Hej med dig
Velkommen til ordenes Univers
Her kan du læse nogle smagsprøver på mine, Rim & Remser, ”Æggegækkerier & andet Gok” og
børnehistorier.
Nogle af dem foregår i et helt nyt land, som jeg har skabt. Det ligger langt, langt borte mod syd.
Det hedder Alfmark og er omgivet af Stjernehavet.
Her kan du møde Familien Grønnesen, Violethat med katten Vimse, Pindo, Flora, Hr. Brie, Alfred Mus,
Familien Von Sneglesen, Ridder Tuttelit, Larvusser, Tuttelitter. Så er der Ormius og Lille Snegl.
Nåh, ja jeg har jo helt glemt alle Alferne. Dem findes der rigtig mange af i Alfmark, kan du jo nok
forstå. Der er bl.a. Alferik, Brillealf, hjerte alfer, blomster alfer og sikkert mange, mange flere.
I Alfmark er alle søde og rare ved hinanden og har det rigtig sjovt. Nå, ja de kan altså godt lide at
drille hinanden engang imellem. Men det er bare for sjov.
Du kan også møde Hr. Hanesen fra Kyllegård i Kyllinge. Her bor også Familien Kyllesen i Kyllebo. Far og
mor Kyllus og Kyllia Kyllesen. De har lille Kylline. 2 nye børn er på vej. De hedder Pip og Pop.
Jeg håber du vil hygge dig rigtig meget i mit børneunivers.
Nu skal du få fred og ro til at rejse ind i ordenes Univers

Med kærlig hilsen
Sannemarie
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3.

Familien Grønnesen

Velkommen til Grønne Dalen der ligger i Alfeskoven.
I Grønne Bo bor familien Grønnesen, Fatter Floris og Mutter Fik med deres 2 børn, Fiona og
Fister.
Fatter Floris er lille. Han kan godt blive sur, hvis han bliver forstyrret i middagsluren.
Han elsker at være ude. Han saver brænde, holder pænt ved huset og går mange ture.
Mutter Fik er munter, hun tager livet som en leg. Hun synger, danser og laver ståhej. Hun
passer hus, laver mad, syr tøj, passer blomster og giver børnene bad.
Fister laver numre i et væk. Han hopper og springer, så man skulle tro, han er en gummiged.
Fiona er lille og ganske bly. Hun tænker meget over tingene. Hun kan godt lide at ligge på
græsset og kigge op i skyerne.
Hun elsker – ligesom Fister – at lege med alferne.
Fiona og Fister plager tit om at få et kæledyr, men Fatter Floris og Mutter Fik synes ikke,
det er nødvendigt. ”Vi har alle dyrene og alferne lige udenfor døren. Vi kan jo aldrig tage på
ture og ferie, hvis vi har et kæledyr. Hvem skal passe det?”, siger de. Men det synes Fiona og
Fister da ikke er noget problem ”vi tager det da bare med!”
Mutter Fik synes altså også, at det sviner lige lovligt meget. Hun kan nemlig godt lide, at der
er rent og pænt i huset, så det bliver, som det en gang er bestemt

Tuttelitterne
Ved træet lige udenfor familien Grønnesens hus bor Tuttelitterne.
Familien kender dem ikke så godt, selv om Tuttelitterne har været der i al den tid, de har
boet i Grønne Bo.
De har forhørt sig hos de andre i hele Grønne Dalen. Men, nej, der er ingen, der aner, hvor de
kommer fra, eller hvorfor de er der.
Når solen skinner, kommer de frem fra træets rødder, men lige så snart solen går ned, er de
pist væk igen. De gemmer sig også hele vinteren.
Tuttelitterne ser sjove ud. De har én krop med 3 hoveder. Deres hår er underlig krøllet og
stritter lige op i luften.
De siger aldrig noget, men ser altid så glade ud.
Fiona og Fister går sommetider hen til dem, men lige meget
hvad de gør, kan de altså ikke få dem til at sige noget. De kan
heller ikke få dem til at bevæge sig.
De kan heller ikke forstå, hvor de kommer fra, for de kan ikke
se noget hul ved træet.
Hele familien Grønnesen har prøvet at stå op før solen for at
se, når Tuttelitterne står op.
Selv om de alle 4 kigger meget nøje på det sted, hvor de plejer
at stå, ja vupti – og som ved et trylleslag, er Tuttelitterne der
lige pludselig igen.
Jeg er helt sikker på, at de ikke engang kan nå at sige hokus pokus, så hurtigt går det.
Så beslutter familien Grønnesen sig så for at spise aftensmad udenfor.
De vil altså se Tuttelitterne forsvinde – men lige meget, hvor opmærksomme de er, ja så sker
det samme, som om morgenen vupti – og væk er Tuttelitterne.
”Hmm”, brummer Fatter Floris ”det må altså kunne lade sig gøre!” og så klør han sig i nakken.
”Jeg går mig en aftentur” siger Fatter Floris ”jeg går hen til Hr. Brie. Måske har han en
forklaring på, hvordan det kan gå til, at Tuttelitterne pludselig er der og lige så pludseligt er
væk igen!”

