
 
Kære Christine og Frederik, 
 
Fik I nogen gode julegaver? Men selv om de er gode at lege med, synes I så ikke også, at det er 
træls, at julekalenderen i TV er slut nu? 
Måske vil I gerne høre, hvad jeg kom ud for nogle måneder efter den jul, hvor jeg havde besøg 
af Kook for første gang? 
Jo ser I. En dag i februar, Fastelavnssøndag, var jeg ude at gå en dejlig lang tur i langs stranden 
inden frokost.  
Det var stadigvæk koldt. Der lå små klatter sne, og nogen steder var der is på vandet, de fleste 
havde huer og handsker på, men vintergækker og krokus var selvfølgelig kommet frem, og lover 
snarligt forår. 
Så det var dejligt at komme hjem igen til en god frokost, og en kop dejlig varm kaffe at lune sig 
på, inden jeg skulle ha´ mig en god middagslur. 
Nå - men det var jo egentlig ikke det jeg ville fortælle, nej det var det, at det ringede på døren, 
lige inden jeg skulle til at lægge mig. 
Nu tror I jo nok, at jeg blev forbavset over at det ringede på døren kl. 2 om eftermiddagen, men 
det gjorde jeg slet ikke. Det var jo fastelavn, og dér klæder mange børn sig ud som sørøvere, 
klovner, prinsesser og kaniner, og alt muligt, og så går de rundt og ringer på folks døre, og der 
hvor folk lukker op, synger børnene: 
“Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have, hvis jeg ingen boller får, laver jeg ballade”, mens 
de rasler voldsomt med deres raslebøsser. 
Det mærkelige er faktisk, at de overhovedet ikke vil ha´ boller, men derimod slik, eller penge til 
slik. 
Det med bollerne er noget der stammer fra gamle dage, hvor det at få en bolle, var lige så godt 
som at få slik, for det var fint hvidt brød, og ikke mørkt og groft hverdagsbrød. 
Nå, - men det var jo overhovedet ikke det jeg ville fortælle. 
Så til sagen. 
Det ringede altså på min dør, og da jeg lukkede op, stod der en lille bitte dreng udenfor, klædt 
ud som nisse, med røde kinder, og en blå tophue. Men han sang ikke, han stod bare og så 
alvorligt op på mig, med store blå øjne. 
“Skal du ikke synge for mig? “ spurgte jeg, og smilede, for ikke at gøre ham bange. 
Men nej, han stod bare og gloede og gloede, og jeg tænkte han nok bare var genert, og skulle 
lige til at gi` ham de mønter jeg havde taget frem til samme formål, da han pludseligt spurgte: 
“Vil du med ud i haven?” 
“ I haven???”, spurgte jeg forbavset,” jamen tror du ikke det er lidt for koldt til det". 
Egentlig var jeg lidt smigret over, at han vidste jeg havde en kolonihave, men jeg havde absolut 
ikke lyst til at gå i haven i dag, så jeg forsatte” nej min lille ven, jeg synes det er for koldt til at 
gå i haven i dag, men måske en anden dag” 
“Nå” svarede han og drejede rundt for at gå ned af trappen. Da han var kommet ned på afsatsen, 
så han op på mig, og sagde “ han sagde altså, at du helt sikkert var interesseret i at komme med 
ud i haven”. 
“Hvem i alverden har dog sagt det? “ spurgte jeg, noget overrasket. 
“Han sagde, jeg skulle spørge dig til fastelavn, for der ville du helt sikkert gerne med ud i 
haven" svarede den lille dreng. 
“ Ja,- det er meget godt, men hvem ?spurgte jeg igen. 
“ Han sagde, at han kendte dig godt, og var en af dine venner, og at du helt sikkert gerne ville 
med ud i haven og plukke jordbær”, vedblev han alvorligt, og så op på mig. 



