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Velkommen til 
Bussemændenes 
Rekordbog!
I dine hænder holder du Bussemændenes Rekordbog, den 
første bog med det ædle formål at fortælle om rekorder 
lavet med alt det gode vores egne næser kan byde på, samt 
inspirere dig til at lave dine egne rekorder.

Her kan du læse om 
verdens største, længste 
og mest klistrede 
bussemænd og om de 
ædle snotdiscipliner: 
præcisions- og længde-
snotning, og du kan læse 
om tips til næsepilning, 
hvordan man gror 
større bussemænd, 
laver bussemands- 
instrumenter og 
meget andet i 
bussemændenes 
fantastiske univers.

På bille
det ses d

en første
 

medaljev
inder i B

ussemand
s–OL: 

Sigdjøf S
mellurso

n, der va
ndt i 

disciplin
en 'flest

 bussemæ
nd'.
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Bogen er sammensat af doktor i bussemandsanalyse Bjarke 
Schjødt Larsen og seniorforsker i snotteri Nicole Boyle 
Rødtnes, der har brugt mange år på at samle de mange 
historier og rekorder, så netop DU kan lære mere om, hvad 
der foregår i din næse.



10

Bussemandens farver
 

Op igennem 
bussemændenes 
historie har der været 
stor diskussion om, 
hvilken farve en “rigtig” 
bussemand har. En eller 
anden nuance mellem 
gul og grøn er det 
mest almindelige, men 
i takt med at byerne 
vokser, vinder den sorte 
bussemand mere og 
mere frem.

Rekonstruktion af verdens første 
diskussion om bussemændenes farver.
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Den guleste  
bussemand

Den årlige dyst i bussemandsfarver afholdes i Seattle, USA, 
men disciplinen at lave den smukkeste gule bussemand 
går længere tilbage. Gamle runer fortæller om, hvordan 
vikingerne “gravede efter næsens honning”, der kunne “lyse 
smukkere end det pureste guld”.

Den gældende rekord blev sat i 2006, hvor 
irsk-afrikaneren N’oko O’Toule fandt en 
bussemand, der havde den fineste 
ravgule kerne omkranset af 
et tyndt lag gyldent 
glinsende 
snot. 

Træsnit, der afbilder 
vikinger på jagt efter 
næseguld.
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Efter flere farvemålinger kunne det fastslås, at der aldrig 
i de registrerede bussemænds historie er fundet en mere 
lysende gul bussemand, og man kan kun gisne om, hvorvidt 
den kan stå mål med vikingernes næsehonning eller ej.

Indehaveren af rekorden i kategorien 
'guleste bussemand' (2006), N'oko O'toule, 
fremviser her sit vindereksemplar.



Den grønneste  
bussemand

Rekorden i kategorien ’grønneste bussemand’ blev sat første 
gang i 1938. Der findes dog tidligere eksempler på grønnere 
snotklatter, men da farven først blev officielt anerkendt i 
1938, stammer den første rekord altså herfra.
Kvinden bag 1938-rekorden hed Karna Albindi og var fra 
Indien. Foruden at dominere farvekonkurrencerne var hun 
også en ganske habil længdesnotter. 

Farven var smukt 
mørkegrøn,  
hvor tidligere 
bussemænd typisk  
var blandet op med 
det mere traditionelle 
gule snot.

Karna Albindi viser sine evner 
indenfor længdesnotning.


