
NISSERIER PÅ SLOTTET

INTRO
Stående i en stor cirkel bliver eleverne inddelt i mindre grupper, hvor alle elever tildeles en af
nedenstående roller. Når deres ”rollenavn” nævnes i løbet af historien, skal eleverne med det
pågældende rollenavn løbe en omgang - rundt om cirklen.

Sørg for at læse fortællingen i et tempo der gør det muligt for eleverne at nå tilbage til deres
respektive plads, inden deres navn nævnes på ny og de atter sendes afsted rundt om cirklen.
Introducer eleverne for tempobetegnelserne:

Largo: Meget langsomt
Andante: Moderat gående
Allegro: Rask tempo
Prestissimo: Ekstremt hurtigt

Tempobetegnelserne angiver de tempi som Kong Largo, Dronning Andante, Prinsesse Allegro,
Prins Prestissimo bevæger sig i rundt om cirklen. Kong Largo skal eksempelvis bevæge sig (meget)
langsomt afsted mens Prinsesse Allegro går afsted i et rask tempo.

ROLLENAVNE
- Kong Largo
- Dronning Andante
- Prinsesse Allegro
- Prins Prestissimo
- 4 gamle komponistnisser (vælg selv: Bach, Mozart Brahms, Beethoven, Vivaldi, Schubert,
Tjajkovskij, Schumann etc.).

NISSERIER PÅ SLOTTET
Slotsparken var tildækket med den fineste nyfaldne sne og slotssøen var frosset til for første gang i
mands minde. Et vinterligt vejr med frostklare nætter og et massivt snefald i hele kongeriget betød,
at dette års julehumør var helt i top. 

På slottets loft havde komponistnisserne Bach, Mozart og Beethoven tjekket ind til årets nissemøde
og traditionen tro var juleudsmykning, risengrød og dugfriske nisserier dagens vigtigste punkter.

I slottets spisesal sad Kong Largo, Dronning Andante, Prinsesse Allegro og Prins Prestissimo ved
morgenbordet helt og aldeles intetanende om de forberedelser og julerier, der skulle planlægges på
loftet. 

Men ikke alt var som det plejede. Bach, Mozart og Beethoven sad med alvorsfulde miner mens de
det ene øjeblik skævede til hinanden og det næste øjeblik kastede et flygtigt blik op på
bornholmeruret.

 



”Hvor bliver han af” vrissede Beethoven
”Ja, hvor bliver han af” gentog Mozart
”Jeg forstår det ganske enkelt ikke” udbrød Bach

I samme øjeblik hørte de en fnisen og klukken fra Brahms, der kom ilende hen over loftgulvet. ”Undskyld,
undskyld, undskyld kære nissevenner, men jeg MÅTTE simpelthen fylde kongens saltbøsse med
sukker”.

”Altså” fnyste Beethoven ”vi er jo netop samlet for at planlægge nogle fælles nisserier”. ”Ja, vi skal have
lagt en plan for de fælles nisserier” fortsatte Bach og Mozart i munden på hinanden.
”Nå ja” sukkede Brahms ”men kan vi så ikke vente med at planlægge, indtil kongen har spist sit
blødkogte æg?”

I spisesalen sad en velfornøjet konge - helt afslappet, veltilpas og beredt med saltbøssen ved sin hånd -
for det blødkogte æg var unægtelig morgenbordets højdepunkt. Dronning Andante og Prinsesse
Allegro lod som ingenting og smilede overbærende til hinanden, mens Kong Largo valgte det største
æg. 
”At drysse salt på sit æg er både skæppeskønt og skægt” lød det muntert fra kongen samtidigt med at
det dryssede fra saltbøssen og ned på kongens æg. 
Men den muntre tone og julefreden, der ellers havde præget morgenstunden, udviklede sig på et
splitsekund til et akut tilfælde af host, hark og højlydte klagelyde.
”Jamen kæreste dog” lød det bekymret fra Dronning Andante. ”Prins Prestissimo vil du sende vandet
herop”. 

Oppe på loftet trillede Mozart, Bach og Brahms rundt mens de skraldgrinede. ”Det er hylende morsomt”
lød det storhulkende fra Beethoven.

”Prins Prestissimo” råbte kongen, da han atter fik luft ”hvorfor er der sukker i min saltbøsse?”.
Prinsesse Allegro lo. ”Far, har du glemt, at det er jul.....nissetid?”
”Åhhhh....undskyld min dreng” lød det flovt fra Kong Largo ”det er også sandt”. ”Prins Prestissimo og
Prinsesse Allegro vil I gå ned i køkkenet og bede chefkokken om at tilberede en portion risengrød. Vi må
hellere sætte en grydefuld op på loftet”.
”Juhuuuu…hørte I det” hviskede Brahms til Bach, Mozart og Beethoven ”vi skal ha’ risengrød”. 

Kongens julehumør var atter intakt oven på oplevelsen med sukkeret og efter eget udsagn, var han
kommet på en ualmindelig god ide. Saltbøssen blev nu flittigt brugt, når kongens morgenkaffe skulle
tilsmages med sukker.

Til trods for at alt gik godt, var Brahms alligevel lidt tynget af det nissedril, han begik med saltbøssen.
Tidlig morgen – selve juleaftensdag – besluttede han sig for at tømme kongens saltbøsse for sukker og
atter fylde den med salt. 

Ak ja, I kan nok forestille jer hvordan det lød ved morgenbordet denne julemorgen, da Kong Largo
indtog sin højtskattede og nu saltede morgenkaffe.

Snip, snap, snude. Nu er denne julehistorie ude!


