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Kapitel 5

 Vil du købe mine  
underbukser?

Ude på gården gik man altid rundt i mudder, mel-
lem små tuer af græs og dybe traktorspor. Der var 
en duft af brændt gran, og indimellem fik man ed-
derkoppespind i ansigtet. Det var også helt sikkert, 
at der skulle vaskes tøj bagefter, fordi man havde 
ligget på knæ og kæmpet for at få savet stammen 
over.

Her var ingen af delene.
Til gengæld drejede flere af træerne stille rundt, 

uden en lyd. Det var næsten magisk. Røde, blå, lilla, 
sorte, hvide og selvfølgelig også grønne juletræer. 
Nogle af dem var endda pyntet på forhånd, med 
glitterguld, der løb mellem grenene, store glaskug-
ler, brunkager, kræmmerhuse, stofnisser, flettede 
hjerter og masser af små elektriske lys.

“Ja, som I kan se, så har vi et par stykker, der 
ligner grantræer på en prik, men dem herovre, de 
er det nyeste nye. De er lavet af fibergran og har 
indbygget bluetooth-højttaler, så hvis mormor ikke 
synger godt, så kan træet bare overdøve hende.”

“Men hvad så hvis træet ikke synger godt? Kan 
man så skrue op for mormor?” spurgte far.

“Ha, ha. Du er en vittig hund, hr.”
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“Vov,” sagde far og stoppede op. Foran ham stod 
nok det mest almindelige juletræ i hele samlingen. 
Det var grønt, drejede ikke rundt og havde ingen 
pynt. Endnu. 

“Hvor meget skal du have for det her?” spurgte 
far.

“2000 kroner,” svarede manden.
“Ha, ha. Du er en vittig kat, hr,” sagde far. “Jeg vil 

jo ikke købe alle dine grantræer. Jeg vil bare købe 
det her lille, stille grønne juletræ,” smilede far og 
pegede med saven på træet.

“Ja. Og det træ koster 2000 kroner. Det er det 
billigste, jeg har,” smilede manden og fortsatte. 
“Hvis du for eksempel ville have et bevægeligt hvidt 
juletræ med lysende fibergran, en højttaler med god 
bas og smuk pynt, så ville det koste 24.000 kroner,” 
sagde manden og pegede bagud på det hvide træ, vi 
lige var gået forbi.

“24.000 kroner?!? Er du fuldkommen bims i 
låget? Er det lavet af guld, diamanter og sjældne 
Pokemon-kort måske?” råbte far og blev langsomt 
rød i hovedet.

“Ja, jeg synes da også, det lyder lidt dyrt,” sagde 
mor.

Manden kiggede på os og gned sig i hænderne. 
Han irriterede mig lige så meget som en myg i et 
telt. Blodsuger.

“Men ved I hvad? I kan jo bare lade være med 
købe et. Så kan I gå hjem og pynte æbletræet i haven 
og danse rundt om det juleaften,” sagde manden og 
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smilede.
”Vi har allerede pyntet æbletræet,” sagde mor, 

hvilket fik manden til at blinke lidt med øjnene. 
Han fortsatte. “Hør her. I ved godt, at jeg er den 
eneste, som sælger juletræer, nu da alle andre gran-
træer i verden har fået granpest. Og det er klart, at 
når jeg er den eneste, som sælger noget sjældent, 
altså juletræer, og alle vil have et, så stiger prisen. 
Det kaldes udbud og efterspørgsel.”

“Det kaldes alt for skidehøje priser og noget 
værre svineri,” råbte min far og var nu helt sikkert 
blevet rød i hovedet. “Ved du hvad, så kan du få lov 

til at købe mine underbukser for 
24.000 kroner, dem har jeg nem-
lig kun to af, så de er også meget 
sjældne.” 

Manden kiggede befippet på 
far og stammede. 

“Nej, nej, nej. Det er jo ikke 
alt, der er sjældent, som er 

dyrt. Folk skal jo have lyst til at købe det. Jeg har 
ikke lyst til at købe dine underbukser,” sagde man-
den og rykkede baglæns væk fra far.

