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UDGIVERENS NOTE:

Hr. Kranemann har forsynet Olympias fortælling med noter, der 
kan kaste lys over de fænomener, som ikke er alle læsere bekendt. 
Han har nogle gange en tendens til at blande sig og være lang i 
spyttet, men så kan man jo springe fodnoterne over.1 Af hensyn 
til læseoplevelsen er beretningen delt op i 24 dele (plus det løse), 
så den kan bruges som julekalender.

Benni Bødker

1 · Men så er det også ens egen skyld, hvis man ikke forstår noget af historien. 
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30.  NOVEMBER

En storby sover aldrig. 
 Selv i midnatstimen, når det store ur på Rådhuspladsen er 
færdig med sine tunge slag, er byen fuld af liv. På gaderne kører 
taxier og busser og enkelte cykler og biler, i døgnåbne kiosker og på 
natværtshuse er der stadig kunder, på avisernes aftenredaktioner 
og på skadestuerne går arbejdet videre. Byen sover aldrig, og helt 
mørk bliver den heller ikke, for i en storby er der altid gadelygter 
og lysreklamer og trafik til at lyse op.
 Alligevel er storbyen ikke den samme om natten som om dagen.
 Når solen er gået ned over byens tårne og pladser, kommer de, 
som ikke bryder sig om dagslyset, frem. De, som ikke færdes ude, 
før almindelige mennesker for længst ligger trygt og lunt i deres 
senge med dynerne trukket godt op over sig. De, som foretrækker 
mørket og skyggerne og sprækkerne mellem husene.
 Om natten kommer de frem.
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Og denne nat, her på tærsklen til julemåneden med al dens 
eventyr og magi, er midnatstimen fuld af liv.
 Det begynder med et blinkende skilt på metrostationen ved 
Gammel Strand. Nede på perronen hænger de store skilte for 
enden af rulletrapperne, der fortæller om afgange og ankomster. 
Metroen kører både dag og nat, men lige nu er der ingen tog.
 På perronen står der tre trætte mennesker og venter på at 
blive transporteret hjem. Først lægger de ikke mærke til, at 
der er noget særligt på færde, men så begynder infoskiltene at 
blinke igen, som om strømmen kommer og går. Derefter viser 
de fejlmeddelelser: Elevatoren på Ørestad Station er ude af drift 
og Pas på gennemkørende tog. 
 Men elevatoren på Ørestad Station er ikke ude af drift, og der 
kommer ikke noget gennemkørende tog. Infoskiltene blinker 
en sidste gang, og så slukker de med en elektrisk knitren. En 
pludselig stilhed fortæller, at rulletrappen heller ikke kører. 
Endnu en knitren, og så slukkes lyset også på perronen. Sporene 
og stationen henligger i mørke.
 Først kigger de, som denne nat i midnatstimen venter på et tog, på 
deres telefoner og på deres ure. Så nærmer de sig langsomt hinanden.
 ”Går der ikke flere tog?” spørger den ene.
 ”Hvor tænder man for lyset?” spørger den anden.
 ”Kan man ringe til nogen?” spørger den tredje.
 I det samme blinker infoskiltet igen. Pas på gennemkørende tog. 
Endnu en knitren, og så går skiltet ud. Der kommer stadig ikke 
noget tog, til gengæld er der noget andet. En lyd nede fra sporene. 
En susen, der bliver højere og højere, indtil det er en hylen, der 
gennemtrænger alting.
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 De tre ventende nærmer sig glasdørene ved sporene. De ser 
uroligt på hinanden. 
 Der er noget dernede.
 Ser man godt efter, vil man få øje på nogle sære skikkelser, der 
kommer gående langs sporene. Først er der bare et par stykker, 
men der dukker flere op. Og den lille flok er kun begyndelsen. 
Bag dem kommer endnu flere langs metroens spor.
 Det ligner en lille hær, der marcherer ud af mørket.
 Endnu er det svært at se dem ordentligt, men der er noget 
underligt ved skikkelserne. De er ikke større end børn, og de er 
usædvanligt klædt, og noget ved dem skinner og blinker i mørket. 
Da de når hen til perronens glasdøre, træder et par af dem frem. 
De lægger en hånd på de lukkede døre, hvorefter de glider til 
side.
 Nu klatrer flokken op på perronen. Den ene er mere sær at se 
på end den anden. De er små, men virker alligevel gamle. De fleste 
har skæg og langt hår, andre krogede næser eller blomkålsører, 
nogle har pukkelryg eller klumpfod, andre behårede vorter midt 
i ansigtet eller sammenvoksede øjenbryn.
 Hver og en er sær på sin egen måde, og hver og en er bevæbnet 
med gammeldags eller hjemmelavede våben. Lange sværd hentet 
ud af forstædernes gravhøje; jernkæder, hjelme og panser banket 
ud af gryder og jern fundet i jorden ved Valbyparken eller i de 
ældste lag af Skraldebjerget på Amager Fælled.
 De sære skikkelser, der dukker op fra metroens mørke, ligner 
krigere på vej i kamp.
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Den menneskelige hjerne er fantastisk. Den tillader os at se det, 
vi har brug for at se, og den tillader os at lukke alt det ude, som 
vi ikke kan forstå.
 Resten af livet vil de ventende metropassagerer huske, hvad de 
så den nat. Det vil sidde fastfrosset som et billede på nethinden, 
og det vil forfølge dem for altid. Billedet af den sære hær af 
bevæbnede vanskabninger, der myldrede op fra undergrunden, 
vil være der i drømme, og når de lukker øjnene.
 Og alligevel vil det være, som om de har glemt det.
 Hvis de forsøger at forklare andre, hvad de oplevede den nat, 
så vil ordene forsvinde for dem. Billederne vil opløses i tåge, og 
de kan ikke længere helt huske, hvad det var. Det vil ikke være 
andet end utydelige drømmebilleder.
 ”Hvad var det?” vil folk spørge. ”Det så ud, som om du ville 
sige noget?”
 ”Ikke noget alligevel,” vil de svare.
 ”Men det virkede, som om du kom i tanke om noget uhyggeligt?” 
vil folk spørge. ”Som om du blev forskrækket?”
 Og de vil søge i deres erindring, og de vil lede deres hjerne 
igennem, og billederne vil ikke dukke op, før de igen ligger 
hjemme i deres seng om aftenen og lukker øjnene og pludselig 
husker alt.
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Sådan var det også for de vagter, der senere sad i metroens 
vagtcentral og studerede videooptagelserne fra den nat. Når de 
kiggede på deres computerskærme for at undersøge, hvad der 
egentlig var foregået natten til den 1. december, hvor strømmen 
pludselig forsvandt på Gammel Strand metrostation, så ville de 
se og alligevel ikke se.
 Vagterne ville ikke få øje på underlige skikkelser med langt skæg 
og endnu længere sværd. I stedet ville de se beskidte tiggere med 
stave eller flokke af posemænd og hjemløse med slidte plastikposer 
eller noget andet, som deres hjerner kendte og kunne forstå.
 Ikke en hær af krigere fra grænselandet mellem vores verden 
og en anden.

