalenderbog for rigtige møgunger                                                                       
Af Patrick Leis, 2016. - 245 sider 
 

Den 14-årige Mikkel og hans lillesøster, den 10-årige Kia får 
sig en ubehagelig overraskelse den 1. december, hvor de skal 
se, hvad deres forældre har givet dem i kalendergave. En grim 
hjemmelavet dukke og en håndfuld indtørrede frø var ikke   
lige, hvad de havde ventet. Men det skulle blive værre endnu, 
og snart var alt kaos og rædsel. 

Velegnet til højtlæsning fra 10-14 år.  



Julia : en lille engels store eventyr 
Af Merete Djurhuus, 2012. - 78 sider 
 

Som praktikant på Klagecentralen i Himmeriget, erfarer 
englepigen Julia, at der bliver klaget over menneskene. 
Hun opfordrer Vorherre til at tale til menneskene med  
kærlighed, og han sender 
hende til jorden for at forberede sin søns komme. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-10 år. 

God jul, Lille Løg  
Af Frida Nilsson, 2015. - 105 sider 
 

Julen nærmer sig, og Lille Løg ønsker sig virkelig en     
cykel, men den er alt for dyr. Så ønsker han sig også en 
far, men hvad er en rigtig far? 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-10 år. 

Havenisserne flytter ind 
Af Josefine Ottesen, 2015. - 176 sider 
 

Julehistorie om nisser og næstekærlighed. Havenissernes 
hule i haven ødelægges under en storm, og de mister deres 
vinterforråd. De søger ly i menneskenes hus - men er de 
velkomne der? 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-11 år. 

Mig og bedstefar - og så Nisse Pok 
Af Ole Lund Kirkegaard, 2015. - 104 sider 
 

Julefortælling om en dreng, som hvert år tilbringer           
december måned på landet hos sin bedstefar, hvor han får 
fortalt historier og møder drillepinden Nisse Pok. 
 

Fra 5-8 år. 

Jul på Lavendelgården                                                      
Af Inge Hebsgaard, 2015. - 102 sider 

Mikkel og veninden Trine skal skrive projekt lige op til jul, 
hvilket bliver lidt mere uhyggeligt, end de havde forestillet 
sig. 

Velegnet til højtlæsning fra 6-10 år. 



Agent 00 Nisse : mysteriet om den forsvundne hue  
Af Martin Miehe-Renard, 2011. - 127 sider 
 

Julemandens hue er forsvundet og Nisse-nul kaster sig ud i 
jagten på den forsvundne hue. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-10 år.  

Jul i Zoo 
Af Lars-Henrik Olsen, 2012. - 193 sider 
 

Kalenderhistorie i 24 kapitler om gamle bjergfolkssagn og 
den bjergfolksfamilie, som bor i det gamle Ugletårn i      
Københavns zoo. Men da tårnet skal rives ned, må de have 
hjælp af alle dyrene i zoo.  
 

Fra 6-10 år. 

Nisser i nød 
Af Bodil El Jørgensen, 2009. - 192 sider 
 

Nisserne fra Nisseland mister hele deres forråd af risengryn 
og må derfor drage mod Det Lille Land, hvor alle på nær 
Skattemanden glæder sig til besøget. Vil det lykkes for   
børnene Mus og Annemona at redde nisserne fra den evige 
nissesøvn og fra Skattemandens skumle planer?  
 

Velegnet til højtlæsning for 5-10 år. 

Agent 00 Nisse og det fortryllede spejl 
Af Martin Miehe-Renard, 2012. - 140 sider 
 

2. del af: Agent 00 Nisse. Julemanden bliver forhekset til en 
sur, gnaven og doven mand, og Agent 00 Nisse opdager, at 
det skyldes et forstryllet smadret spejl. For at redde          
Julemanden og julen, går jagten ind på de forsvundne    
stumper. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-10 år. 

Villads fra Valby holder jul 
Af Anne Sofie Hammer, 2012. - 146 sider 
 

Villads har meget at gøre inden jul. Han vil bl.a. finde en  
rigtig levende nisse. Men det er ikke let og hans mor bliver 
ikke glad, da hun får foden i klemme i fælden.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-8 år. 



Nitro og myten om julemanden : en julehistorie i 24    
afsnit 
Af Nina Askov, 2012. - 119 sider 
 

Nitro er ikke som andre nisser. Han er allergisk overfor 
gran og sne, og risengrød giver ham kvalme! Nitro og    
nissepigen Nirana finder en dagbog på loftet, hvor der står 
skrevet om en port til menneskenes verden, men findes der 
mon mennesker? 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-10 år. 

