
 
27. december 

 
Kære Christine og Frederik, 
 
Som I måske kan huske, så fortalte jeg om, hvordan jeg havnede i maven på en frø, om jeg så må 
sige, forklædt som et jordbær. 
Det var ikke spor sjovt. Der var mørkt, og der lugtede ikke særligt rart. Mit humør var også helt 
nede på nulpunktet, da jeg kom i tanke om, at jeg jo selvfølgelig nok bare lå og drømte. 
“Selvfølgelig“, tænkte jeg, “du ligger med dynen over hovedet, og har lige slået en prut. Du 
drømmer, og om lidt vågner du, og alt er godt 
Men nej, der var alt for snævert til, at jeg kunne knibe mig selv i armen, og jeg drømte aldeles ikke. 
Jeg lå temmelig længe og tænkte på alle dem, der ville savne mig, og alle dem jeg ville savne, og 
om hvordan det dog skulle gå, og om jeg dog nogen sinde ville få jer to at se igen, da jeg pludselig 
kom i tanke om noget. 
“En prinsesse, en prinsesse. Ja - en prinsesse kunne redde mig. 
Selvfølgelig det er da klart. Der kommer en prinsesse og kysser frøen, jeg bliver forvandlet til en 
smuk ung prins, gifter mig med prinsessen, og får det halve kongerige af hendes far. 
Det havde jeg selv læst om da jeg var dreng, og det var selvfølgelig det, der var meningen med det 
hele, og pludselig krillede det i maven,  og jeg hørte et stort “SMASK “ , og … 
 

trylle rylle bum,   
gnister og medister, 

 fnys og lys, 
 ud af frøens mave  
og ud i Pixihave. 

 
Jo den var god nok, -- men! 
Så lød der et forfærdeligt vræl. 
“Waaaa jeg er blevet snydt, jeg er blevet snydt”. 
Og da jeg så efter, sad der en fed, lille og grim prinsesse, og hylede og skreg. 
“Det er ikke en smuk prins, det er en fæl gammel mand“ hylede og skreg hun. 
Hvad mener I ? Fæl og gammel ! MIG ? 
Sådan en forkælet unge. 
Troede hun virkelig, at hun var den eneste der var skuffet. 
Jeg skulle lige til at skælde hende godt ud, da hun rejste sig og skreg, mens hun stampede i jorden 
med sine små tykke ben: 
“Moar, politi, soldater,- fang ham, fang ham, hjælp hjælp“. 
Og ved I hvad ? 
Så sparkede hun mig lige på skinnebenet, og spyttede på mig. 
Ja- men ! 
I det samme hørte jeg lyden af nogen der kom løbene, og så stak jeg af. 
Jeg løb alt hvad jeg kunne. Tanken om hvordan jeg skulle forklare det hele, og måske ende i 
kachotten, huede mig ikke, det var bare om at komme væk. 
Jeg løb så hurtigt jeg kunne, op ad bakken, op mod det lille brune hus, der lignede Wienerbrød. 
Måske kunne Wonder hjælpe, eller måske hans mor og far, men da jeg stærkt forpustet kom der op, 
var der ingen hjemme. 
Jeg bankede og bankede på døren, men der kom ikke nogen og lukkede op. 
Det var wienerbrød, huset altså. 



Det var bygget af Wienerbrød, og da jeg var blevet godt sulten af den lange løbetur, tog jeg lige en 
bid af dørkarmen, og tænk,- så gik døren op, helt af sig selv! 
Og hvem gik bare ind ? 
Det gjorde jeg. 
Det var godt nok smart indrettet. 
De fleste af møblerne var lavet af lakridskonfekt, og bordpladen på spisebordet var af 
pålægschokolade. 
Sofaen så ud til at være sat sammen af to Sneakers, eller Yankie Bar. Puderne var af skumfiduser. 
Klaveret var lavet af lakrids, og tangenterne var af tyggegummi. 
Det var et rigtigt sødt lille hus. 
“Nu mangler jeg bare en rigtig grim og ond heks” tænkte jeg, “og så en ovn selvfølgelig, til at 
sparke heksen ind i. 
Hvor mon køkkenet er ?“. 
Jeg gik over til den anden dør i den lille stue, og kom ud i en lang korridor, med en masse døre. 
Jeg fandt dog hurtigt køkkendøren, der havde et lille skilt på døren med en gryde på, hvor der var 
hæftet en seddel 
På sedlen stod : 
 
Vi er gået op i tårnet. Pussi er i køkkenet. 
Hilsen mor og far.  
 