Havde deres hjerner tilladt dem at forstå, så ville de have set 
de sære krigere bevæge sig op ad rulletrapperne. Enkelte bliver 
grebet af panik, fordi de uvant føres af sted af trappen, mens 
andre sidder fast med skæg eller tøj. Oppe på gadeplan samles 
den lille hær, så man for første gang kan se, hvor mange de er. 
 De går af sted i en stor, urolig gruppe, der skramler med våben 
og rustninger. De ænser hverken det mørke vand i kanalen ved 
siden af eller Christiansborg længere fremme. De marcherer af 
sted med deres våben, indtil de med ét standser op.
 Indtil nu har månen været dækket af uldne skyer, men nu er 
skyerne drevet videre, og midt i nattens mørke kommer stjerner 
og måne til syne. De lyser ned på byens gamle gader og stræder 
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og kaster et fortryllende skær over alting, og de sære skikkelser 
bliver stående.
 Uden at sige et ord kigger de op på himlen over sig. Overvæl-
dede, pludseligt svimle ved synet af alt det fantastiske over dem. 
Det overvældende tomrum, rummet, der aldrig ender, fraværet 
af loft eller tag. De ser op, som om de aldrig før har kigget ud i 
verdensaltet.
 Og så griber de igen fat om deres våben og bevæger sig ud i 
byens gader.
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1. DECEMBER

Den dag, hvor alt det mærkelige begyndte, var også den dag, 
hvor julen begyndte.
 Du kender det godt: Radioen spiller julemusik allerede i novem-
ber, og butikkerne pynter op med julestads, inden de overhovedet 
er færdige med halloween. Men julen starter først rigtigt, sådan 
at man kan mærke det som en varme indeni på trods af kulde 
og slud og mørke, den 1. december. Den dag, hvor man endelig 
tænder kalenderlyset, er begyndelsen på julen, og den dag viste 
alt det sære og forunderlige sig for første gang for Olympia.
 Det begyndte sådan set ret almindeligt. Olympia spiste mor-
genmad ude i køkkenet sammen med far og Birte og Klaus, som 
Birte havde tvunget ud fra sit værelse, så han kunne være sammen 
med resten af familien, nu hvor de skulle tænde kalenderlyset.2

 Derefter fulgtes hun og Klaus i skole, hvor Olympia klippede 

2 · Det var Olympia, der havde fået lov til at vælge lyset (rødt med tal i guld samt hvid 
sne og grønt gran, der slyngede sig ind og ud mellem tallene), selv om hendes far havde 
mumlet, at det så lidt vel giftigt ud. Og det havde han bestemt også ret i.
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årets første julehjerter i klassens time, og de tændte endnu et 
kalenderlys og sang også en enkelt julesang. I frikvartererne 
snakkede hun med de andre piger om, hvilke julekalendere de 
skulle se om aftenen, og så blev hun hentet af far.
 Som regel blev hun ikke hentet fra fritten. Olympia gik på 
skolen nede ved Sortedamssøen, og derfra og hjem til far og Birtes 
lejlighed på Østerbrogade eller mors på Nøjsomhedsvej var der 
højst ti minutters gang, hvis hun ikke standsede for at lede efter 
tegneserier ved antikvariatet på Trianglen eller gik i 7-Eleven med 
de andre. Men nogle gange hentede far hende i ladcyklen, hvis 
det alligevel passede med, at han kom fra arbejde. Så kunne de 
også nå at snakke og hygge lidt, inden de kom hjem.
 Dette var en af de dage, og desuden regnede det, som det havde 
gjort hele ugen, og i cyklen kunne Olympia sidde tørt.
 ”Hvordan gik det med de andre i dag?” spurgte far, mens han 
ventede på at dreje ud på vejen. ”Fik du snakket med Eva?”
 ”Ja, ja,” svarede Olympia. ”Helt fint.”
 Hun havde ikke rigtig lyst til at tale om det, og far lod heldigvis 
være med at bore mere i det. Olympias bedste veninde i klassen, 
Josefine, var i efterårsferien flyttet til en landsby et sted i Jylland, 
og det var meget, meget langt væk.3 Det var ikke, fordi Olympia 
ikke var venner med de andre piger i klassen, men Josefine havde 
været hendes bedste ven. De hang sammen både i frikvartererne 
og efter skole, og det var stadig lidt svært for Olympia at finde 
sin nye plads i klassen.