En gåde i december 
Af Mette Winge, 2006. - 111 sider 
 

Kalenderhistorie. I dagene op til juleaften jagter Anton,   
Petrea og Frederik en skjult skat i 1870'ernes København. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 9-11 år.  

Jul med Jensen og Gogæng 
Af Peter Vesth, 2011. - 97 sider 
 

Jensen og hunden Gogæng forsøger trods mange             
forhindringer at få julen og det gode julehumør tilbage på 
Julerød Kro.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-10 år. 

Kaptajn Bimses jul 
Af Bjarne Reuter, 2003. - 162 sider 
 

4. del af: Kaptajn Bimse & Goggeletten. 
Julekalenderhistorie. Anna er i skidt humør, fordi hun ikke 
kan finde ud af, hvor hendes forældre har gemt julegaverne. 
Men så dukker Kaptajn Bimse, Goggeletten og Zanzibar 
heldigvis op. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år. 

Julens helte : en kalenderhistorie 
Af Marianne Iben Hansen, 2006. - 203 sider 
 

Julekalenderhistorie om pigen Line og nisserne Humle og 
Nis. Vil nisserne flytte med, når Line og hendes familie 
flytter? Har nisserne styr på at trylle? Og hvem er den sjove 
skibskok Bønne? 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-8 år. 
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Jagten på den forsvundne julestjerne:                                
en julehistorie i 24 afsnit  
Af Bent Faurby, 2002. - 79 sider 
 

Julehistorie i 24 afsnit om nissebørnene Nisselas og Nisseline 
der må ud på en farefuld færd for at skaffe landsbykirkens 
stjålne julestjerne tilbage fra de onde Grumser  
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år.  

Lille Antons jul 
Af Kristian Borregård, 2002. - 62 sider 
 

På Blæseøen er der lagt op til en trist jul. Skumle mænd    
forsøger at skræmme beboerne væk før juleaften. Men så 
sender lille Anton et brev til sin kugleskøre onkel på       
Sydhavsøen langt væk. Nisserne kommer også til hjælp. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-8 år.  

Priks juleeventyr : et eventyr i 24 afsnit 
Af Thomas Winding, 2001. - Ca. 60 sider 
 

Julekalenderfortælling i 24 afsnit om pigen Prik, der tager ud i 
verden for at hjælpe Kongen og Dronningen med at finde en ny 
måde at holde jul på. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år.  

Johan Julerød : den sidste nisse 
Af Ulrikka Strandbygaard, 2002. - 191 sider 
 

Vil det lykkes for den sidste nisse i alle verdener,              
tryllenissen Johan Julerød, og katten Luskefod at redde alle 
tryllenisser fra Den onde Frue og hendes hjælpere, så det 
igen kan blive jul? En eventyrlig og dramatisk                   
kalenderhistorie. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-8 år. 

Jul på den gamle herregård : en kalenderhistorie i 24   
kapitler 
Af Peter Gotthardt, 2008. - 108 sider 
 

En kalenderhistorie i 24 afsnit om Amanda der bor på       
herregården Helmershom med sin far. Hun møder en dag 
nissedrengen Nik og oplever derefter mange eventyr og får 
fortalt mange gode historier sammen med ham. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-8 år. 
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Nisselandet 
Af Franz Berliner, 2006. - 77 sider 
 

Julekalenderbog i 24 kapitler. I gamle dage flytter 
en nissefamilie fra skoven ind på  Bette Svends og 
Stinnes gård. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-8 år. 

Kanelrejsen 
Af Jette Varmer, 2009. - 109 sider 
 

24 korte kapitler om gårdnissen Gunnars årligt               
tilbagevendende decemberrejse til Kina efter gul kanel.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-8 år. 

Jul på Kronborg 
Af Thøger Johnsen, 2001. - 236 sider 
 

Familien Jul ansættes til at geninføre julen på Kronborg 
Slot, men kommunaldirektør Johnsen har skumle planer 
med slottet. Men Holger Danske, nisserne og mange flere 
blander sig også i historien.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 7-9 år.  

