
En julekalenderfortelling 2017 

1. Desember

Har du hørt om den lille kongefamilien Gullkrone som bodde 
langt, langt inne i skogen i et fantastisk slott med spir høyere 
enn tretoppene, malt i alle regnbuens farger? Ser du hvordan 
det blinker og gnistrer av det? Tenk, det er gull og diamanter alt 
sammen. Edelstener og safir! Midt i slottsgården er det bygget 
en nydelig vannfontene i ekte sølv som ligner en kneisende 
hest. Fra hestens munn spruter det en evig kilde. Vannet fra 
fontenene er grønnere enn skogen og dessuten magisk. Ja, 
magisk. For selv om det er aldri så kaldt, fryser vannet aldri til 
is. Til denne vannfontenen kom alle dyrene i skogen for å 
drikke det friske deilige vannet hver eneste dag. Og kongen, ja 
han var konge for alle dyrene i hele den store skogen som 
kaltes Gullskogen. På disse tider av året er Gullskogen dekket 
av den hviteste, blinkende snø. Snøkrystallene skinner som 
sølv og gjør skogen vakrere, og mer uskyldig enn en ung brud. 

– Trallalla. Trallala. Endelig er julen snart her, tenkte Kongen 
av Gullskogen og lot den høyre handa si fare over den blanke 
skallen, slik han gjerne gjorde når han ble ekstra ivrig. Kongen 
elsket julen slik alle konger bør. Men kanskje var Kongen av 
Gullskogen enda mer julekjær enn konger flest. Og når han 
tenkte på noe bra som den, da kunne man høre han nynne i 
slottets alle korridorer, saler og tårn. Spesielt høyt nynnet han 
når han tenkte på alle julekakene som Dronningen hans pleide 
å bake på denne tiden. 



– Å min lille søte Dronningbaker, pleide Kongen å si til sin kone 
og visste jo, at hvis han sa noe pent til henne, da vanket det 
enda mer godt. Ikke nok med det. Sa han noe pent til henne, 
da reagerte hun alltid med å kneise med nakken og vifte med 
det lange gylne håret sitt noe Kongen simpelthen elsket av hun 
gjorde. Håret hennes rakk helt ned til parketten og var så blankt 
at det lignet gull og edle stener - akkurat som spira på slottet 
hvor de bodde. 

Ut av alle de sju pipene snek det seg stadig ny røyk og en 
herlig søt duft spredte seg både ute og inne. Mye tydet på at 
Dronningen allerede var i gang med baksten. Hun likte så godt 
å bake julekaker at hun bakte dag og natt. Slottets alle skap og 
skuffer ble fylt med deilige kaker pyntet med nonstop og melis 
og seigmenn, sukkertopper og mokkabønner. Alle disse søte 
kakene skulle heldigvis ikke spises bare av Dronningen selv. 
Det hadde virkelig tatt seg ut! Sammen hadde Monarkekteparet 
to barn, ei jente på 8 år og en gutt på 5. Barn av monarker 
kalles prinsesser og prinser og Pia var derfor en prinsesse og 
Pål en prins. Prinser og prinsesser er egentlig ganske 
alminnelige barn de også, men noen forskjeller er det likevel. 

I skapet sitt hadde Pia uendelig mange kjoler av tyll og blonder, 
men uansett hva Kongepappa og dronningmamma sa, nektet 
hun plent å kle seg i kjoler! – Æsj, sa hun ofte, fikk hun velge 
ville hun heller gå omkring i bare trusa, i stedet for å ligne en 
kake hun også. Prinsessekrone ville hun i alle fall ikke ha!  Den 
klødde i håret og satt alltid skjevt. 



Akkurat som pappaen sin, var Pia alt for glad i kaker. Og hva 
skjer når du spiser kaker og kaker og kaker igjen? Jo, du får 
vondt i magen! Og hva blir du når du har vondt? Jo, da blir du 
ganske sur, synes synd på deg selv og legger skylda på alle 
andre. Aller lettest er det å skylde på dem som er mindre enn 
deg. Derfor var det ikke alltid like artig å være lillebror Pål. 