“For det første er det jo nok lidt for tidligt at plukke jordbær, for det andet er jeg lidt træt, men 
vil du ikke være sød at fortælle mig, hvem det er, der fortalte dig det?” spurgte jeg, lidt irriteret. 
“Nåe, hvad han hedder” svarede den lille purk, og klarede lidt op i ansigtet,” ja men det ku´ du 
bare ha´ spurgt om, han hedder Kook, og jeg går ud fra, at du hedder Peder “. 
“KOOK” råbte jeg,” er det Kook der har sendt dig, ja men så må du hellere komme op igen, og 
komme med indenfor”. 
Tænk - hvor jeg dog havde taget fejl. Det var jo slet ikke en lille dreng, der var klædt ud til 
fastelavn, men derimod en pixie, en fra det lille folk, i familie med nisserne, og når jeg nu så 
rigtig efter, kunne jeg da godt se det, også fordi han hoppede, ja næsten fløj op ad trapperne. 
“Vil du ha´ et glas mælk?” spurgte jeg ham, da han var kommet indenfor. Pixier drikker nemlig 
ikke sodavand eller colaer. 
“ Har du da en ko heroppe? “ spurgt han forbavset. 
“ Nej da, jeg har ingen køer gående heroppe, men jeg har frisk mælk i køleskabet, hvis du er 
tørstig”, svarede jeg. 
“ Min mor har forbudt mig at drikke mælk, hvis ikke den kommer direkte fra koen”, svarede 
han, og så alvorligt på mig. 
“Hvad hedder du egentlig, jeg ved jo slet ikke hvad du hedder?” sagde jeg. 
“Jeg hedder da Wonder, vidste du virkelig ikke det?“ spurgte han forbavset. 
Jeg så ned på Wonder, og morede mig lidt over hans måde at være på. 
 Pixier er ikke helt så muntre og drilagtige som nisser, men de søde og rare nok, selvom man gør 
klogt i ikke at drille dem. Gør man det skal man nok få kærligheden at føle. De er mestre i at få 
folk til at fare vild. Ikke bare i skoven, men også i byen, og på søen, og de kan også få folk til at 
glemme ting, hvilket jo heller ikke er rart. 
“Wonder, - kunne du tænke dig en honningmad ?” spurgte jeg, for jeg ville jo gerne være 
gæstfri og venlig overfor ham, og en honningmad ville nok være det eneste han kunne tænke sig 
at spise, når han var på besøg hos et menneske 
“ Har du da bier heroppe? “. Igen spurgte Wonder forbavset. 
“Øh nej, men jeg har noget i et glas, helt friskslynget”. 
“Min mor har forbudt mig at spise honning, når det ikke kommer fra bierne”, igen et alvorligt 
svar fra Wonder. 
Nej, der var vist ikke noget jeg kunne friste Wonder med, og det med hans mor, fik mig til at 
smile indvendigt. 
Wonder var helt sikkert mindst 300 år gammel, selv om han ligner en lille dreng, men man skal 
helst ikke diskutere med pixier, så jeg spurgte: 
“ Den have, hvor ligger den? 
“Jamen ved du da virkelig ikke det? “ spurgte Wonder , “ jamen du har da gået på PokuHoku-
Trylleskole, jeg mener du må da vide, at den altid ligger lige præcist i midten af skoven, og hvis 
du vil med, tror du så ikke vi skulle til at komme af sted inden fastelavnen er ovre, for  Kook 
sagde, at fastelavnen var den eneste tid på året, hvor jeg kunne vise mig her i byen, uden at blive 
til grin, og det vil jeg bestemt ikke være” 
Lige da Wonder sagde det, kunne jeg selvfølgelig godt huske det. 
Pixiernes have, ligger altid præcis lige i midten af en granskov. 
Man kan altid finde deres have, hvis man ved hvor der er en granskov, og hvis man ved hvor 
midten er. 
Det er selvfølgelig det sidste der er det svære, for det altså svært at finde midten af en granskov, 
fordi de mange grantræer står i vejen. 
Jeg har selvfølgelig forsøgt at finde den mange gange, men uden held, hvilket altid har ærgret 
mig. 