Osteriet og Hr. Brie

Hr. Brie er en venlig mand. Han har et osteri, hvor han laver oste.
Han laver firkantede, runde, trekantede, aflange – ja, han laver alle mulige slags oste.
Selv om han elsker ost, bliver lugten i Osteriet alligevel engang imellem for meget for ham.
Så bærer han de gamle oste udenfor på en bænk. De lugter nemlig meget stærkt.
Selv Alfred Mus gider ikke snuppe dem. Han synes, de er for stærke og klistrede.
Fatter Floris og Mutter Fik elsker ost.
Fatter Floris besøger ofte Osteriet for at købe ost. Han kan bedst lide den firkantede med
huller.
Fiona og Fister bryder sig ikke om ost. De vil hellere have honning. Bierne i Alfeskoven laver
nemlig den dejligste honning.
Engang tabte Fatter Floris osten, og det har Alfred Mus ikke glemt, så den ligger ofte på lur.
Den elsker nemlig også ost – specielt den firkantede med huller, som Fatter Floris køber.

Muse Bo og Alfred Mus

Alfred Mus bor i Muse Bo, lige ved siden af Glo Bo, hvor Violethat og hendes kat Vimse bor.
Hans bedste venner er alferne. De hygger sig ofte sammen.
I dag står de små alfer og venter spændt. Kommer Alfred Mus dog ikke snart ud af Muse Bo?
De har nemlig lige set Fatter Floris gå forbi, og vil du tænke dig: han tabte osten!
Den ligger lige uden for musehullet.
De ved jo, at Alfred Mus elsker ost. De råber: ”Vågn nu op – vågn nu op Alfred Mus – skynd
dig, Fatter Floris har tabt en ost. Den ligger lige udenfor musehullet!”
Alferne får nu øje på 2 snegle, der er på vej mod osten, men de ved altså ikke, om snegle
spiser ost. ”Åh, nej, bare nu ikke de spiser osten” siger alferne til hinanden.
De synes nemlig, det er så hyggeligt, når Alfred Mus spiser ost. Han går ofte med hen til
Blomster Bo, hvor han gnasker løs, mens én af alferne læser historie.
Endelig stikker Alfred Mus søvndrukken hovedet frem i musehullet. Men jeg skal lige love for,
han får fart på, da han ser osten, og at sneglene er på vej derhen.
”- Hoppe pif og hoppe puf ud af hullet i en ruf, ti – ni – fem og muse hop, se hans lab på ostens
top. En – to – tre i rask galop og Alfreds stol den får et chok, da – vupti dask - muse enden
siger klask – ja, Alfred lander ganske raskt.
Fire – seks og otte osten den blev borte. Den der osten finde kan, det er ostens ejermand –”
Og Alferne jubler i kor, da Alfred Mus lander på sin stol ved Blomster Bo. Hurra, nu skal vi
rigtig hygge os!