3 · Borum, ikke så langt fra Århus. De havde snakket om, at Olympia skulle komme på 
besøg. Der var både heste og høns og alt muligt hos naboerne, men det var ikke blevet 
til noget endnu. Jylland er som sagt meget, meget langt væk.
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 ”Jeg synes, cyklen er usædvanlig tung at trække i dag,” sagde 
far. ”Jeg trænger vist til juleferie. Eller er det dig, der har spist 
for mange pebernødder?”
 Han trampede hårdt i pedalerne. Regnen trommede på cyklens 
overtræk og overdøvede alle lyde. Eller næsten alle lyde.
 ”Sagde du noget?” lød det fra far.
 Olympia rystede på hovedet og vendte sig om i sædet. Hun 
havde ikke sagt noget, men det var rigtigt, at der havde været en 
lyd. Noget i retning af en nysen, selv om det ikke kunne passe. 
Hun var jo alene i cyklen.
 Og der var også noget andet.
 Der lugtede. Sådan hengemt eller jordslået, ja, faktisk lidt i 
retning af våd pels.
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 ”Far, må jeg ikke nok få en hund?” spurgte Olympia.
 De overhalede en langsom cyklist.
 ”Hvad?” sagde han. ”Hvorfor taler du pludselig om det?”
 ”Ikke for noget,” sagde Olympia. ”Jeg kom bare til at tænke 
på det.”
 Hun åbnede lidt for overtrækket, men den tunge lugt forsvandt 
ikke.
 ”Det må vi tale om, når vi kommer hjem,” sagde far. ”Det er 
jo et stort ansvar med sådan et kæledyr.”
 Olympia snusede ind og rynkede på næsen. Ingen tvivl om, 
at der stank af våd hund. Hun så sig omkring for at finde ud af, 
om hun havde glemt noget. Hvis nu resterne af en madpakke 
havde ligget lidt for længe i sidelommen, så kunne det vel godt 
lugte grimt. Men der var ingenting, og i det samme blev Olympia 
slynget hårdt frem, så selen strammede.
 ”Se dig dog for!” råbte far.
 Han havde bremset op og råbte irriteret til nogen i trafikken.
 Og et sted bag Olympia lød et lavt, men tydeligt:
 ”Av!”
 Hun vendte sig om.
 ”Hvem er du?” spurgte hun. ”Hvad laver du her?”
 Bag det andet sæde var et ansigt kommet til syne. Et rynket 
ansigt med langt, snavset skæg, et par angste øjne og en finger 
for munden. Hun rykkede lidt frem.
 ”Hvor er vi?” hviskede den fremmede. ”Er de stadig efter 
en?”
 Olympia stirrede på den sære skikkelse, der havde skjult sig 
i cyklen. Han blev siddende, hvor han var, og trykkede sig op i 
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det modsatte hjørne. Som om han var lige så forskrækket over 
at se hende, som hun var over at opdage ham.
 ”Er du o.k.?” spurgte far.
 Han ventede ikke på svar, men trampede af sted igen.
 ”Jeg var nødt til at bremse op for en idiot, der troede, han 
kunne nå over for gult,” fortsatte han.
 Der blev lindet på overtrækket, og far kiggede ned til Olympia 
uden at opdage noget.
 ”Ja, ja,” skyndte hun sig at sige.
 Ansigtet var forsvundet om bag sædet igen, og Olympia så sig 
forvirret om. Hun skubbede det andet sæde frem og fandt ham 
der, da far igen koncentrerede sig om sin kørsel. Den fremmede 
lå trykket ned mod bunden og kiggede bange op på hende.
 ”Hun må ikke sige, at en er her,” hviskede han. ”En havde 
brug for et sted at gemme sig. Lov en, at hun ikke siger noget!”
 Olympia nikkede forvirret. Hun så på den fremmede, der talte 
lidt underligt, men så skubbede hun sædet på plads igen.
 Hun vidste ikke helt, om hun skulle fortælle det til far. Det 
var lidt mystisk, nej, meget mystisk, at nogen havde gemt sig i 
deres cykel, men den langskæggede fremmede virkede bange og 
blev ved med at hviske, at hun bare skulle lade som ingenting.
 Da de endelig nåede hjem i gården, havde Olympia stadig ikke 
fundet ud af, hvad hun skulle stille op. Far parkerede cyklen, 
og hun klikkede sig straks ud af selen og kravlede ud, inden far 
kunne nå at åbne for hende. Hun tog skoletasken og vippede 
langsomt begge sæder forover.
 ”Skynd dig lidt,” sagde far. ”Jeg har ikke nået at købe ind 
endnu.”
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 Olympia havde ryggen til ham, så han ikke kunne se, hvad 
hun lavede, men hun fandt ikke andet på bunden af cyklen end 
den gamle kædelås og et sammenkrøllet sadelovertræk, da hun 
kiggede efter.
 Ingen spor af den fremmede.
 ”Olympia!” sagde far utålmodigt.
 ”Ja, ja,” sagde hun.
 Og efter et sidste undrende blik på den tomme cykel fulgte 
hun i hælene på far over til køkkentrappen.

Olympias værelse hos far og Birte lignede ikke resten af lejlig-
heden.4 Birte kunne lide hvide vægge, moderne møbler og nøje 
udvalgte nipsting, som hun gik og rettede lidt på. Alt havde sin 
plads, og der var ingen stakke af bøger og æsker og kasser og alt 
muligt andet, som ikke rigtig hørte nogen steder hjemme.
 Det var der til gengæld på Olympias værelse.
 Her var reolen fuld af bøger, tegneserier, forstørrelsesglas, 

4 · Olympia havde både et værelse hjemme hos far og hans nye kæreste Birte, og så et 
hjemme hos mor.  Værelset hos mor var egentlig hendes rigtige værelse, fra dengang 
de boede sammen alle tre, men eftersom mor var så meget ude og rejse på grund af 
sit arbejde, var det hos far og Birte, at Olympia havde de fleste af sine ting. Hun havde 
egentlig ikke været meget for at skulle flytte ind hos Birte og Klaus. Tænk sig pludselig 
at skulle bo sammen med en dreng! Men for det første var der ikke nogen, der spurgte 
om hendes mening om den sag, og for det andet sad Klaus altid inde på sit værelse og 
spillede og kom nærmest kun ud for at spise, eller når han blev tvunget til det. Og selv 
om Birte godt kunne være lidt striks, så var hun efter sigende sød det meste af tiden. 
Når man lige vænnede sig til hende.
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mikroskop, perler, spil, symaskine, walkie-talkie, iPad, og 
ikke mindst hendes museum,5 og væggene var plastret til 
med postkort, filmplakater, stjernekort og hendes egne 
tegninger. På gulvet stod der kasser og æsker med endnu 
flere tegninger og andre vigtige ting, som kun Olympia selv 
kendte til, for slet ikke at tale om alle hendes bamser.6

 Ude fra gangen kunne Olympia se et svagt lys blinke inde fra 
sit værelse, som om en pære sad løst, men da hun åbnede døren 
og trådte ind, var der helt mørkt. Hun snuste ind en enkelt gang, 
og så smed hun skoletasken fra sig på gulvet og tændte lyset over 
skrivebordet. Hun var i gang med et kæmpestort papirklip med 
to dansende nissebørn, som hun ville give farmor i adventsgave, 
og det krævede meget arbejde med saksen.
 Hun satte sig på skrivebordsstolen og gik i gang. Hun snuste 
endnu en gang ind og rynkede på næsen.
 ”Kom bare frem,” sagde hun og klippede. ”Jeg ved ikke, hvordan 
du er kommet ind, men jeg ved, at du er der.”
 Der gik et øjeblik, hvor der ikke var andre lyde end saksens 
arbejde i det røde karton. Så lød en lav, spinkel stemme:
 ”Her er ellers ikke nogen.”
 ”Den lugt er nu ikke til at tage fejl af,” sagde Olympia.
 Hun fortsatte med sit papirklip. Hun stak tungen ud af munden 