Detektiv Dunkeldirk og julemysteriet 
Af Sigurd Barrett., 2009. - 170 sider 
 

Julemanden i Juuleaaftennuuaaq på Juule-basen i       
Grønland, har fået stjålet hele årets produktion af           
julegaver. Detektiv Dunkeldirk bliver tilkaldt og sammen 
med J.F (Julemandens Fætter), Sneline og Iseline, skal 
han løse mysteriet om de stjålne gaver. En julekrimi i 24 
afsnit. 
 

Fra 5-10 år. 

Da julen gik i fisk 
Af Lars Zacho Maarup, 2008. - 255 sider 
 

Nissen Nisling taber nøglen, der lukker op for                 
julestemningen. Pigen Thea finder den. Mon det bliver jul, 
for troldene fanger Thea for at få nøglen?  
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år. 
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Alle tiders jul 
Af Martin Miehe-Renard, 1995. - 171 sider 
 

Julekalenderhistorie sendt i TV2 om rigsarkivar  
Bertramsen, frøken Brahe, arkivnissen Guttenborg og 
nissen Pyrus, der alle virkelig kommer på arbejde, da 
Pyrus ved en fejltagelse tryller julen helt væk.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 8-10 år. 

Alle tiders nisse 
Af Martin Miehe-Renard, 1995. - 78 sider 
 

En eventyrlig rejse gennem skønlitteraturen med        
nisserne Gyldengrød, Pyrus og Kandis for at finde     
nissernes historie. 
 
Velegnet til højtlæsning fra 6-10 år. 

Martin Miehe-Renards Alle tiders julemand 
Af John Stefan Olsen, 1997. - 51 sider 
 
Nisserne og de ansatte i Danmarks Rigsarkiv får en   
fælles og vanskelig opgave, da de skal finde                
Julemandens tabte hukommelse inden den 23.            
december. 
 

Fra 5-7 år. 

Pyrus i Alletiders eventyr 
Af Martin Miehe-Renard, 2000. - 48 sider 
 
Nissen Pyrus får besøg af de frække tvillinger  
Mille og Molly, og de kommer på nogle          
spændende eventyr. Alt imens har rigsarkivar    
Bertramsen travlt med at samle eventyr til en stor 
eventyrbog. 
 
Fra 4-6 år . 



Nissebanden 
Af Jesper Klein, 2001. - 86 sider 
 

I den gamle vandmølle kæmper Nissebanden;                   
Hr. Mortensen, Gemyse, Skipper, Lunte og Pil og hunden 
Julius hele december med at finde julemandens gode        
julehumør, så det igen kan blive jul. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år.  

Troldejul : en julekalender-historie 
Af Erik Strid, 1997. - 175 sider 
 

Kalenderhistorie i 25 kapitler, som handler om, hvordan   
nissen fik både trolde, dyr og mennesker til igen at holde en 
rigtig gammeldags glædelig jul. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år. 

Nisseungerne Tiske og Taske og børnene fra møllerhuset 
Af Gerhard Kaimer, 1999. - 135 sider 
 

Da en familie flytter ind i det gamle møllerhus, begynder der 
at ske sære ting. 
 

Fra 5-9 år. 

Hallo, det er jul!  
Af Nis Boesdal, 1995. - 86 sider 
 

Julekalenderhistorie, hvor Baron von Gullasch gør           
træskomageren arbejdsløs ved at starte træskofabrik i    
Gammelby, indtil nisserne Mette og Mikkel og børnene    
Lise, Trunte, Mads og Mie afslører ham som svindler. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-8 år. 

Nisserne fra Pilegården - sætter byen på den anden     
ende : fortælling i 24 afsnit 
Af Ole Strandgaard, 2001. - 185 sider 
 

Gårdnisserne Jok, Gunna og Nis er blevet hjemløse, fordi 
bondemanden på Pilegården er død. Han har testamenteret 
gården til museet, og nisserne flytter nu med ind til byen.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år. 
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Thomas Hækkenben : en julekalenderhistorie 
Af Håkan Rudehill, 1995. - 171 sider 
 

Brødristeren Harry fortæller om Thomas, 11 år. Han vil    
gerne gøre sin far glad igen. Hans kat skal have killinger. 
Hvad skal de blive af dem? Og hvorfor skriver Sara         
kærlighedsbreve til Thomas. Der sker både sørgelige og  
morsomme ting i julekalenderhistorien. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 10-12 år.  