Frøken Violethat og Vimse

Frøken Violethat bor i Glo Bo sammen med katten Vimse.
Hun er en nysgerrig rad. Hun følger med i alt, men er altid glad. Hun er overalt i busk og krat.
”Har I hørt det, har I hørt det!” Hun er et værre sladderblad
Hun kan ikke se alferne. De elsker at drille hende. De kilder hende i nakken og snupper
hendes briller og lægger dem de særeste steder.
Frøken Violethat klør sig ofte i nakken. Hun kan altså ikke regne ud, hvorfor hendes briller
ligger de mærkeligste steder. Somme tider hænger de ude på stigen. Andre gange ligger de i
suppe koppen. Ja, vil du tænke dig, den ene dag lå de altså i hendes ene strømpe. Alferne – ja
de står bare og griner.
Men Frøken Violethat bliver nu ikke rigtig sur. Hun skælder bare lidt ud på Vimse og tror, at
det er den, der har snuppet dem.
Men det er Vimse altså for doven til. Den er et rigtigt dovendyr. Den sover helst hele dagen.
Når det er mørkt, ligger den på lur efter Alfred Mus.
Men Alfred Mus sover om natten. Det har Vimse bare ikke fundet ud af. Så det ender gerne
med, at Vimse falder i søvn om natten også.
Vimse behøver nu heller ikke at jage mus, for Violethat giver den rigelig med mad og fløde.
Derfor er den så tyk og doven. Men Violethat ved at man skal være god mod dyr.
Det er jeg helt sikker på, at du også ved.

Flora

Flora bor i Blomster Bo i Grønne Dalen. Hun elsker stilheden i Alfeskoven.
Flora har grønne fingre. Hun går altid og nusser med blomster og planter. Alt hvad
hun rører ved spirer og gror.
Flora kan se alferne og synes, det er dejligt, at de elsker at være i hendes have.
De leger og hygger sig i hendes hængekøje. Hun har alligevel aldrig tid til at ligge i
den.
Da der er så frodigt i haven, er der også mange blomster alfer.
Katten Vimse kommer også ofte forbi. Flora elsker Vimses narrestreger, når den
vimser omkring og står på spring efter musen Alfred.
Men Alfred Mus har slet ikke tid til at lege med Vimse. Han hygger sig nemlig med
alferne. De elsker at lege med ham.
Flora er ikke gift. Mange i Grønne Dalen synes, det vil være en god ide, at Flora gifter
sig med Hr. Brie. Men det pjat vil Flora overhovedet ikke høre tale om.
Hun kan nemlig ikke lide ost og slet ikke lugten af ost!
”Hvordan skal jeg dog også få tid til at være gift?” spørger Flora ”jeg har da rigeligt
at gøre med planterne og mine venner!”

Fatter Floris bliver rigtig, rigtig sur
Hele familien Grønnesen skal i dag til solskinsfest hos familien Hjertesen i Hjerte Dalen.
Det glæder de sig alle meget til.
Mutter Fik, Fiona og Fister har gjort sig rigtig fine. Nu venter de bare på Fatter Floris.
De venter og de venter. Hvor bliver han dog af?
Nu får de øje på ham. Han ser altså meget sur ud. Hvad mon der er
sket?
”Jamen Floris dog” siger Mutter Fik, ”hvor har du dog været?”
”Jeg kunne ikke binde mit slips, så jeg skyndte mig hen til Hr. Brie, så
han kunne hjælpe mig. Men han havde lige båret en gammel ost ud på
bænken, så nu lugter jeg af ost. ØV lugt selv!”
Mutter Fik gik hen til Fatter Floris. ”Åh, det er nu ikke så slemt. Det
lufter af, mens vi går. Op med humøret”.
”Fatter Floris, Fatter Floris, du har et lille stykke ost på næsetippen”
råber Fister begejstret.
Mutter Fik: ”Ja, minsandten Floris, drengen har jo ret. Kom her så skal jeg tørre det af”
En, to, tre vupti så er næsen fri for ost. ”Værsgo, her har du en blomst. Duft du nu til den”.
”Ah, den dufter jo dejligt”. Fatter Floris snuser blomstens duft op i næsen. Han smiler glad.
”Ah, nu dufter jeg jo dejligt igen. Kom, nu må vi af sted. Hele familien Hjertesen venter jo på
os. Vi kan ikke komme for sent til solskinsfesten”.
Fister og Fiona hopper og danser glad af sted, så Mutter Fik og Fatter Floris slet ikke kan
følge med. ”Vent på os”, råber Floris. ”Åh, lad dem nu bare” siger Mutter Fik.
(På side 13 kan du se familien Grønnesen på vej til Hjerte Dalen)
Grønne Dalen si’r farvel
Men tro mig, vi ses snart igen
i Hjerte Dalen, hvor vi finder
Larvusserne med røde kinder
og Sneglesen med hat på sned
og Hjertesen de danser med
familien fra Grønne Dalen
En – to – ti – de faldt på halen
Grønnedit og Grønnedut
Historien den er slut
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3
Hjerte Dalen