5 · For tiden bestod det af en stor samling fossiler, krystaller, slagger, muslingeskaller, 
knogler, tænder og tørrede blade, men det kunne når som helst udvides med hvad som 
helst, Olympia nu var interesseret i, og det er ikke svært at forstå, at Birte godt kunne få 
nervøse trækninger, når hun kastede et blik ind på værelset. Nogle gange stod Olympias 
museum ovre hos mor, og så greb Birte chancen til i det mindste at få gjort lidt rent.
6 · Hun var helt sikkert for stor til bamser, men det kunne man selvfølgelig ikke sige 
til hende.
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i koncentration, og endelig lykkedes det hende at klippe den ene 
hue fri.
 ”Er du en dværg eller sådan noget?” spurgte hun.
 Men så rystede hun forvirret på hovedet.
 ”Eller … må man godt sige det?”
 ”Sige hvad?”
 ”Ja, altså dværg,” sagde Olympia. ”Det er ikke noget, du bliver 
fornærmet over eller sådan? Hedder det noget andet?”7

 ”En er ikke dværg.”
 Der var en kort pause, før den spinkle stemme fortsatte:
 ”En er nisse.”
 Først nu drejede Olympia rundt og så over på sengen. I 
halvmørket kunne hun se et langt, tjavset skæg, der stak op over 
dynen med hestebetrækket. Hun rejste sig og tændte lyset i loftet 
og kunne nu endelig se skikkelsen, der forsøgte at gemme sig i 
hendes seng.
 Han ville have lignet et barn, hvis ikke det var for skægget. 
Han var et hoved lavere end Olympia, men alligevel havde han 
et langt, rødt skæg, der nåede ned til midt på maven. Næsen var 
bred som hos en bokser, og øjnene var klare blå. De var ikke 
angste, som da hun fandt ham i cyklen, men de så vagtsomt på 
hende.
 ”Nisse?” sagde Olympia. ”Skulle du være en nisse?”
 Hun pegede rundt på sit værelse.
 ”En nisse ser sådan ud, eller sådan der!”
 I modsætning til resten af lejligheden var der allerede julepynt 

7 · Det hedder væksthæmmet. Så er det vel heller ikke sværere.
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overalt hos Olympia. Kravlenisser, som hun havde klippet ud af 
gamle ark, musetrapper fra sidste år, stjerner og julehjerter samt 
en lyserød marcipangris med sløjfe omkring.
 ”Nå ja,” tilføjede Olympia. ”Og så findes nisser i øvrigt ikke i 
virkeligheden.”
 Der lød et fnys fra sengen.
 ”Må en være fri for det vrøvl,” sagde den fremmede. ”En er 
jo lige her.”
 Olympia rynkede på næsen.
 ”Ja, men du ser ikke sådan ud,” sagde hun og pegede igen over 
på kravlenisserne.
 ”Selvfølgelig ikke,” svarede han. ”Det er fjollet at gå med 
træsko om vinteren, så fryser man bare. Og hvad er det med de 
der skøre huer?”
 Olympia rystede på hovedet.
 ”Men hvad laver du her?” spurgte hun. ”Hvordan kom du ind? 
Hvem er du? Og hvordan er du kommet til at stinke sådan?”
 Nu lød den fremmedes stemme næsten endnu mere spinkel 
end før.
 ”En er altså virkelig sulten. Har hun ikke noget mad? Virkelig 
sulten!”
 Olympia så mistroisk på ham. Én ting var sikkert: Hvem han 
end var – og hvad han end var – så lignede han en, der havde brug 
for hjælp. Et sted at være og noget at spise. Nå ja, og så et bad.
 Han spurgte igen efter noget at spise, og Olympia nikkede, 
men i det samme blev døren til hendes værelse slået op.
 ”Er det dit tøj, der stinker sådan?” spurgte far. ”Hvorfor lugter 
her af kloak?”
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 Han var allerede halvvejs inde på værelset, men Olympia sprang 
op.
 ”Ja, ja, jeg skal nok lufte ud,” sagde hun.
 Hun nærmest skubbede far tilbage og ud på gangen, hvorefter 
hun hurtigt smækkede døren i.
 ”Jeg tror ikke, han nåede at se dig.”
 Olympia vendte sig om mod den fremmede, der igen var 
forsvundet ned under dynen. Hun gik over til vinduet og åbnede 
det en smule på klem, så støjen nede fra vejen trængte ind.
 ”Men han har nu ret i, at lugten er temmelig slem.”
 Hun skævede bekymret til sin seng, hvor der stadig ikke var 
andet at se end en stor bule under dynen.
 ”Hvad er der galt?” sagde hun. ”Han er gået.”
 ”En er sulten,” lød det. ”Meget sulten!”
 Olympia så et øjeblik på dynen og nikkede så for sig selv. Hun 
ville gerne hjælpe. Man skulle hjælpe andre, hvis man kunne, 
men hun begyndte at ane, at det her godt kunne gå hen og blive 
besværligt.
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2. DECEMBER

