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Mille og Freja’s Jul i St. Magleby 2019 
 

 

4. December 

 

Klokken viste 05:03 om morgen onsdag d.4. december. 

Mille vågnede stille op fra en dyb nattesøvn og kiggede ud ad sit 

vindue, ud i den mørke december morgen og som mange andre 

morgener kunne man ikke se gårdspladsen. Det eneste lys der var 

at se, var gårdlamperne der lyste Gammelgaards-skiltet op i 

mørket, så forbipasserende kunne se hvilken gård de havde 

passeret. Mille for op fra sit fort af dyner og tæpper, gned sig en 

ekstra gang i øjnene. Kan det passe? Var det virkelig rigtigt? Et 

lysglimt! Lys i grisestalden! De er tilbage! sagde Mille til sig selv. 

Hun farede op ad sengen og skyndte sig i tøjet, så hun kunne 

komme over i stalden og op på høloftet, inden nogle stod op. I alt 

sin hast hev hun ned i dørhåndtaget ind til sit værelse og prøvede 

at åbne den, men den rokkede sig ikke ud af flækken. Den var låst, 

men nøglen til døren havde været væk de sidste par år. Mille 

prøvede igen på at åbne døren, men det nyttede ikke noget. Mille 

kaldte efter mor Hanne og far Karsten, men det tog trods alt lidt 

tid, da de ikke var stået op endnu. Mor Hanne bankede på døren og 

tog i håndtaget. ”Jeg kan ikke komme ud” sagde Mille irriteret. De 

begyndte at hive i døren på den anden side. Mille kunne høre et lille 

grin komme fra den anden side af døren. Grinet kom fra farfar Villy 



og efter lidt forsatte han grinet imens han sagde ”det er måske 

nissernes værk”. ”Årh så hold dog op med det nissepjat”, udbrød 

far Karsten lettere frustreret i det han prøvede på at bruge sin egen 

skulder som rambuk. Der lød et ordentligt brag, han tog sig til 

skulderen og hev igen i døren, det havde ikke hjulpet noget. Han 

tog et større tilløb og da han var få centimeter fra døren åbnede 

den, og han farede forbi Mille og endte med at sidde op ad hendes 

væg lettere forvirret. Da alle nu var vågne, måtte Mille opgive sin 

plan om at besøge høloftet. 

I løbet af dagen var der sket de mest mærkværdige ting. Til 

morgen var alle frostvarerne der dagen forinden havde ligget i 

fryseren lå nu i køleskabet og alle ferskvarerne der havde ligget i 

køleskabet lå nu i fryseren. Selv salt og sukker var byttet rundt, så 

da storebror Martin hældte ”sukker” udover sin havregryn, viste det 

sig at det var salt. Det var til gengæld sjovt syntes både Mille og 

lillebror Mikkel. 

Hen over middag opdagede far Karsten at nogle havde sat 

slangerne uden på dækkene på alle gårdens traktorer og alle 

tingene i forrådskammeret var forsvundet ud i det blå. 

Da Mille jo ikke nåede op på høloftet før skole, skyndte hun sig med 

lynets hast, for at komme hjem. Hun susede forbi Onkel Kaj, der 

var på vej hen til skolen for at hente lillebror Mikkel, hun vinkede 

bare i forbifarten og skyndte sig videre hjem. 

Mille åbnede døren ind til grisestalden og op ad den gamle 

trætrappe det gik, men nisserne var stadigvæk ikke kommet. Hun 

gik helt op ad trappen og satte sig med et bump på en af 

høballerne, hun kunne høre noget der puslede og frem kom 

nissemor Marta. ”Mille” hviskede hun og Mille sprang op fra 



høballen og gav hende det største kram, ”Hvor har jeg dog savnet 

jer. Hvor er Oldenissen Julius og Freja?” spurgte Mille ihærdigt. 

Nissemor Marta satte sig ned på en af høballerne, klappede ved sin 

side og hentydede til Mille at hun skulle sætte sig. ”Ser du Mille, 

imens vi var på vores årlige nissepilgrimsrejse, så hærgede den 

berygtede nissesyge og Freja blev smittet.” fortalte nissemor Marta 

imens hun fældede en tåre. Mille kiggede bekymret og uforstående 

på Nissemor Martha, da en hånd lagde sig på hendes skulder. Det 

var Onkel Kaj. ”Nissesyge er den mest berygtede og forfærdelige 

sygdom mellem nisser. Bliver man smittet, vil man miste sin røde 

næse og kinder. Ørene vil blive mindre spidse og værst for alle 

nisser, så mister de deres evne til at lave drillerier. Hvis en nisse 

ikke kan lave sine drillerier, så vil nissen langsomt visne ud”, 

fortalte han, ”og det må i hvert fald ikke ske for ungnissen Freja”, 

sagde Onkel Kaj med et meget bestemt toneleje. 

 

Mon nissesyge kan kureres? 

 

Glædelig 4. december 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


