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Simonsen, Vagn:  

Nisser jeg har mødt eller kendt  
Gyldendal, 1999. - 140 sider : ill.   

Bag 24 låger gemmer sig kulturhistoriske fortællinger 

om betydningsfulde danskere og andre nordboere - alle 

nissevenner med kultur i rygsækken og sans for nisser-

nes dobbeltrolle som både drillepind og beskytter. 

 

 

 

Den store bog om nisser :  

året rundt - fra gårdbo til julenisse  
Redigeret af Bente Larsen. Høst, 1997. - 175 sider  

Antologi med gamle, klassiske danske og nordiske sagn, 

historier, eventyr og sange samt nye danske tekster om 

nisser før og nu Velegnet til oplæsning. 

 

 

 

 

Winding, Thomas: Jul hele året  
Carlsen, 1997. - 136 sider : ill.   

Over 24 kapitler fortælles om menneskene, der har skal-

tet og valtet forkert i deres omgang med hinanden, dyre-

ne og naturen. Derfor træder de underjordiske - en slags 

nisser - til hjælp 

 

Nisser i 
litteraturen 



Bitre mandler : krimi- og spændingshistorier 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 205 sider   

Krimi. 10 noveller af danske forfattere med julen som 

omdrejningspunkt og med spændende historier i flere 

stilarter fra klassisk krimi til andre slags spændingsfyldte 

plots 

 

 

 

Donohue, Keith: Skifting 
Husets Forlag, 2006. - 308 sider   

En drillenisse fra det underjordiske bytter plads i tilvæ-

relsen med menneskebarnet Henry Day, og parallelt for-

tælles de tos livshistorie, præget af dunkle erindringer 

om fortiden 

 

 

 

Haller, Bent:  

Nisse von Gårdbo's kalender : 24 højtlæs-

ningshistorier op til jul  
Høst, 1991. - 51 sider : ill. i farver   

24 historier - en til hver dag i julemåneden - hvori Nisse 

von Gårdbo skal sørge for at både kristne og nordisk-

hedenske traditioner angående julen holdes i hævd til 

glæde for børn, voksne og dyr. 

 

 

 

Huygen, Wil : Nisser i hverdag og fest  
Sesam, 2004. - 208 sider : ill. i farver  

Billedværk der med meget lune fortæller om nissers liv 

og adfærd 

 

 

 

Huygen, Wil: Nissernes hemmelige bog 
Sesam, 1999. - Ca. 200 sider  

Billedværk, som fortæller om en rejse med henholdsvis 

den laplandske nisse Mirko og den sibiriske nisse Niko-

laj til deres respektive hjemegne. 

 

 

 

Jensen, Flemming: De dansk-vestindiske  

nisser : en julefortælling for voksne  
Lindhardt og Ringhof, 1997. - 174 sider 

En underfundig fortælling i julekalenderstørrelse om tre 

nisser der rejser fra de Vestindiske øer til Danmark for at 

genfinde risengrøden, som danskerne tog med hjem da 

de solgte øerne i 1917. 
 

 
 

Kofod, Dennis Gade: Brøndtjætten  
Rosinante, 2006. - 268 sider   

Et portræt af den gamle bonde Mogens, der lever i sit 

otium på slægtsgården på Bornholm. Han mindes forti-

den og mødet med Brøndtjætten, heksen i brønden, og de 

følger det havde for ham, og oplever hele tiden hvordan 

de underjordiske, nisserne, griber ind i begivenhederne. 

 

 

Olsen, Lars-Henrik: Hyggen :  

en historie om en gårdnisse 
Mallings, 1983. - 158 sider  

En 8-årig dreng, der ved juletid bor hos sin mormor i et 

gammelt hus i Hellerup, møder dèr gårdnissen Hyggen, 

som fortæller ham en lang række af de gamle sagn om 

gårdnisser. 

 