Olympia var i færd med at rode køleskabet igennem, da far skulle 
i gang med aftensmaden. Han begyndte at pakke sine indkøb ud, 
og Birte kom ind og gav ham et kys på kinden.
 ”Er tomaterne økologiske?” spurgte hun. ”Jeg synes, de skinner 
meget. Det er jo ikke ligefrem sæson.”
 ”Æh, nej,” sagde far. ”De havde ikke flere. Men det er friland, 
ikke? Og hvordan gik dit møde i eftermiddags, skat?”
 Birte tog sig til tørklædet.
 ”Gud ja, jeg skal også have svaret!”
 Hun skyndte sig ind på sit kontor og efterlod far og Olympia 
alene i køkkenet. De kunne høre hende klapre hektisk på com-
puteren, og far gik videre med sin udpakning. Olympia sendte far 
et anklagende blik med favnen fuld af knækbrød og peanutbutter 
og ostehapsere og små gulerødder.
 ”Far, altså,” sagde hun.
 Far trak på skuldrene, som om han slet ikke forstod, hvad hun 
mente.
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 ”Ja, ja,” sagde han og pegede på en skål med et viskestykke 
over for at skifte emne. ”Skal du være med til at rulle dejen ud? 
Vi skal have pizza, jeg har sat stenen i ovnen.”
 ”Ikke i dag,” sagde Olympia, ”jeg skal bare lige have en mad.”
 ”Da ikke nu, vi skal jo snart spise.”
 ”Jamen jeg er sulten,” sagde Olympia.
 ”O.k., o.k.,” sagde far.
 Men så var det, at han endelig fik øje på den mad, hun bar på. 
Der var til adskillige mellemmåltider og lidt til.
 ”Det var alligevel meget,” sagde han og så undrende på hende. 
”Du er sandelig blevet sulten?”
 Olympia forsøgte at samle armene lidt mere, så far ikke lagde 
mærke til, at hun også havde taget en minipølse, to boller, en 
agurk og noget syltetøj.
 ”Hvad er det, du siger, far? Synes du, jeg spiser for meget? Er 
jeg blevet tyk?”
 Nu så far helt forkert ud i ansigtet.
 ”Nej, nej,” gispede han.
 Han fægtede med armene og skulle til at undskylde, men 
Olympia havde allerede skyndt sig ud af køkkenet.8

Tilbage på værelset og med døren lukket godt til kiggede Olympia 
på den fremmede, der sad på hendes seng og åd. Hun var glad for,  
 

8 · Nogle gange kan voksne være overraskende nemme at narre. Ikke mig, men andre 
voksne.
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at hun havde lagt et tæppe over sengen, så han 
ikke krummede på hendes dyne og lagen. Det 

måtte være nok, at madresterne satte sig i 
hans lange skæg.
 Alt, hvad han spiste, kastede han først 
et undrende blik på, hvorefter det røg 
ind i munden, uanset hvad det var. Det 
måtte være længe siden, han havde fået 

noget at spise.
 ”Hvad hedder du?” spurgte hun.

 Hun måtte gentage sit spørgsmål, før han endelig så op og 
kastede et hurtigt blik på hende.
 ”Leo,” sagde han med mad i munden.
 ”Leo? En julenisse kan da ikke hedde Leo.”
 Han holdt endelig op med at gumle et øjeblik.
 ”En er nisse,” sagde han, ”ikke julenisse.”
 ”Ja, ja, glem det.”
 Han så sig om efter mere at spise, og Olympia skubbede resten 
af knækbrødet over til ham.
 ”Er du sådan en hjemløs?” spurgte hun. ”Har du ikke noget 
sted at bo, eller kan du bare ikke finde hjem? Jeg kan få mine 
forældre til at ringe …”
 ”Nej!” udbrød han.
 I ren forskrækkelse spyttede han en halv pølse ud på tæppet.
 ”Nej, hvad?”
 ”Hun må ikke sige noget til nogen!”
 Leo krammede en ostehapser så hårdt, at den smattede ud 
mellem fingrene på ham.
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 ”Ingen må vide, at en er her,” fortsatte han. ”Hun må holde 
en skjult. Hun må love, at hun ikke sladrer!”
 ”Rolig, rolig,” sagde Olympia. ”Jeg skal nok lade være med at 
sige noget. Men altså, hvad er der sket? Og hvorfor taler du så 
mærkeligt?”
 En smule beroliget så Leo sig igen omkring. Han fandt pølse-
resten på tæppet og skovlede den hurtigt indenbords sammen 
med en halv bolle med peanutbutter og leverpostej, inden han 
slikkede ost af fingrene.
 ”Hun kan selv tale mærkeligt,” sagde han. ”En fór vild.”
 Han nikkede for sig selv.
 ”En fór vild,” gentog han. ”En kunne ikke finde vej, og hun 
kan selv tale mærkeligt.”
 ”Men hvor skulle du hen? Hvad ledte du efter?”
 ”Udgangen, selvfølgelig!”
 Leo så på hende, som om han aldrig havde mødt nogen, der var 
så langsom. Han så sig omkring på værelset og fik øje på papiret 
og blyanterne på skrivebordet. Med en rød tusch tegnede han et 
stort M med en streg nedenunder. Olympia så først undrende på 
papiret, men så gik det op for hende, hvad det skulle forestille.
 ”Metroen?” spurgte hun. ”Er det metroen, du mener?”
 ”Ja, ja,” nikkede Leo. ”Udgangen!”
 ”Der ligger en metrostation for enden af vejen,” sagde Olympia 
og pegede ud ad vinduet. ”Jeg kan følge dig derned, når du er 
færdig med at spise?”
 Panikken i hans øjne vendte tilbage.
 ”Nej, nej,” sagde han. ”Forstår hun ikke, at det er farligt? De 
er efter en!”
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Under aftensmaden spurgte både far og Birte, hvordan dagen 
var gået, og om der var blevet julehygget ovre i skolen. Klaus 
svarede selvfølgelig ikke. Han var bare sur over, at det ikke var 

købepizza, og at han ikke måtte tage maden med 
ind på sit værelse, hvor han var i gang med et 
ekstremt vigtigt spil.

 ”Jeg dør jo, hvis jeg holder pause,” sagde han.
 Det bed selvfølgelig ikke på Birte, så derfor sad Klaus under 
hele måltidet og surmulede over sin tallerken.9 Olympia slugte 
til gengæld sin pizza med chorizo så hurtigt som muligt.
 Så snart hun fik lov til at rejse sig fra bordet, spurtede hun ind 
på værelset, hvor Leo i mellemtiden var faldet i en dyb søvn. Han 
måtte virkelig have været udmattet, for han lå oven på sengen i 
et hav af krummer fra knækbrødet, som han åbenbart ikke var 
vant til at håndtere. Han havde spist rub og stub, tilsyneladende 
inklusive plastindpakningen fra ostehapseren.
 Han sov så tungt, at han ikke engang vågnede, da hun forsigtigt 
hev i tæppet, så hun kunne ryste det og lægge det over ham. 
 Olympia satte sig ved skrivebordet med en af sine julebøger, 
mens der lød en stille snorken bag hende. Han ville nok være 
faldet til ro i morgen, og så kunne hun finde ud af, hvad de 
skulle stille op med ham. Hun ville gerne hjælpe, men hun  
 

9 · Klaus var i det hele taget utrolig dårlig til at manipulere med sin mor. Både Olympia 
og hendes far havde for længst opdaget, hvordan man skulle gøre.
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havde heller ikke lyst til at have en hjemløs skjult på sit værelse 
for evigt. Hun bladrede i bogen, der handlede om jul i gamle 
dage, indtil hun fandt den side, hun ledte efter. Lige der, midt i 
bogen, var der et billede af en nisse ved siden af en hest i en stald.10

 Olympia kiggede fra bogen og over på den sovende skikkelse i 
hendes seng. Bortset fra den spidse hue og længden på skægget 
lignede tegningen Leo på en prik.