Familien Von Sneglesen

Familien Von Sneglesen, far Sneglus, mor Sneglia, Snegline og Lille Snegl bor i Snegle Bo i
Hjerte Dalen langt inde i Alfe Skoven.
De har fundet sig en dejlig bolig under nogle blade. Her er lunt og tørt.
De har sørget for, at Snegle Bo ligger godt gemt under træer og buske, for de vil ikke
risikere, at dyr eller mennesker træder på dem.
De er jo ikke så store, og sneglehusene er meget skrøbelige. Hvis man træder på dem, siger
det knnaaaasssshh, ja, og så er dét gået i stykker og sneglen højst sandsynligt trådt ihjel.
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Familien Von Sneglesen har et kæledyr Ormius, der er en sød lille orm.
Lille Snegl har dresseret Ormius, så den kan stå på halen. Det ser ganske sjovt ud, for når
den er kommet op at stå, må den bevæge sig fra side til side for at holde balancen.
Det ser næsten ud, som om den danser.
Lille Snegl klapper med halen af bare fryd.
Han synes, det er så sjovt at lege med Ormius og få ham til at gøre kunster.
Har du nogensinde set en orm, der kan stå på halen?
Jeg har aldrig set det før.
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Far Sneglus er lidt af en vigtigper.
Han påstår, at han kommer fra en meget fin familie – deraf navnet Von Sneglesen.
Han fortæller oven i købet, at hans familie stammer fra Tyskland. Så han vil helst have, at
navnet bliver udtalt på tysk ”Schneglus Von Shcnegelsen”.
De andre dyr i Hjerte Dalen har aldrig hørt om Tyskland. De synes, det lyder som noget, der
ligger meget, meget langt væk.
Ja, de har da snakket om, at det lyder lidt mærkeligt, at snegle kan komme fra Tyskland og
til Alfe Skoven, med den sneglefart de bevæger sig i.
Det må altså have taget mange år.
Men de har jo heller aldrig hørt om andet end Alfeskoven.

De beslutter sig for at spørge Pip Fuglsen, næste gang den kommer
på besøg. Den kommer jo langt omkring, så måske ved den, om der er
noget, der hedder Tyskland, og hvor langt væk det ligger.
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Familien Von Sneglesen har altid hat på.
Mor Sneglia siger, at det bruger man i Tyskland.
De elsker at drage ud på ture sammen. Det gør de næsten hver eneste dag, men
hvis det blæser for meget, må de dog blive hjemme, for så blæser hattene af!
Det er også ganske upraktisk med hat på, når de kryber ind under en gren.
Det sker ganske ofte, at hatten bliver siddende i grenen eller falder helt af.
Men hattene skal på, sådan har det altid været, og sådan bliver det ved med at være, siger
Mor Sneglia. Far Sneglus brummer bare samtykkende.
Dyrene og hjerte alferne i Hjerte Dalen ryster nu lidt på hovedet af familien.
De synes, det er synd for Lille Snegl og Snegline, at de skal have hat på.
Det er altså ikke til at lege med dem, for hvis det bliver for vildt, falder hatten jo hele tiden
af.

11

Familien Von Sneglesen synes, det er så dejligt at tage ud på deres daglige ture.
Her hilser de på deres venner i Hjerte Dalen.
De møder altid nogle hjerte alfer. Dem er der rigtig mange af.
Men der er nu også almindelige alfer og blomster alfer.
De møder som regel også nogle larvusser.
De er nogle sjove små nogen. De bevæger sig hurtigt omkring – ja, det virker næsten, som om
de flyver.
Men de har nu aldrig set en larvusse flyve.
Nogle gange møder de også Pindo.
Han er en sød lille fyr, der bevæger sig næsten lige som langsomt, som dem selv.
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I dag har Familien Von Sneglesen været på en lang tur.
Lille Snegl og Snegline er blevet trætte, så på hjemvejen bærer far Sneglus og mor Sneglia
dem på ryggen.