Jeg åbnede døren. 
Og der stod lille Pussi. 
Den var godt nok fæl at se på. 
Og den så ud til at den godt kunne tænke sig, at sætte tænderne i mig, og 
æde mig, men det havde jeg altså fået nok af, så jeg skyndte mig at sige så 
højt jeg kunne :”Så ka` du godt komme med pandekagerne, Pussi !”. 
Pussi gloede overrasket på mig, og sagde “Øhh“, så vendte den omkring og 
begyndte at lede efter pandekager, mens den savlede. Er der noget drageunger 
elsker, er det pandekager, og tanken om pandekager fik den til at glemme alt om 
mig, så jeg lukkede døren forsigtigt igen. 
Nu gjaldt det om at finde Tårnet. 
Men først ville jeg nu se hvad der gemte sig bag nogle af de andre døre, så jeg åbnede den næste dør 
meget forsigtig, for man kan jok ikke vide, hvad der gemmer sig bag døren i et wienerbrødshus. 
Det var en sød og hjælpsom mus, der holdt et skilt, hvorpå der stod: ”Prøv næste dør”, så jeg 
lukkede stille døren igen, og gik videre til den næste dør, som jeg også åbnede meget forsigtig, og - 
hmm. Der var der sandelig også en sød og hjælpsom mus med samme slags skilt, det var da pudsigt. 
Sidder de mon der altid, og får de noget for det. 
Ja - jeg ved det ikke, men forsøgte mig igen ved den næste dør, som jeg også åbnede meget 
forsigtigt, og - nå ja, der sad der en dum kat, også med et skilt, men her stod der: ”Prøv ikke næste 
dør”. Den så venlig nok ud, men den måtte være temmelig dum, hvis den troede jeg hoppede på 
den. 
Altså måtte der være noget bag den næste dør, som var interessant og brugbart. 
Så jeg gik hen til den næste dør, og prøvede den, og - 
En   k æ m p e-slange stak sine frygtelige hugtænder frem mod mig. 
Så den dør fik jeg hurtigt lukket igen. 
Katten var altså ikke dum! 
“Nu vil jeg altså kun prøve een dør mere”, tænkte jeg, ”og det skal være den aller sidste dør, der er i 
gangen”, så jeg løb ned til enden af den lange  



korridor, og fandt en blank rød dør, med et stort skilt. 
 

KONTOR FOR VISSE VISE 
 

Bliv vist på rette plads, 
og bliv vis på at blive vis. 

 
Kontortid på visse tider. 

Vis hensyn ! 
 

 
 
Jeg havde vist fundet den rigtige dør, men skulle jeg mon banke på, og hvornår var visse tider, hvis 
det nu ikke var nu, men senere, og hvordan skulle man vise hensyn. 
Jeg bankede forsigtig på. 
“Døren er vist åben”, lød en uhyggelig stemme. 
Jeg åbnede døren - langsomt og forsigtig,  og - 
En STOR ugle sad på en pind og kiggede ned på mig. 
“Øh, goddag hr. Ugle, det er vel nok en fin pind du sidder på, og,” jeg skulle lige til at sige,” et fint 
skilt” da jeg blev afbrudt. 

“Kom til sagen, kom til sagen, 
jeg har jo ikke hele dagen” 

uuede uglen. 
“Jeg leder sådan set efter tårnet, og så tænkte jeg, at der måske var nogen her i huset der kunne vise 
mig vej, hvis du forstår hvad jeg mener, og så prøvede jeg at åbne dørene, og så” - jeg blev igen 
afbrudt. 

“Prøv som du har prøvet før, 
prøv at åbne næste dør”, 

uuede uglen. 
Det var dog det frækkeste; jeg måbede af bare overraskelse. 
“Næh hør nu !“ sagde jeg temmelig højt, “ der er jo ikke flere døre, det her er jo den sidste”. 
 
Uglen så op i loftet, og gøs inden den uuede, 
 

“Tåbelige mand, 
dum som en spand, 

Efter visdom du må tørste, 
denne dør, er da den første, 

Stop med at brøle som en ko, 
gå ud og prøv dør nr. 2“ 

 
“ Altså - her er noget der ikke rimer”, tænkte jeg, og lukkede døren bag mig. 
På den næstsidste dør, kunne jeg nu se, stod et pænt stort 2-tal, og da jeg gik tilbage til uglens dør, 
kunne jeg se, at der forneden stod : 
 

Den sidste, skal blive 
den første. 

 

Med bitte små bogstaver. 



Nu var jeg altså lidt forvirret, men jeg åbnede da døren med 2-tallet, og ganske rigtig, en 
vindeltrappe førte opad. 
Efter 42 trin nåede jeg endelig toppen, og trådte ud på en dejlig stor platform, med en skøn udsigt 
over hele det grønne område. Solen skinnede og fuglene sang, og ved et lille bord, under en parasol, 
sad en lille tyk kone og en lille tyk mand, og drak blod. Det lignede det i hvert fald. 
 