10 · Mogens Lebech: Julenissen. En fornøjelig kulturhistorisk fremstilling af julenissens udvikling 
gennem tiderne. København 1966, side 29.
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3. DECEMBER

Om morgenen sendte både far og Birte temmelig undrende blikke 
efter Olympia, da hun slæbte såvel pakken med havregryn som 
den med cornflakes med ind på værelset efter morgenmaden.
 ”Sig mig, har du ikke lige spist?” spurgte Birte.
 ”Jo, jo,” sagde Olympia. ”Jeg vil bare lave noget müsli, jeg kan 
tage med i skole til mellemmad.”
 ”Det er da også en god idé,” sagde Birte. 
 Da Olympia endelig var tilbage på værelset, stillede hun 
morgenmaden frem til Leo.
 ”Jeg går ud fra, at du stadig er sulten?” sagde hun.
 Han var iført noget af hendes tøj, og på gulvet lå hans kappe og 
øvrige ting i en temmelig ildelugtende bunke. Hun havde fundet 
tøj frem til ham efter at have truet med, at far og Birte snart ville 
kunne lugte hans tilstedeværelse, hvis de ikke fik gjort noget ved 
de beskidte og stinkende klude. Nu stod han i et par sorte jeans 
og en lilla sweater med en broderet kat og så vældig 
utilpas ud. Trøjen var selvfølgelig to-tre numre for 
stor, men det var ikke det, der var problemet.
 ”Det er jo helt stift,” sagde Leo.
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 Han forsøgte at gå ned i knæ for at demonstrere, at han næsten 
ikke kunne bevæge sig i bukserne.
 ”Det er, fordi det er far, der har vasket,” sagde Olympia. ”Han 
kaster det bare ind i maskinen uden at komme skyllemiddel i eller 
noget.”
 Leo snusede ind og holdt trøjen op foran næsen.
 ”Vasket?” sagde han. ”Maskinen? Det lugter altså underligt.”
 ”Ah, han plejer da at komme sæbe i,” svarede Olympia. ”Måske 
er du bare ikke vant til rent tøj?”11

 Det svarede Leo ikke på, men han blev ved med at hive ud i 
trøjen.
 ”Er det ikke også en pigefarve?” sagde han. ”Og hvad er det 
med den kat?”
 ”Neeej,” forsøgte Olympia sig. ”Den passer rigtig fint til dig.”
 ”Jo, en tror altså, det er en pigefarve,” fortsatte han. ”Den er 
jo helt lilla.”
 Olympia forsøgte at lade være med at grine over den lille 
mand med det store skæg, der åbenbart var bange for at ligne 
en pige.
 ”Lilla?” sagde hun. ”Jo, men den er jo mørklilla. Det er totalt 
en drengefarve, den er meget mørk.”
 ”Er hun sikker?”
 Leo så tvivlende på hende, og Olympia endte med at nikke så 
ivrigt, at hun alligevel kom til at grine.

11 · Nisser er normalt yderst renlige, faktisk er de nogle af de mest propre af alle 
underjordiske, men for lige præcis nisserne i Underbyen forholder det sig lidt anderledes. 
Det siger næsten sig selv, at man ikke kan gå så meget op i at vaske tøj (eller sig selv), 
hvis man er nabo til storbyens kloakker. 
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Der var det med Olympia, at hun var vældig glad for at gå i skole. 
Hun havde faktisk været vild med det lige siden 0., hvor hun 
var begyndt sammen med Josefine, som hun også havde gået i 
børnehave sammen med. Nu var Josefine altså flyttet, og selv om 
Olympia ikke længere var trist over det, så var det stadig lidt, som 
om noget ikke helt var, som det skulle være.
 Det skulle nok gå, det vidste hun jo, og i dag fulgtes hun for 
eksempel med Eva hjem fra skole. Havde det nu været Josefine, 
så havde Olympia sikkert fortalt alt om den underlige fremmede 
ved navn Leo, som havde gemt sig i cyklen og påstod, at han var 
en nisse. Men i dag fulgtes Olympia altså med Eva, og selv om 
de fjollede og pjattede hele vejen langs søerne, så havde hun ikke 
lyst til at fortælle om Leo. Ikke endnu i hvert fald.
 Lige inden de nåede Evas opgang, skulle de forbi det lille 
supermarked i Ryesgade. På den ene side af indgangen stod 
en kvinde klædt ud som en af julemandens hjælpere med en 
raslebøsse i hånden og samlede ind til Læger uden grænser. Og 
på den anden side stod en hjemløs og solgte Hus Forbi. Det ville 
der ikke have været noget usædvanligt i, hvis det ikke var, fordi 
den hjemløse var utrolig lille. Desuden var hans ansigt fuldt af 
rynker og furet som barken på et gammelt træ.
 ”Er der noget galt?” spurgte Eva, da hun opdagede, at Olympia 
var standset op.
 Olympia rystede på hovedet. Hun ville skynde sig videre, men 
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nu greb den hjemløse ud efter hende. Hun gav et lille skrig fra sig.
 ”Hvor er han?” spurgte den hjemløse.
 Stemmen var hæs, og han talte mærkeligt. Det var dansk, men 
sådan nærmest gammeldags.
 ”Hvor er han?” gentog den hjemløse. ”Hvor har hun gemt 
ham?”
 Olympia så forvirret på ham. Han kiggede på hende med et 
par mørke øjne og gentog sit spørgsmål.
 ”Du klemmer min arm,” fik Olympia sagt.
 I det samme trådte kvinden med raslebøssen hen til dem.
 ”Er det en, du kender?” spurgte hun Olympia.
 Den hjemløse slap med det samme hendes arm, og Olympia 
rystede på hovedet.
 ”Nej!” sagde hun.
 Kvinden vendte sig om mod den hjemløse, men han var allerede 
stukket af. Olympia skyndte sig hen til Eva.
 ”Sikke en klam fyr,” sagde Eva. ”Hvad ville han?”
 ”Aner det ikke, ” svarede Olympia. ”Jeg ved det virkelig ikke.”
 Hun sendte et sidste blik mod supermarkedet, hvor kvinden nu 
igen stod og samlede ind. En stak Hus Forbi-blade lå på fortovet 
og var de eneste spor af den mystiske hjemløse. Så skyndte de 
to piger sig hen til Evas opgang.