Jeg kiggede på mor og far. ”Prøv at hør’, jeg ved 
godt, at vi alle tre har meget lyst til et juletræ, men 
det her, det er simpelthen alt, alt for dyrt. Og des-
uden ...” Jeg tog fat i en gren på en af plastiktræerne, 
tog den op til næsen og snusede ind: ”Så er det her 
ikke ægte juletræer – og det komme de aldrig til at 
blive, uanset hvor meget de ligner.”
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”Det er LØGN!” Den lille mand hev grenen ud af 
min hånd. ”Det her er de bedste juletræer i verden. 
Og de eneste!”

”Du overbeviser os ikke. Vi vil ikke købe dit 
plastik, og vi skal nok finde et ægte juletræ, om vi 
så skal til verdens ende.” Far begyndte at gå mod 
udgangen, og vi fulgte med.

”Ha, ha. I finder aldrig noget! Og god tur til 
verdens ende, jeg tror den bliver LANG!” Den lille 
mand blev stående tilbage og råbte efter os.

Vi kom ud fra juletræssalget og kunne se andre 
familier gå derfra. De fleste så sure ud, med små 
børn, der græd, og hidsige fædre, der råbte og fæg-
tede med armene. Men der var også nogle få, som 
kom smilende ud med et plastiktræ. Der var endda 
nogle, som havde købt det hvide. De så ud til at have 
penge nok. Børnene kørte på segboards, forældre-
ne gik i pels, og den lille mands hjælpere gik og 
bar plastiktræet for dem. Den lille lort måtte tjene 
styrtende med penge.

Hjemme i huset løb far op på mit værelse, lige så 
snart vi var kommet ind ad døren.

“Jeg går op og bygger et juletræ af Lego. Og jeg 
vil ikke forstyrres,” råbte far og smækkede med 
døren.

Mor og jeg satte os i køkkenet.
“Det er lidt snyd, hva’?” sagde mor.
“Hvordan det?”
“Jo, altså enten tjener ham der den lille gran-
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mand mange penge, ellers også gør Lego, når alle 
folk vil have et juletræ. Man kunne selvfølgelig bare 
aftale, at alle gav hinanden grønne legoklodser i 
gave de næste fem år, så kunne alle bygge deres eget 
juletræ.”

“Tror du ikke, der findes andre løsninger?” 
spurgte jeg.

“Jo, man kunne selvfølgelig prøve at give gran-
træerne piller, putte en dyne om dem og så lade 
dem se tegnefilm, ligesom når du er syg. Og så håbe 
på, de bliver raske,” smilede mor og rodede mig i 
håret. Mor var den bedste til at passe mig, når jeg 
var syg. Måske var hun inde på noget der? Der var 
ikke rigtig nogen, der havde talt om, at man måske 
kunne kurere de syge grantræer og få dem raske 
igen. Pludselig kom far trampende ned i køkkenet.

“Hallo! Hvad er det for kedelig Lego-samling, 
du har? Der er jo næsten ingen grønne klodser, og 
man kan højst bygge et grantræ på størrelse med 
en bæver. Og man kan slet ikke hænge julepynt på 
det, det skal limes fast.” Far hviskede. ”Og mormor 
siger, at det er snyd, hvis man limer sine legoklodser 
sammen.” 

Min far stillede en Lego-skulptur på bordet. Den 
lignede faktisk lidt en grøn bæver. “Du bliver lige 
nødt til at tale med dine forældre om, at de skylder 
dig noget bedre Lego,” sagde han småsurt.

“Ja, det skal jeg nok, far. Men ved du hvad, mor 
fik en idé om at kurere de syge træer i stedet for at 
finde et nyt,” sagde jeg og kiggede på far.
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“God idé! Hvordan får vi dem til lægen?”
“Jeg tænker ikke, de skal til lægen, far. Vi må fin-

de ud af, hvad granpest er, og så kan vi måske finde 
en kur. Jeg prøver at spørge Frida i morgen, hun er 
vores natur- og tekniklærer.” Mine forældre lyttede 
begge interesseret.

“Ved du hvad? Det er en god idé! Så ringer jeg 
også lige ned på skolen og hører, om de måske har 
brug for en vikar, så kan jeg også blive klogere sam-
men med dig,” sagde far og smilede.

“Det behøver du ikke, far. Slet ikke,” sagde jeg 
nervøst. Han klappede mig på skulderen.

“Ork, jo. Alt for dig, min dreng.”
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