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I en nisse's fodspor Hanne Bredahl Hent PDF Den 1. december oplevede jeg noget fantastisk, nemlig at blive
så lille, at jeg kunne komme med ned i Nissebo, der ligger under skovløberhuset. Nisserne har fortalt, at der
ikke er ret mange mennesker, der har prøvet at leve som nisse, men jeg har læst, at H.C. Andersen og Brdr.

Grimm har prøvet det.

Nisserne og jeg havde i fællesskab aftalt, at jeg skulle komme den 30. november om eftermiddagen og spise
hos dem, og i løbet af natten ville forvandlingen ske. Jeg gik med åbent sind ind til eksperimentet, det til
trods for, jeg ingen anelse havde om de tekniske detaljer vedrørende det at gøre mig ca. 15 cm høj. Skal jeg
være helt ærlig, så troede jeg ikke helt på det, men jeg havde indvilget i at prøve forsøget og leve som nisse i
14 dage, og det ville jeg meget gerne. Det er en del nemmere at være i nissestørrelse, når meget af deres

arbejde og liv foregår i huler under jorden.
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