Da Olympia kom hjem om eftermiddagen, var lugten der med 
det samme. Den der jordslåede lugt, der måske også mindede 
lidt om kloak.
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 ”Hej, hej!” råbte hun og hængte sin dynejakke op i gangen. 
”Er der nogen hjemme?”
 Der kom ikke noget svar, og hun kiggede ind i den store stue, 
hvor alle puderne fra sofaen lå på gulvet i et virvar af madrester og 
ødelagt emballage. En buket blomster var smidt i vindueskarmen, 
og ved siden af stod vasen tømt for vand.
 ”Hallo?” råbte Olympia igen. ”Det er mig!”
 Hun kastede et blik ud i køkkenet, hvor køleskabsdøren stod 
åben. Der lå havregryn og chokopops strøet ud over gulvet og 

halvt spiste æbler og pærer på køkkenbordet ved siden 
af en juicekarton, der at dømme efter bidemærkerne var 

blevet åbnet med tænderne. Og værst af alt: Der var kun krum-
mer tilbage i de to dåser, hvor de havde opbevaret småkagerne, 
de havde bagt i weekenden.
 Olympia styrtede ind på sit værelse, der så forbavsende ordent-
ligt ud.12 På sengen lå den lilla trøje og cowboybukserne, som 
hun havde fundet frem i morges.
 ”Han er smuttet,” sagde hun for sig selv.
 Hun kunne ikke afgøre, om hun var mest lettet eller skuffet. 
Hun smed skoletasken fra sig og gik ind i stuen igen. Lugten 
hang der stadig. Hun kastede et blik på døren ind til far og Birtes 
soveværelse. Den stod på klem, og en pludselig indskydelse fik 
hende til at gå hen og åbne.
 Der fandt hun ham. På den store seng.
 Leo lå midt i far og Birtes seng med deres dyner krøllet sammen 
omkring sig. Han sov. Og ikke bare sov han, han snorkede også så 

12 · Bortset fra det rod, der altid plejede at være på hendes værelse, og som i øvrigt 
kun var rod, hvis man spurgte far eller Birte.
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højt, at Olympia undrede sig over, at hun ikke havde lagt mærke 
til det, straks hun kom hjem. Såvel seng som skæg var fyldt med 
krummer.
 Hun gik hen og ruskede nissen i benet. Der lød et grynt, og 
Leo slog øjnene op. Først så han forvirret på Olympia, og så 
kiggede han sig søgende omkring i sengen.
 ”Er der mere mad?” spurgte han.
 Han løftede gabende lidt på den ene dyne, men så fandt han 
en ekstra stor krumme i skægget, som han tilfreds proppede i 
munden.
 ”Du har svinet over det hele!” sagde Olympia.
 Leo så sig omkring. Væk var den angste og utrygge nisse fra 
i går. Han var snarere overmæt og forsovet og så ud til at være 
ganske tilfreds med tilværelsen.
 ”Ikke over det hele,” sagde han og børstede et par krummer 
af dynen, men fortrød så og fik samlet dem sammen og proppet 
i munden. ”Men, øh, hun svarede ikke på, om der var mere at 
spise?”
 Olympia trampede vredt i gulvet.
 ”Ryd op!” sagde hun.
 Leo satte sig op i sengen og så forvirret på hende.
 ”En kan godt hente selv, hvis det er,” sagde han. ”En troede 
bare …”
 ”Ryd op!” råbte Olympia. ”Og det skal gå hurtigt, inden far 
eller Birte kommer hjem.”
 Det var langsomt begyndt at gå op for hende, at det muligvis 
kunne være noget af en plage at give husly til en nisse. Hun stirrede 
vredt på Leo, mens han modvilligt kravlede ned fra sengen.