“Næh, se vi har fået gæster!” sagde konen glad,” hvad hedder du, og vil du ikke ha` et glas koldt 
jordbærsaft ?“. 
“Nej tak, så hellere blod “ skulle jeg lige til at sige, for jeg trængte vist ikke lige til noget med 
jordbær, men i stedet sagde jeg høfligt, 
” Goddag, jeg hedder Peder Pedersen, og jeg leder efter en dreng der hedder Wonder. Desværre kan 
jeg ikke tåle jordbærsaft, men det var venligt af Dem at byde. Hvor er det dog et lækkert hus de har, 
og sikken en udsigt”. 
“Ih hvor er du elskværdig”, svarede den lille kone glad, “ja vi har selv bagt huset. Egentlig skulle 
det ha` være af pandekager, men man skal næsten kunne hekse, for at få det op at stå, så vi valgte 
wienerbrød, det er langt mere stabilt, og nemmere at holde. Jeg hedder Beauty Ful , og det er min 
mand Mercy Ful, og drengen du leder efter, er vores lille søn Wonder Ful, som i øjeblikket hjælper  
de 3 små kaniner, Snip, Snap, og Snude, med at finde et særligt stort jordbær. Det var meget vigtigt 
sagde de, og det må det ha` været, for min lille Wonder fik helt røde ører, i ba´r ophidselse, men 
kom nu og hils på min mand, vi sidder netop og nyder det dejlige vejr, så smutter jeg ned og henter 
noget champagne i køkkenet hos Pussi, vores lille drage, åh ja - ham må du også hilse på, han er en 
rigtig lille flammekaster, er han og bagefter må jeg virkelig vise dig rundt i huset, og ---- 
Her afbrød jeg altså Wonders mor, for ellers havde hun snakket endnu. 
“Kan man se dem heroppe fra ?”, spurgte jeg, “for jeg tror i virkeligheden det er mig de leder efter”. 
“ Ih ja, “ kvidrede hun videre,” tror du virkelig det, jamen så må vi hellere vinke til dem, UHU, 
UHU” 
Vi vinkede begge to, og jeg kunne tydeligt se, hvor glade de alle 4 blev for at se mig stå oppe i 
tårnet, ved siden af Wonders mor. 
De hoppede og dansede rundt, inden de løb op imod os, mens de hele tiden vinkede og vinkede, og 
ja - da de var kommet op i tårnet, måtte jeg jo fortælle dem alle om, hvad der var sket, og Wonders 
forældre græd af bare rørelse, over mit ophold i frøens mave. 
Da jeg var færdig, kikkede jeg på mit ur, og sagde: ”Klokken er jo også blevet mange, mon ikke jeg 
skulle se at komme hjem!” 
Wonders mor så bestyrtet på mig. 
“Hjem ! nu! Det kan der ikke være tale om, klokken er jo ikke engang halv. 
Nej nu skal I alle fem ned og plukke bolcher og karameller. Der er rigtig mange der er modne nu. 
Det manglede bare efter alt det postyr”. 
Ja det kunne jeg jo ikke sige nej til. Desuden var jeg nysgerrig, for jeg havde faktisk aldrig set en 
karamel- eller bolchebusk, og nu var chancen der. 
Vi løb hurtigt ned fra tårnet, og kom ud i haven, og løb hen til en lille låge bag huset. 
Da vi var kommet inden for, ku´ det nok være jeg gjorde store øjne, for her var noget for enhver 
slikmund. 
På den ene side var der bolchebuske, med bolcher i alle farver, og med forskellig smag og på den 
anden side en masse krukker med karamelplanter. 
Det så både kønt og meget lækkert ud, og heldigvis havde vi hver fået en stor kurv med til at lægge 
alle godterne i. 
Selvfølgelig måtte vi gerne spise af godterne mens vi plukkede, men jeg spurgte alligevel, om der 
var nogen farer forbundet med at spise mere end et. 
Det lo vi meget af, men…  

 