Børnenes julekalender 
Af Bjarne Reuter, 1998. - 177 sider 
 

Brødrene Mortensens jul. 24 sammenhængende historier om 
to brødre på 6 og 10 år, der i december måned jagter den  
mystiske brevskriver J.N., hvis breve fører dem rundt i hele 
København.  
 

Fra 10-12 år. 

Hvor ligger juleland? 
Af Liller Møller, 1999. - 157 sider 
 

En julehøjtlæsningsbog med 24 kapitler. Piberensernissen 
Karl Ludvig er kommet væk fra sin familie. Før han finder 
dem igen, må han gennem mange trængsler og farer. Men 
han finder også venner. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-8 år.  

Legenden om nissen og drengen med det lange hår : 24 
fortællinger i december 
Af Bent Haller, 1999. - 93 sider 
 

En gammel nisse fra Norden har fulgt den store stjerne og 
overværet hvordan en lille dreng fødes i en stald. Seks år   
senere vender nissen tilbage til stalden og drengen, og i de 
24 dage op til jul skaber de to juletraditioner, vi kender i dag.  
 

Fra 5-7 år. 

Jul på Fyrø : en julekalender 
Af Jørn Birkeholm, 1994. - 192 sider 
 

Kalenderbog i 24 kapitler om den jul, da isen isolerer Fyrø. 
Jakob og øens øvrige beboere oplever en anderledes jul i  
magiens, romantikkens og fantasiens tegn. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 8-10 år. 
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Krummernes jul  
Baseret på TV 2's julekalender ; baseret på Thøger    
Birkelands bøger, 2001. - 49 sider 
 

Vi følger familien Krumborg og husets  andre 
beboere i 24 kalenderafsnit frem til juleaften. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år.  

24 historier om nisserne på gården 
Af Bitten Olsen, 2001. - 159 sider 
 

1. december vågner nisserne Julle, Musse og lille Buller. 
Nu er det tid til at drille familien Olsen, der bor på den 
gamle gård sammen med nisserne. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-7 år. 

Ritas jul 
Af Gunnar Wille, 1982. - 127 sider 
 

24 kapitler om julemåneden hjemme hos Rita, hvor      
faderen hader julen og farmoderen afskyer nisser, så Rita 
og hendes brødre må udfolde alle deres talenter for at 
skabe den rette julestemning. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 5-10 år 

Torvet : et julekalendermanuskript 
Af Ib Spang Olsen, 1982. - 250 sider 
 

Med pølsevognens Ella og juletræsmanden Karl Emil 
som centrum fortælles 25 historier om Jens, Stine og alle 
de andre mennesker omkring byens torv, hvor               
julestemningen trues af en forestående husnedrivning.  
 

Velegnet til højtlæsning fra 6-9 år. 

Julesus med Nissehans 
Af Lone Vindum Jacobsen, 2006. - 204 sider 
 

Anders og Anna finder et par huer der gør dem til nisser 
og de bliver gode venner med Nissehans hvis far        
arbejder hos julemanden. 
 

Velegnet til højtlæsning fra 7-9 år. 



 

 

Viola og nissen 
Af Søren Vagn Jacobsen, 1989. - 123 sider 
 

Julefortælling i 24 kapitler om hvordan Viola og    
hendes familie får vendt op og ned på deres hverdag, 
da den hjemløse nisse Mitt tryller et stråtag på deres 
hus. 

Jul på slottet 
Af Martin Miehe-Renard, 1986. - 67 sider 
 

Baseret på TV's julekalender 1986 med samme navn 
Juleeventyr 
om et lille kongerige, som er i krig med nabolandet 
Montania. 
Prinsesse Miamajas kærlighed til jægeren Valentin, 
som i virkeligheden er en ægte prins, løser dog op for 
problemerne. 
 

Fra 10-12 år. 

Julekalender for børn 
Af Halfdan Rasmussen, 1984. - 52 sider 
 

Billedbog med 24 rimede digte om trolde, nisser, 
kæmper, børn, gæs og ænder og alle deres forskellige 
forventninger til julen. 
 

Fra 3-7 år. 

Laura og det gule hus : 24 vinterhistorier 
Af Ib Spang Olsen, 1980. - 163 sider 
 

I 24 kapitler fortælles om en flok børn, der i dagene 
op mod jul hver dag går over til et gammelt             
faldefærdigt hus i parken, der viser sig at rumme en 
fantastisk verden med et pudsigt persongalleri, der 
forbereder jul, som man gjorde det i gamle dage.  
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