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1. december
Julen står for døren

Det var den 1. september, og hulen stod for dø-
ren. Sludder. Det var den 1. december, og julen 
stod for døren, som den plejede at gøre på denne 
tid af året.

”Nu skal vi snart bage den gode julemad,” mum-
lede Hans, imens hans hvide ænder løb i sand.

Sludder. ”Vi skal snart smage den gode jule-
mad,” mumlede Hans, imens hans hvide tænder 
løb i vand.

”Ja,” udbrød Sofie, der var helt oppe at køre. For 
hvis der var nogen, der glædede sig til juleaften, 
så var det Sofie. Julen var og blev den bedste tid 
på hele året.
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”Jeg glæder mig i denne bløde juletid,” gik Hans 
og sang for sig selv. ”Men jeg glæder mig aller-
mest til at bage fregner.”

”Hvad siger du?” udbrød Sofie, der så noget 
stram ud i betrækket. ”Du glæder dig i denne blø-
de tid til at bage fregner. Hvad er det for noget 
vrøvl at komme med?” 

”Jeg glæder mig i denne søde juletid, hvor vi skal 
smage de lækreste klejner,” rettede Hans det til.

”Nå,” sagde Sofie, imens hun trak på smilebån-
det. ”Det var nok andre toner.”

Hans nikkede venligt et par gange, hvorefter han 
satte sig til rette på en tønde, der stod midt på køk-
kengulvet. Sludder. Han satte sig på en hynde, der 
lå midt på gulvet. Hans havde kun lige fået sat sig, 
da han begyndte at synge uglens vuggeviser. Slud-
der. Han begyndte at synge julens smukke viser. 

”Hvis der er noget, som smager godt, så er det en 
stor, dejlig, fed lås,” vrissede Sofie, der var sur på 
Hans, fordi han ikke altid forstod, hvad hun mente.

”Hvad siger du,” udbrød Hans, imens han kigge-
de over på Sofie. ”Må jeg så få en anden kone. Og 
det skal være lige med det samme.”

”Få en anden kone,” sukkede Sofie, der var ban-




