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Juleindkøb i Fåborg



7.  D E C E M B E R

I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på 
juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det 
er ikke så koldt i dag og sneen er væk, Madam Tø har nok været på spil. Vi står 
overfor kroen ved det lille skur med bindingsværk og venter på rutebilen, og mor 
står og snakker med Ellen Hans Axels. Ja, det kalder man hende. Hun hedder kun 
Ellen, men er gift med Hans Axel. Det er fordi, vi også har en anden Ellen – Ellen 
Barber. Så det er jo meget smart at kalde dem noget forskelligt.

Nu må rutebilen godt nok snart komme, for det er altid spændende at komme 
til Fåborg og at køre med rutebil. Pludselig dukker den røde rutebil frem i svinget 
ved åen og standser foran kroen. Chaufføren stiger ud og hilser med hånden, men 
han har travlt, han har nemlig en pakke med til Brugsen. Da han kommer tilbage, 
stiger vi ind i bussen og mor køber billetter. Ulrik og jeg vil helst sidde helt oppe 
foran på det forreste sæde, så vi er heldige i dag, for der sidder ingen. Mor sætter 
sig overfor, så hun kan holde lidt øje med os, siger hun.
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   Jeg kigger beundrende over på buschaufføren, der nu sætter bussen i gang og 
griber om den lange gearstang. Det må være dejligt at køre sådan en stor rutebil 
og alle de mennesker han snakker med. Jeg tror nok, jeg kunne tænke mig at blive 
buschauffør, når jeg bliver stor.

   Så kører vi. Ulrik ligger på knæ på sædet for bedre at kunne kigge ud af  
vinduet, og se alle de ting vi kører forbi. Vi kommer hurtigt forbi den store skole, 
der lige er bygget i Hillerslev. Om et år skal jeg også gå i den skole, for så er 
forskolen forbi. Det glæder jeg mig nu ikke til, for det er da meget nemmere at gå 
den lille tur om til forskolen end at skulle til at cykle den lange vej op til 
centralskolen, som de voksne kalder den.

Pludselig er vi i Fåborg og vi stiger ud af  rutebilen, der holder ved stationen 
nede ved havnen. Der er en masse fiskerkuttere i havnen og længere henne ligger 
færgen, der sejler til Mommark. Det ved jeg, fordi vi i sommer var på en tur til 
Jylland. Vi var ude ved Vesterhavet, hvor det blæste så meget, at vores 
cowboyhatte, som vi lige havde fået, blæste af  hovedet på os og fløj hen ad den 
store strand. Heldigvis var der nogle store drenge, som fangede dem og vi fik dem 
tilbage. Så kørte vi til Varde, for der kendte far mejeribestyrer Jacobsen, som far 
havde været mejerist hos for længe siden. Den næste dag kørte vi hjem og fra 
Mommark sejlede vi med færgen til Fåborg.

   Fra stationen går vi op i byen og gennem den gamle byport videre ud i 
gaderne, der er pyntet med gran, stjerner og lys. I forretningerne har de mange 
steder noget spændende at kigge på. I en forretning er det et lille tog, der kører 
rundt og rundt med vognene fyldt med nisser. Et andet sted, sidder der en stor 
julemand og nikker og svinger med sin nissehue.

   Mor sir, at det kan vi kigge på senere, for først skal vi handle. Jeg skal ha’ nye 
bukser, så vi går ind i en tøjforretning. Jeg har set i et katalog, vi lige har fået fra 
Daells Varehus, at man nu kan få en slags bukser, der hedder cowboybukser. Det 
er lige noget for mig, for på forsiden af  min store malebog sidder Hopalong 
Cassidy på sin vilde hest med et par bukser ligesom dem i kataloget. Nu håber jeg 
bare, de har sådan nogle i Fåborg. Mor spør’ ekspedienten, og han siger, at 
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cowboybukser er det sidste nye og at de sælger en masse af  dem. Så de har dem 
altså. Jeg prøver et par. De er helt underlige at have på, for jeg er jo vant til at gå i 
knickers, som kun når ned til knæene, og det klør altid, der hvor de lange 
hjemmestrikkede strømper når op til buksernes elastik. Cowboybukserne er rigtig 
smarte, synes jeg, så mor bestemmer, at sådan et par skal jeg ha’. Så de bliver 
pakket ind i pænt julepapir og snoren ender i en lille løkke med en lille træpind, så 
pakken er nemmere at holde.

   Da vi lidt senere går ned ad gaden, kommer vi forbi Onkel Kai, som er en 
legetøjsforretning. Der må vi ind. Bare for at kigge. De har så meget legetøj, at jeg 
kan blive helt svimmel. På bagsiden at et Anders And blad som jeg har, er der en 
reklame for noget sodavand, hvor man kan samle mærker, og hvis man er så heldig 
at vinde, får man muligheden for at tømme en legetøjbutik på 5 minutter. Tænk 5 
minutter. Hvad skulle jeg så vælge? I hvert fald en cowboyfæstning, revolvere, det 
er svært at vælge, men det bliver heller ikke mig, der vinder, for vi får næsten aldrig 
sodavand. Jeg ser på nogle små figurer af  cowboydere og indianere og et 
propgevær. Jeg kunne godt bruge et nyt, det gamle jeg har, virker ikke så godt 
mere. På en hylde ligger noget, som jeg ikke har set før – David Crockett-huer. De 
er godt nok sorte, men de har den rigtige hale bag til. Mor siger, at de er lavet at 
noget plastic og ikke af  rigtig bæverskind, men jeg synes nu nok, at de nemt kunne 
bruges.

