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Der var engang en ræv, der var glad for 
sit arbejde. Ræven hed Franz og han 
regnede med tal i et stort firma, der 
hed Hønsegården. Hans chef, en høne, 
elskede ham.



Derfor fik Franz et chok, da han næste dag blev 
fyret. “Du skal ud af vagten, Franz!” 
“Og du kan liiige vove på at komme tilbage!” 



“Sig mig, hvorfor er jeg blevet fyret?”, spurgte Franz 
forbavset. “Vi er bange for dig, Franz. Dine skarpe 
tænder og spidse poter gør os utrygge!”, udbrød 
hønsene og badede videre på kontoret. 



Franz var nedslået. Han havde lige købt hus med 
Lillemor, hans kone. Og de havde en baby på vej.
Hvad skulle han dog stille op?



Om aftenen sagde Franz ikke et ord. “Hvad er 
der galt?”, spurgte Lillemor. “Intet”, sagde Franz 
og slubrede hønsekødssuppe i sig. Han turde 
ikke fortælle Lillemor, hvad der var sket. At han 
var blevet fyret og ikke måtte regne med tal i 
Hønsegården længere. 



Franz gik ned på jobkontoret for at finde sig et 
nyt arbejde. Der sad en hund, Moses hed han, 
der hjalp med den slags.  Måske han kunne lufte 
mennesker? Kaste med bold? Moses hev ham i 
slipset og udbrød: “Du kan få mit job!”  Men dét 
gad Franz i hvert fald ikke.  



“Hvad gør jeg så?”, tænkte Franz. Han satte sig i 
en park og tænkte over livet. “Jeg ringer til Calvin. 
Han har altid et godt råd i ærmet.” Calvin var en 
glad skildpadde og Franz’ bedste ven. 



Calvin tog den og var i gang med at tænde et fyrfadslys. 
“Du skal gøre, hvad der gør dig glad”, sagde Calvin. 



“Det gør jeg! Og det virker.”  



Gøre, hvad der gør mig glad? Hvad kunne 
det mon være? Og hvad med jobsøgningen?



Franz elskede at fortælle historier til Lillemor, 
inden de skulle sove. Om bjørne på udflugt og 
livets store spørgsmål.



Han elskede at bage brød. Kan du se, hvad figurene 
ligner? Det var altid noget nyt, Franz æltede 
sammen. Derfor var det sjovt.



Han elskede at regne med tal. Det opdagede 
hans forældre, da han var barn. Så gav de ham 
regnestykker. Fx. spurgte de ham: “Franz, hvad er 
2 + 2, hvis det ikke er 4? Det vidste han dog ikke. 



De næste tre måneder gjorde Franz det, han holdt 
mest af. Fortælle historier, regne med tal og bage 
brød. Han kiggede på sin computer.Tiden var 
fløjet afsted. Han skulle allerede være far! 



Deres søn, Franz Junior, skinnede af begejstring 
over at se verden. Hvad mon han skulle blive, når 
han blev stor? Franz havde lært, at det ikke var 
vigtigt. Så længe, han havde det sjovt.



En dag ringede de fra TV. De havde hørt, han var 
en dygtig bager og ville derfor have ham med i et 
nyt TV-program. “Du har fået et nyt job, Franz! 
Du skal bage brød og fortælle os, hvad det ligner! 
Kan du møde ind på fredag?” 



Så måske var det ikke så slemt at blive fyret 
alligevel. Det hele ordnede sig jo. 



Særlig tak til Alexander Greve Andersson og 
Karen Schjermer. 2020