Hvorfor? 
Jo, fordi i Pixiernes have er der altid sommer, og jordbærrene er altid modne - altid! 
Og Pixiejordbær er altså de bedste jordbær i hele verden. 
Kan I huske sidste sommer, hvor dejligt jordbærrene smagte? 
Pixiejordbær er endnu rødere, og smager endnu bedre, og har man først smagt et Pixiejordbær, 
glemmer man det aldrig - så sødt og syrligt er det. 
Jeg har faktisk kun smagt et, og det var et Kook engang havde med i sin madpakke, men jeg 
glemmer det altså aldrig, og tanken om at komme med ind i Pixiernes have, fik mine tænder til 
at løbe i vand. 
“Du har ret Wonder, lad os se at komme af sted”, og lige så snart jeg havde sagt det, var 
Wonder allerede ned af trappen, og stod og hoppede nede ved døren. 
“Skynd dig nu” sagde han utålmodigt, 
“ Er I mennesker da altid så langsomme? “ 
Jeg nåede lige at få min vinterjakke på, men jeg kom altså af sted i mine hjemmesko, og det var 
altså koldt for fødderne, men det var der ikke noget at gøre ved. Til gengæld var jeg jo så lettere 
til fods, hvilket er nødvendigt, hvis man skal følges med en Pixie, for de løber meget stærkt, 
selv om de er bittesmå. 
Jeg er glad for at skoven ikke lå så langt væk, og for engang skyld at den ikke er større, for jeg 
frøs altså mine tæer temmelig meget, og mine hjemmesko blev hurtigt gennemblødte, men til 
sidst nåede vi da til udkanten af granskoven. 
Som I jo sikkert ved, er en granskov temmelig mørk, også midt på dagen, fordi lyset ikke rigtigt 
kan slippe igennem de tætte træer, og skovbunden er fyldt med et tykt lag rødlige grannåle, som 
myrerne bygger deres myretuer af om sommeren. 
Desuden er der nederst på træerne, en masse visne grene, som svirper en i hovedet, når man går 
forbi. 
Det betyder jo selvfølgelig ikke noget for en Pixie, der jo ikke er ret stor, men for mig - uha, og 
snart havde jeg grannåle over det hele. De klæbede til mine våde hjemmesko og mit tøj, og 
fandt vej ned ad ryggen på mig, hvor de kradsede og kløede, og jeg fik hele tiden svirpene grene 
lige ind i ansigtet, så havde det ikke været for tanken om de dejlige jordbær, var jeg vendt om 
for længst.  
Det blev jo heller ikke bedre af, at Wonder hele tiden skyndede på mig, mens han rystede på 
hovedet i en evig undren over min langsommelighed. 
Selvfølgelig havde jeg lyst til at sige en masse mindre pænt til ham, men det gik jo ikke, for 
tanken om at fare vild lige her midt i skoven, fik mig til at gyse. 
Lige som jeg faktisk var ved at give op, lagde jeg pludselig mærke til en hel masse vintergækker 
i skovbunden, og da vi havde gået lidt længere en hel masse gule og blå krokus, og efter et lille 
stykke mere, blev det til påskeliljer og blåklokker, og så pludselig stod vi overfor en tyk mur, 
bygget af kampesten. 
Vi kunne umuligt komme videre. 
Jeg så på Wonder, og skulle lige til at sige “Hvad nu? “ da han smilende begyndte at rode i sine 
bukselommer, og kom frem med en lille bitte nøgle med en gylden snor.  
Han tog fat i snoren, og begyndte at slynge den lille nøgle rundt i snoren, så hurtigt at det sang i 
luften, og så skete der pludselig noget. 
Langsomt kom en pragtfuld havelåge til syne i muren. Den skinnede som det rene guld besat 
med rubiner, safirer, smaragder og diamanter.  
Lågen kom frem af en tåge, og med tågen kom der en vidunderlig varme, og en duft af nyslået 
græs, og tusindvis af roser, og pludselig kunne jeg høre en masse fugles muntre sang og 



kvidren, fulgt op af honningbiers summen, og i det fjerne kunne jeg høre et vandfald plaske, 
som faldt vandet ned i en dyb blå sø. 
Det var så skønt og smukt.  
Den vidunderlige gyldne låge med de strålende og glitrende ædelstene, og lyden af glad og 
lykkelig sommer, blandet med græssets og rosernes duft, og så varmen - ja varmen, som fik 
mine fødder og tæer til at leve igen, så jeg fik lyst til at smide mine nu ødelagte hjemmesko, ja 
alt det fik mig til at glemme alt andet, lige til jeg hørte Wonders lille vantro stemme: 
“Jamen skal du da ikke ind i haven, jeg mener nu vi endelig er kommet så langt ?” 
Og vil I tænke, pludselig var jeg bange for at gå derind. 
Jo, for hvis der nu ikke var så skønt indenfor, som det så ud udefra. 
 