“Ja“, sagde Wonder, “der er noget du skal passe på, når du plukker bolcher. Du må ikke plukke 
mere end et fra hver gren”. 
Ja, det lød jo ikke særligt svært, for der var rigtig mange grene. 
Så jeg plukkede og plukkede, men så var der det, at da jeg havde plukket et bolche på en lille gren, 
så jeg pludselig, at der på samme gren, sad der et særligt stort og lækkert bolche, rødt med grønne 
striber, og ja - det måtte jeg altså have, og hvad kunne der egentlig ske ved det, ja jeg mener, der var 
jo så mange, og de ville garanteret ikke opdage at det var fra samme gren, og -- ja så plukkede jeg 
det. 
Det skulle jeg ikke ha` gjort, for pludselig for et par hårede arme med store hænder ud af busken, og 
greb fat i mine håndled, og holdt dem fast, meget fast. 
“Hjælp, hjælp! “råbte jeg, og straks kom de andre springende. 
“Ih altså !”, sagde Wonder,” du har taget mere end et bolche fra en gren”. 
“Ja det ved jeg da godt, men hvordan kommer jeg løs igen ?”, surmulede jeg. 
“Ja vi bliver nødt til at hente lille Sovgodt” , sagde den ene lille kanin, og så løb den alt hvad den 
kunne. 
“Husk at tage noget vat med”, råbte Wonder efter dem. 
I kan tro jeg spekulerede meget på, hvad Sovgodt kunne være for noget, og hvad skulle de bruge vat 
til, men jeg kom ikke til at vente længe, før kaninen kom spurtende med et stort fuglebur, der var 
gemt i et stort tæppe, og en stor tot vat. 
Så stoppede de vattet i ørerne på hinanden, og trak forsigtigt tæppet væk fra fugleburet. 
Inden i buret, sad en lille sød fugl, der begyndte at synge, lige så snart de havde trukket tæppet væk. 
Det lød meget smukt, og lidt efter lidt, kunne jeg høre hvad det var den sang om. 
Det var noget med dyner og puder, og bløde senge, og noget om at ha´ det lunt, trygt, og godt, og 
sove godt, og sove godt, og 
 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZznork 
 
Jeg vågnede igen, ved at nogen hældte en hel spand vand ud over mig, så jeg fik vand i både næse, 
ører og øjne, samtidig med at mit tøj blev gennemblødt. Selvfølgelig skulle jeg lige til at hidse mig 
op, da jeg opdagede, at jeg var fri for de væmmelige buskhænder, og at Wonder og Snip, Snap og 
Snude stod og lo af mig, og så kom jeg også selv til at le. 
“Hvad skete der ?“, spurgte jeg, og hvor er den søde lille fugl, og hvad med hænderne?“. 
“Buskmanden sover, ellers havde han ikke sluppet sit greb i dig, og lille Sovgodt er inde i sit bur 
igen” svarede Wonder, “Sovgodt er dejlig at høre på, men også temmelig farlig, da alt og alle falder 
i søvn, ved at høre den synge. 
Normalt bruger vi den til at få drager til at falde i søvn, når de bliver i dårligt humør, og spyer ild, 
men vi kan altså også bruge den til andet “. 
Derefter forsatte vi med at plukke bolcher og karameller, og da for resten også lakridser. 
Bagest i haven stod der nemlig er stort lakridstræ, og der var jeg jo selvfølgelig også hende og 
plukke. 
Det var for øvrigt mens jeg plukkede den lækre friske båndlakrids, at Snip kom hen og spurgte mig, 
om det var sandt, at der voksede gulerødder lige op af jorden, når man kom uden for haven. 
Da jeg selvfølgelig svarede ”ja”, kom det fra Snip “Ih ,- hvor må det altså være dejligt, det må jeg 
altså ud at se engang”. 
 
Da vi havde fået hver vores kurv fyldt, var det altså også på tide, at jeg kom hjem, for jeg var blevet 
godt træt, og trængte faktisk også til at få børstet tænder, så efter at ha` sagt pænt farvel til dem alle, 
hankede jeg op i den store kurv fyldt med bolcher, lakridser og karameller, og tænkte på, at jeg 



skulle til at gå den lange vej hjem, da Wonder sagde, ”Jeg kender en nem genvej til din lejlighed, 
hvis du ikke vil gå så langt”. 
“Hvordan det ?” spurgte jeg. 
“Jo, du går bare igennem det store spejl der står henne ved haveskuret, så er du straks hjemme” 
Og ganske rigtigt, ikke så snart jeg var gået igennem spejlet, blev det helt mørkt, og jeg mærkede 
noget der kradsede på min kind. 
Det var altså uhyggeligt, og da jeg havde stået et stykke tid, begyndte jeg at famle mig fremad, og 
stødte på de mærkeligste ting, jeg jo ikke kunne se, fordi det var så mørkt, indtil mine hænder fandt 
noget hårdt og glat. 
Hvad nu?  
Noget var gået galt, og jeg skulle lige til at blive i rigtigt dårligt humør, da jeg i arrigskab sparkede 
fremad, og stødte min storetå rigtigt meget. 
Men så skete det, - min garderobe-dør åbnede sig, jeg var hjemme i min lille lejlighed igen. Det der 
havde kradset mig på kinden, var såmænd min gamle tweedjakke, der nok så uskyldig hang i min 
egen garderobe. 
Ja, det var det. Kan I ha´ det rigtig godt, til vi ses igen. 
 
Kærlige hilsener fra  

Onkel Peder  
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