Olympia i Underbyen_tryk.indd   36 15/08/2019   11.38



37

 ”En vil gerne hjælpe, men det er bare, fordi en er så gammel,” 
sagde han. ”En kan ikke tåle det. Oprydning og sådan. Det er 
knoglerne, forstår hun. En får ondt.”
 Han så bedende på hende, men Olympia fnyste.
 ”Hvor gammel er du måske?”
 ”200, eller næsten 200,” sagde han. ”Som hun nok kan forstå, 
kan en ikke holde til de store anstrengelser.”
 Olympia rystede på hovedet. Hun forsøgte at tale meget 
roligt og lød lidt som en blanding af mor, der var ved at miste 
tålmodigheden, og klasselæreren, der ikke ville finde sig i mere:
 ”Hvis her ser sådan ud, når far og Birte kommer hjem, så ryger 
du ud med det samme. Det kan jeg garantere dig.”
 ”Så slemt er det da heller ikke,” forsøgte Leo.
 Han børstede forsigtigt noget ud af sit skæg og skrabede det 
lidt til siden med foden. Ind under sengen. Han så bedende på 
Olympia, men hun blev stående med armene over kors.
 ”Men …” sagde han. ”Det er farligt derude, forstår hun ikke? 
De er efter en!”
 Olympia sagde stadig ikke noget. I stedet gik hun ud i køkkenet 
og hentede kost og fejebakke, som hun stillede foran Leo.
 ”Jeg skal nok ordne sengen,” sagde hun. ”Jeg går ud fra, at du 
kan finde ud af at bruge sådan en?”
 Leo nikkede bare igen og igen, og så begyndte han at feje og 
samle skrald sammen, som havde han aldrig gjort andet.
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Det tog en halv time, men så lignede lejligheden også sig selv 
igen. Bortset fra de der småkager, som der jo ikke var nogen 
tilbage af.
 Den lette stank af kloak kunne Olympia ikke gøre noget ved, 
selv om hun havde luftet ud overalt og fået Leo til at skifte tøj igen. 
Nu sad hun med sin telefon og fandt frem til BørneTelefonen. 
Efter et par ringesignaler fik hun forbindelse med en kvinde, 
der lød venlig.
 ”Det er, fordi jeg har fundet en nisse, der er løbet hjemmefra,” 
forklarede Olympia. ”Han dukkede bare op.”
 Den eneste lyd var en svag susen i den anden ende.
 ”Ja, så nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre,” fortsatte hun.
 ”En nisse, siger du? Du ved godt, at BørneTelefonen ikke er 
til telefonfis, ikke?” sagde kvinden og lød ikke helt lige så venlig 
som før. ”Det er et tilbud til børn, der har brug for hjælp.”
 ”Nej, nej,” skyndte Olympia sig at sige. ”Altså, han siger, han 
er en nisse, men det er vel en dreng af en slags. Det er bare, fordi 
han ikke er særlig stor, og så har han det her lange skæg.”
 Der lød et højlydt suk fra kvinden, og i det samme kunne 
Olympia høre, at hoveddøren blev åbnet. Hun skyndte sig ud i 
gangen og sikrede sig, at Leo stadig var inde på værelset. Hun 
satte en finger for munden, så han forblev stille, og lukkede 
døren.
 ”Og hvad hedder den her dreng så?” spurgte kvinden, som 
nu helt sikkert ikke længere lød venlig.
 ”Jeg ved det ikke helt,” sagde Olympia.
 Hun hilste på Birte med sin frie hånd, inden hun skyndte sig 
ind i stuen og fortsatte med lidt lavere stemme:
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 ”Altså, han hedder Leo, men jeg ved ikke, hvad han mere 
hedder. Jeg ved bare, at han har brug for hjælp. Han er hjemløs 
eller sådan noget og kan ikke finde hjem.”
 Det lød, som om kvinden i den anden ende skulle tage sig 
sammen for at fortsætte.
 ”Jeg har brug for, at du fortæller noget mere, hvis jeg skal 
hjælpe,” sagde hun.
 Men Olympia kom aldrig til at fortælle mere, for i det samme 
lød der et gennemtrængende skrig ude fra køkkenet. Hun smed 
telefonen fra sig og løb ud til Birte, der stod foran vasken. Hun 
fægtede med armene og råbte:
 ”Dér! Dér er den! Få den væk! Så få den dog væk!”
 Først forstod Olympia ingenting. Birte virkede helt panisk, 
og Olympia spekulerede på, om hun havde set Leo, eller om der 
var noget, hun havde glemt at gøre rent. Men så opdagede hun 
rotten.
 En stor, sort rotte sad og klemte sig op ad køkkenskabet.
 Den stirrede på Birte med et par gule øjne og en lang hale 
snoet bag sig.
 ”Det er en af dem fra Olufsvej,” sagde Birte. ”Jeg sagde jo, at 
de kunne komme op på tredje sal!”
 Hun blev ved med at fægte med armene, som om det ville få 
rotten til at forsvinde. Olympia skyndte sig at hente kosten og 
fejebakken. 
 Rotten så efter hende og plirrede med øjnene, men inden 
hun havde nået at gøre noget, var den pilet ud af køkkenet af 
sig selv.
 ”Så du, hvor stor den var?” sagde Birte. ”Så du den?”
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 Hun holdt fast i bordkanten, som om hun ikke kunne holde 
sig selv oppe, og Olympia nikkede.
 ”Jeg skal nok få den væk,” sagde hun.
 Hun skyndte sig efter rotten, der ikke var til at se nogen steder. 
Alligevel havde hun en anelse om, hvor hun skulle lede. Olympia 
listede hen mod sit værelse, mens hun lyttede godt efter, og så 
slog hun døren op.
 Leo sad på hendes seng og så forskrækket på hende. Hun 
smækkede døren i bag sig, så han gav et hop, og den sorte rotte 
kom til syne bag hans lange skæg, hvor den havde gemt sig.
 Olympia stillede sig op foran dem.
 ”En rotte?” sagde hun, ”du har en rotte?”
 ”Øh, ja?”
 Olympia stod med armene over kors.
 ”Seriøst, du har en rotte?” sagde hun. ”Det kan man da ikke.”
 Rotten var kommet helt frem og lå i Leos skød. Den var stor 
og sort og havde en lang snude, der vejrede op mod Olympia, 
som om den ville snuse sig frem til, hvad hun var for et underligt 
dyr.
 ”Nå ja,” sagde Leo, ”var der ikke noget med, at hun selv ville 
have en kat eller en hund, eller hvad det nu var?”
 ”En hund! Og det kan ikke sammenlignes. Hunde er søde, 
man kan gå tur med dem og lege med dem. Man kan træne dem, 
og de gør, som man siger. En hund kan være ens bedste ven.”
 ”Det er Otto da også!”
 Leo holdt om rotten som for at beskytte den.
 ”Man kan ikke have en kloakrotte som kæledyr,” sagde Olympia. 
”Det er jeg ret sikker på.”
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 ”Kæledyr?” sagde Leo. ”Må man være fri, Otto er min fælle.”13

 Hvad Leo mente med det, fandt Olympia aldrig ud af, for i 
det samme blev der banket på døren. Tre korte bank, og deref-
ter blev døren forsigtigt åbnet. Birte stak hovedet ind og 
smilede.
 ”Hvad siger du til en kop varm kakao oven på det 
chok?” spurgte hun. ”Det tror jeg, vi godt kunne trænge 
til.”

13 · En fælle er noget, alle nisser har. Fællen kan være et hvilken som helst dyr, der knytter 
sig til nissen og følger nissen gennem hele livet, så der opstår en særlig forbindelse 
mellem dem. Hos nisserne i de gamle høje eller ude i skovene er det tit en ugle eller en 
ræv eller måske et egern, men hos nisserne i Underbyen er de fleste fæller rotter. Der 
er ikke så mange dyr at vælge imellem under storbyen. I princippet kan et menneske 
også have en fælle, men det er sjældent, og så omtales det oftest som et totemdyr eller 
en dyreven, og det er lidt noget andet.
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