
 

 

 

 
 

Hvem navngav egentlig Rudolf med den røde tud? Navnene på julemandens 

rensdyr tilskrives oftest Clement Clarke Moore. Han var professor ved 

Columbia University i New York, og han skrev digtet skrev digtet ’A Visit from 
St. Nicholas’  i 1823, hvor alle otte rensdyr optræder ved navn.  

 

 

Rudolf bliver opfundet 

Men det niende rensdyr er endnu mere populær end de                             

øvrige nemlig Rudolf med den røde tud. Stormagasinet                          

Montgomery Ward i Chicago uddelte hvert år gratis                           

farvehæfter til kundernes børn. Men i 1939 var det krisetid, og                          

der skulle spares.  

Stormagasinet bad derfor en af deres ansatte, Robert L. May,                           

om at udforme årets farvehæfte. Robert opfandt her                                     

rensdyret Rudolf, der på grund af sin røde tud, bliver drillet                              

af de andre rensdyr. Faktisk hed rensdyret både Rollo og                              

Reginald i arbejdsprocessen, inden Rudolf blev valgt.  

 

 

 

Historien, der blev fortalt i små digte illustreret 

med tegninger, der skulle farvelægges, blev en 

stor succes. Montgomery Ward uddelte alene i 

1939 i alt 2,4 millioner eksemplarer af hæftet. 

Hæftet blev første gang trykt til almindeligt 

salg i 1947 og blev oversat til dansk omkring år 

1950.  

    

 

Bliv klog på 

Rudolf med den røde tud 

Hør oplæsning af digtet 

 



  

Rudolf får sin egen sang og film 

I 1948 blev historien om Rudolf til en sang. Robert L. Mays svoger, Johnny 

Marks, skrev teksten og musikken til sangen ’Rudolph the Red-nosed 
Reindeer’. Johnny Marks var sangskriver og radioproducent og er især kendt 

for at have skrevet mange berømte julesange, eks. ’Rockin’ around the 
Christmastree’.  

 
 

 

 

 

 

 

Rudolf fik også sin egen tegnefilm. I 1947 lavede man en kortfilm på ca. 10 

minutters varighed, som blev vist i biograferne ved juletid. Den mest kendte 

filmatisering af Rudolf med den røde tud blev dog først lavet i 1964, da Rudolf 

fik sin debut på tv. Her blev der lavet en stop-motion animationsfilm om 

Rudolf, der havde premiere på den amerikanske tv-kanal NBC d. 6.december. 

Tv-filmen om Rudolf med den røde tud er blevet en lige så stor tv-tradition 

ved juletid i USA, som Disneys juleshow er det i Danmark. Den er blevet 

genudsendt hvert år siden 1964. Filmen er også blevet vist flere gange på TV2 

i Danmark.  
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Se et klip fra filmen om Rudolf fra 1964. 

 