   Mor har travlt, så vi skal videre, selv om jeg godt kunne ha’ brugt lidt mere 
tid i legetøjsbutikken. Ulrik skal klippes, men han vil bare ikke, så mor køber en 
lille julemand til ham, og så vil hun ikke høre mere vrøvl. Da vi står udenfor 
frisørsalonen stritter Ulrik alligevel imod. Han vil ikke ind, selv om han har fået 
julemanden. Mor tar’ fat i armen på ham. Jeg kan se, at hun er ved at være godt 
gal.  
- Jeg vil ikke! Skriger Ulrik.  
-Du skal! Siger mor, og slæber ham ind til frisøren.

Han bliver sat op i den store stol, hvor frisøren har lagt et bræt over 
armlænene, så Ulrik kommer op i den rigtige højde. Så bliver han pakket ind i et 
hvidt klæde og frisøren putter en vatstrimmel mellem klædet og Ulriks nakke, for 
at der ikke skal falde hår ned ad nakken på ham. Frisøren tar’ så sin lille 
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klippemaskine, og i løbet af  ingen tid er Ulrik klippet, og der er ikke meget hår 
tilbage på hans lille hoved.

   Klokken er nu så mange, at vi skal til at finde stationen, men da vi går forbi 
en slagterbutik, får mor øje på en blodpølse, der ligger i vinduet.  
- Se lige efter Ulrik, mens jeg går ind og handler, sir’ hun til mig.  
- Ja ja, siger jeg, uden rigtigt at ha’ hørt, hvad hun sagde. Så da jeg har stået lidt 
udenfor og kedet mig, går jeg ind i slagterforretningen. Mor står ved disken og skal 
til at betale for sin blodpølse. Den skal vi sikkert ha’ til aftensmad. Bvadr! Jeg kan 
ikke fordrage blodpølse, selv om jeg hælder meget sirup over. Da mor har betalt, 
vender hun sig om mod mig.  
- Hvor er Ulrik? Du sku’ jo se efter ham.  
Mor ser meget bebrejdende på mig.  
- Han står vel udenfor endnu, sir’ jeg.

   Mor spæner ud af  butikken, men der er ingen Ulrik. Mor kigger sig 
undersøgende omkring. Hvor kan han da være?

Jeg løber hen til en gammel dame, der står ved en lygtepæl sammen med sin 
lille hund.  
- Du har vel ikke set min lillebror? Han er blevet væk.  
Damen ryster på hovedet, og jeg styrter videre. Åh nej, det er jo min skyld, at 
Ulrik er væk.  
Mor spørger folk, vi går forbi på gaden, men ingen har set en lille dreng.  
- Du skulle jo ha’ blevet ved ham. Det sagde jeg jo.  
Mor er godt vred, men jeg kan mærke, at hun også er bange.  
- Hvad skal vi gøre? Hvor kan han da være gået hen?  
Vi leder videre i de nærmeste gader, men Ulrik er ingen steder.  
- Vi kan jo ikke komme hjem uden Ulrik, hvad skal vi gøre?  
Jeg kan mærke nu, at mor virkelig er urolig.  
- Lad os gå ned til rutebilstationen, sir’  mor pludselig. – Det kan jo være, at han er 
løbet derned.

   Mor tager mig i hånden og vi skynder os gennem de smalle gader, der er fyldt 
med folk på juleindkøb. Jeg tænker ikke mere på legetøj eller julegaver. Jeg tænker 
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kun på min lillebror. Bare der ikke er sket ham noget. Det var jo min skyld, jeg 
kunne jo bare ha’ set bedre efter ham.

   Vi kan nu se den store stationsbygning, hvor alle de røde rutebiler holder. Det 
er svært at se, om Ulrik er dernede mellem bilerne. Mor ved lige hvilken rutebil, 
der kører til Sallinge og da vi nærmer os den, får vi pludselig øje på en lille dreng, 
der står ved døren ind til rutebilen.  
Det er Ulrik.

Mor løber hen til ham, og gir ham et stort knus. Jeg er ved at græde af  bare 
glæde over, at vi har fundet ham.  
- Hvorfor stak du af ? Spør’ mor og sætter ham ned.  
- Jeg stak da ikke af, sir’ Ulrik med tårer i øjnene. – Lige pludselig var du og Peter 
væk, og jeg kunne ikke få øje på jer. Så gik jeg op og ned ad gaden, men I var der 
ikke. Men da jeg gik forbi en gade, fik jeg øje på de røde rutebiler. Og jeg vidste jo, 
at vi snart skulle tilbage med en af  dem. Jeg tænkte, at hvis jeg gik derned, så kom 
I to nok. 
- Det var klogt tænkt. Sagde mor  
- Åh, det er godt, vi har fundet dig. Hvad tror I ikke far ville ha’ sagt, hvis vi var 
kommet hjem uden dig? Sir’ mor med et lille smil.  
Far er nogle gange meget nervøs for hvad Ulrik og jeg laver, og han kan blive 
meget gal.  
- Ja, ja, sir mor. – det endte jo godt. Lad os nu komme hjem til far og få blodpølse.  
Ulrik og jeg griner til hinanden, laver en grimasse og sir’ så i kor.

- Blavdr!
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Hvordan var det i virkeligheden?

Cowboybukser/jeans hed Texasbenklæder i 1955.
Annonce i Sommers Magasin.
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Sådan en David Crocket-hue fik 
Ulrik og jeg senere.
Annonce i Sommers Magasin.