Men så mærkede jeg Wonders lille hånd i min, og han trak mig hen til den vidunderlige låge, og 
bad mig åbne den, idet han gav mig den lille nøgle, og bad mig dreje den rundt i låsen. 
Da jeg havde drejet nøglen rundt, svingede de store guldlåger til side, og vi trådte ind på en lille 
sti, der var kantet af tulipaner i alle regnbuens farver, og hvor syrener og guldregn, dannede en 
pergola over vore hoveder.  
Det var altså ret pænt, kan jeg godt sige jer, og jeg blev i så godt humør, at jeg smed de ødelagte 
hjemmesko, for bedre at kunne føle det grønne græs med tæerne. 
Lidt efter drejede stien, og vi kom ud på en kæmpe stor græsplæne, hvor tusinder af 
mælkebøtter og bellis blomstrede, og i det fjerne kunne jeg se et vandfald, der sprang ud fra en 
stor kampestensmur, og faldt ned i en lille dybblå sø, fyldt med lyserøde og blå åkander, og hvor 
to kridhvide svaner svømmede rundt. 
Begge med en krone af guld på hovedet. 
Ja, jeg må jo sige, at det var noget andet end min lille have, selv om jeg er meget glad for den; 
og hvis jeg havde haft en lille sø i den, med et par svaner svømmende rundt, ville de med 
garanti ikke ha´ guldkroner på hovedet, for der ville omgående komme nogen for at hugge dem, 
men det var der jo ikke nogen der ville her. 
“Kan du se det lille brune hus der henne?“ spurgte Wonder pludseligt, “der kan du finde mig når 
du vil hjem igen”, og så forsvandt han i løb hen mod et lille hus, der grangiveligt så ud som om 
det var lavet af Wienerbrødsstænger, med glasur og syltetøj. 
 Som I jo nok kan regne ud, ville jeg ikke hjem lige med det samme, så jeg så mig lidt omkring, 
og fik øje på en hel masse forglemmigejer ude kanten af den store plæne. De stod og lyste blåt, 
og nedenunder var der noget der lyste rødt - jordbær ! 
 
Ja selvfølgelig spiste jeg en masse, og jo flere jeg spiste, jo flere havde jeg lyst til, og jo flere jeg 
plukkede, jo flere var der, og mærkeligt nok, blev jeg overhovedet ikke mæt, tværtimod fik jeg 
lyst til flere og flere, og jeg havde nok siddet og spist jordbær endnu, hvis ikke det havde været 
for 3 små kaniner, der pludseligt sad overfor mig og fniste. 
“Hvad sidder I og fniser af ? “ spurgte jeg lettere irriteret,” har I ikke andet at lave? “ 
“ Vi venter på at se det ske “ fniste de, og gnavede lidt på deres gulerødder. 
“ Jeg kender da godt dig “ sagde den midterste, “ jeg mødte dig engang i julemåneden, der spiste 
du også jordbær”. 
“ Nå og hvad så” sagde jeg, mens jeg spiste flere jordbær, “ det kan vel ikke være så morsomt, 
at se mig spise jordbær, og hvad kan det overhovedet ske ved det? “ 
Det synes kaninerne var meget morsomt. De trillede rundt i græsset mens de lo og lo. 
“ Ja men ved du da virkelig ikke det? “ spurgte kaninen med butterflyen, “det ved da ellers alle 
her i haven “. 
“Hvad mener du, hvad kan der da ske? “, spurgte jeg nysgerrigt. 



“Årh nej, han ved det ikke, han ved det ikke” sang og lo de små frække kaniner, mens de 
hoppede omkring mig.  
Nu blev jeg sur, og fangede den ene kanin midt i et hop. 
“Nå hvad kan der så ske?” spurgte jeg, mens jeg proppede 2 jordbær i mig, og rystede den lille 
kanin i ørerne. 
“Du bli bli bli ver til et jor jor jordbær, hvis du spi spi spiser mere end et af pi pi pixie  jor jor 
jordbærrene“ stammede den. 
“ Hvad mener du ? “ spurgte jeg forskrækket, og slap den lille kanin, der 
hurtigt hoppede væk. 
Og ganske rigtigt, da jeg så ned af mig selv, var jeg blevet helt rød, og 
havde prikker over det hele. 
Årh nej, ikke det. Hvorfor havde Wonder da ikke sagt det til mig?  
Den lille gnom, når jeg får fat i ham, skal jeg.!!! 
Jeg mærkede jeg blev rundere og rundere, og så, jeg blev mere og mere 
rød. Jeg havde spist mange, rigtig mange jordbær, og havde slet ikke 
tænkt på, at sådant noget kunne ske, og hvad nu - jeg måtte få fat i 
Wonder, - noget måtte kunne gøres. 
 
Mere i morgen. 
Kan I ha’ det godt så længe 
Hilsen 
Onkel Peder 
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