Det synes de er mægtigt sjovt, for når far Sneglus eller mor Sneglia bevæger sig hen over en
lille bitte sten, giver det et hop.
Det er næsten som at køre i rutsjebane!
Så råber Lille Snegl og Snegline ”En gang til, en gang til”, så det kan høres i hele Hjerte
Dalen.
Far Sneglus bryder sig ikke om, når sneglebørnene råber. Så siger han strengt: ” Lille Snegl
og Snegline, I må altså ikke råbe så højt, så alle kan høre det. I må jo huske på, at der er dyr
i Alfe Skoven, der sover om dagen, og hvis I råber så højt, så vækker I dem jo!”
Det kan Lille Snegl og Snegline da godt forstå, for de bryder sig heller ikke om at blive
vækket, når de sover.
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Nå, men nu er det pludselig blevet mørkt, og familien Von Sneglesen er gået til ro.
De ligger nu og sover trygt under nogle blade i Snegle Bo.
Det eneste der høres i Hjerte Dalen, er vindens sagte hvislen i bladene.
Hov – hvad er det? Schhhh vær lige helt stille.
Hør – jeg tror søreme, det er uglen, der tuder.
Kan du også høre den?

Uhuuu uhuuu uhuuu uhuuu uhuuu uhuuu uhuuu

Ti og ni og otte og syv
Seks og fem og fire og tre
To en halv og to og ener

tror du mon, historien er lyv
så gå ud i skoven og se
om Hjerte Dalen mon du finder

En og to og tre og fire
Fem og seks og syv en halv
Otte og ni og ti og hej

stjerneskud og blomsterspirer
så kan du på alfen kalde
næste bog den er på vej
ugledit ugledut - historien er slut

Lille Sille
Lille Sille fik en dille
hun så gerne spille ville
kom dog i en mægtig pine
nåede aldrig første time

Men pludselig var melodien væk
Sille vågnede med et sæt
hvem drev med hende gæk
musikken var blevet borte væk

Sille købte nogle trommer
det slog hul på hendes lommer
Købte flere poser slik
Havde ej penge til en trommestik

Lille Sille vidste nu
mens hun drømmen kom i hu
at hun spillet ville lære
Det måtte briste eller bære

Lille Sille fandt en hammer
Hamrede løs - det var en jammer
Der kom hul i trommens skind
Sille vidste hverken ud eller ind

Sille fór til skolen hen
Frøkenen sagde: ”værsgo kom ind
Vil du spille violin
tag den bare – den er din”

Sille tænkte så det knagede
”hvis jeg bare penge havde
så købte jeg en violin
og kom i et fint orkester ind”

Sille jublede og sang
Vidste at hun hver eneste gang
til nattens drømme lytte må
for at ønsker opfyldt få

Lille Sille faldt i søvn
og hun havde en drøm
så du tror det er løgn
Hun så med sine egne øjne

Lille Sille flittigt spiller
Toner fra violinen triller
Lyder nu så englene synger
publikum sidder i salen og gynger

at hun spillede på violin
blandt engle midt i solens skin
der legede i himlens flor
og sang i verdens englekor

Sille fandt fra anden time
vejen ud af sin kattepine
ved at lytte til sin drøm
er Lille Sille nu blevet berømt
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Pærens vej til flasken
Nu vil jeg fortælle om
da pæren ned i flasken kom
Det startede en forårsdag
hvor solens stråler varme gav
I haven bag ved kirkens gård
Min faster fik en kaffetår
og skipper Clement kom forbi
For han kan fasters kaffe li’
Han talte om, hvordan det gik
da han på Cuba cigaren fik
Om da han til Jamaica kom
og han sig fik en flaske rom
For tænk dig lige nede i flasken
Ja, faster måtte holde masken
For nede i flasken pæren lå
det kunne faster ej forstå
Faster tog sig til hovedet i et væk
skipper drev vist med hende gæk
Han bad hende om at følge med
De gik til fasters urtebed
for her stod fasters pæretræ
det gav for alle urter læ
En lille pære på grenen hang
Han gav nu faster en lille sang
Han klippede bladene med saksen
Og puttede pæren ned i flasken
Flasken bandt han fast med båndet
De klappede hinanden i hånden
Og tænk dig, pæren voksede sig stor
Mens blomsterne strålede i flor
Faster blomster og urter plejede
Skipper Clements flag atter vajede
for han sejlede på bølgen blå
og rommen i skibet klukkende lå
og ventede i skippers taske
Åh, han måtte til faster haste
Nu pæren på bunden af flasken ligger
Skipper ej mere rommen drikker
Pæren nu i rommen sejler
Skippers opskrift den tog kegler
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Vrøvlevise

