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Bertramsen som sædvanligt og sover i sin udtræksseng i arkivets kontor, og som sædvanligt har han glemt alt
om, hvilken dato det er, og hvad den betyder. Men det skulle han snart få at vide. Nede i bunden af arkivet er
den gamle arkivnisse Gyldengrød netop vågnet og kommer straks i tanker om, hvilken dag det er i dag. Den

1. december! Alle nissers travleste måned. Tag med "Alle tiders nisse" på en eventyrlig rejse gennem
litteraturen. Besøg "Elverhøj" og "Far til fire". Tag med ind i sangen om "En lille nisse rejste" og se, hvem
der virkelig er verdens største mand. "Alle tiders nisse" - en eventyrlig højtlæsningsbog for børn og voksne,
unge og gamle, mennesker og nisser! Martin Miehe-Renard (f. 1956), dansk skuespiller, instruktør, komponist
og forfatter. Står bag adskillige kendte børnebøger og -programmer, men er måske mest kendt for sit bidrag til
de folkekære julekalendere om Pyrus. Miehe-Renard er derudover medejer af tv-produktionsselskabet Adapto

og medstifter af Make Do Media.
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