Flæskesteg og gamle koner
Sure tæer og brune kjoler
Lakridskonfekt i lange baner
finder vej til vores ganer

Onkel Frede danser polka
sammen med min tante Olga
Børnerim og gamle remser
Hestevognen har ej bremser

Femten fregner midt på kinden
Håret flagrer løst i vinden
Cyklen pumpes og af sted
mælkemanden kommer med

Strømpebånd i stride strømme
Silkebånd med lige sømme
Neger kys i mørke timer
spist før midnats uret kimer

Lunt i svinget ligger hytten
Solens stråler rammer pytten
Ræven lusker rundt om natten
Musen gemmer sig for katten

Ud og jogge i en fart
Lys og luft, ja det er rart
Pølseskind og tyve kroner
Spegesild og fiskerkoner

Gummi bamser, krudt og kugler
Midt i træet sidder ugler
Lyset tændes klokken fire
Hyacinterne får spirer

Røde roser står i flor
Fugle synger med i kor
Sneen ned fra himlen vælter
Bageren sine boller ælter

Op og ned og ud og ind
Edderkoppen laver spind
Fluer fanges tit i flasken
Strikkekonen holder masken

Stjerneskær og måneskin
Bjørnen hviler trygt sin kind
Klokken sidder midt i tårnet
Moster Gerda bruger hårnet

Boller op og boller ned
Bagerkonen bliver fed
Hvis hun ofte kager spiser
mens hun læser i aviser

Solen er nu gået ned
Lille Ole fik besked
Alle børn nu sove kan
Rejs trygt ind i drømmeland
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Nede i kartoflens kælder
Nede i kartoflens kælder
ligger spirerne og tæller
natten og de mørke timer
mon snart forårs uret kimer
Utålmodigt kartoflerne venter
mon snart bondemanden os henter
For når forårssolen skinner
mens vi alle får røde kinder
og varmen ned i jorden stiger
puttes kartoflen med dens spirer
ned i bondemandens jord
Måske du ej det tror
men her ligger den og glor
fra tidlig vår til efterår
Ud fra spirerne der vokser
de dejligste små kartofler
Kartoflerne gror og de gror
Bondemanden ofte jorden renser
så ukrudtet ej væksten bremser
Han dem gøder og vander
hvis ej himlen regn danner
Først når efteråret kommer
vil kartoflerne op i rammer
og ind på bondens mørke lager
For lyset dem ej behager
det dem giver grønne flager
På lageret de i kasser ligger
indtil bondemanden dem vasker
og i sække eller poser pakker
Han dem kører til butikker
hvor de ej længe på hylder ligger
til de i indkøbsvognen falder
Vi dem vasker, skrubber eller skræller
Vi dem snitter, river eller flækker
Vi dem steger, bager eller koger
For kartofler er sundt
og spises hver eneste dag året rundt
Måske du fandt i kartoffelhistorien behag
For dette var lidt historie fra mig
om kartoflens vej fra kælderen og til dig
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”Æggegækkerier & andet Gok”’

Ægge gække rim og remser
gækkebrev med gule bamser
finder vej til postens sæk
Sendt af hvem – kom med et gæt
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Et lille æg på bakken lå
kluk kluk kluk kluk
Kan det mon gå?
Åh, bakken ned på gulvet fór
Nu ligger ægget der og glor
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Snip snap snude nu er historien ude
Farvel og på gensyn
Kom snart igen