– Å nei, tenkte Pål når han så at søstra mumset i seg kaker. 
Han visste jo hvor det bar, ikke forstod han at Pia spiste så mye 
søtt heller. Selv likte han mest det salte og skygget unna både 
julekaker, karameller og sjokolade. Men selv om han aldri 
spiste noe søtt, var han nesten aldri sur. Tvert i mot. Han var 
kanskje den søteste og mest elskverdige på hele slottet og alle 
disse gode egenskapene ble liksom bare understreket fordi han 
også var så glad i å pynte seg. Han hadde verdens fineste 
bukseseler med stjerner på, han kammet alltid håret sitt til en 
side hver morgen, laga liksom en sånn sleik som de kaller det, 
og deretter satte han prinsekronen sirlig på sitt eget hue. Til sist 
speilet han seg lenge og vel før han gikk ut for å leke med 
dyrene. Pål han var nemlig god venn med alle dyrene som kom 
til slottet hver dag for å drikke av vannfontenen med det 
smaragdgrønne vannet. Mens Pia, som ikke engang ville greie 
håret sitt og derfor nesten alltid hadde masse floker i bakhue og 
så ganske bustete ut, hun gikk på prinsesseskolen. 

Skoleveien var ganske lang og kronglete og gikk gjennom 
Gullskogen, over berget, ned i dalen og over bekken. Til slutt 
var hun endelig framme i den store byen hvor skolen hennes lå, 
så nå når det var vinter fikk hun noen ganger ri på rådyra som 
bodde i Gullskogen så hun ikke skulle bli så sliten av å gå i den 
dype snøen. 



Men akkurat i dag, 1 desember, den første dagen vi skal åpne 
en luke i julekalenderen, skjedde det noe helt forferdelig på 
slottet. Stakkars prinsesse Pia fikk ikke reist til skolen, og lille 
prins Pål fikk ikke hilst på dyrevennene sine.  Ikke engang 
Dronningen fikk bakt en eneste siruppsnipp og Kongen han 
som alltid var så snill og glad, han ble så sint så sint at han ikke 
fikk spist en eneste julekake. 

Tidlig samme morgenen mens barna fortsatt lå og sov, ble 
Kongen og Dronningen nemlig vekket av en brevdue. Hakk 
Hakk Hakk, kakket han med nebbet til det kongelige soverom. 
Hva var vel dette? 

Kongen fikk en ekstra bekymringsrynke under kronen sin. Han 
skjønte jo at dua kom med brev, men aldri så tidlig på 
morgenen! Kongen, som ikke bare var glad i kaker, men som 
også var en klok konge, skjønte at det måtte ha skjedd noe helt 
spesielt. Han åpnet vinduet og tok imot brevet, takket dua og 
satte seg på sengekanten hos Dronningen for å lese. Ordene 
hoppet opp og ned som lopper på arket.  



Og jo mer han leste, jo rødere ble han i hele det ganske brede 
og runde kongefjeset sitt. Ved siste punktum klarte han ikke å 
dy seg lenger og hoppet ut av senga og ned på gulvet mens 
han reiv brevet i fillebiter. Han ropte og bar seg så Dronningen 
ble reint redd. Slik hadde hun bare sett han to ganger tidligere. 
Den ene gangen var  da han hadde fridd til Dronningen, men 
Dronningens far svarte nei. Kongen fikk det til slutt som han ville 
og godt var jammen det. Hvis ikke hadde det jo ikke blitt noen 
kongebarn og ingen som kunne ta over tronen og det glitrende 
slottet i alle regnbuens farger. Det skulle jammen tatt seg ut! 
Den andre gangen var da de i nattens mulm og mørke hadde 
fått uventet besøk inn på slottshagen. Noen, et dyr, et uhyre, en 
maskin eller tornado hadde formelig røsket opp alt med rota. 
Etter en lengre politiaksjon ble den grusomme Vetleberg 
Vortesvin fakket. Huff, for en skummel type! 

Denne gangen var det ikke slekt eller arv eller trone eller hage 
som egget Kongens humør. Denne gangen gjaldt det noe som 
ville prege flere mennesker. Ja også dyr. Hele vinteren. Hele 
året og hvem vet, kanskje årene etter dette? 

Har du hørt noe så sprøtt! Jamret Kongen seg og Dronningen 
svarte bare med å riste på hodet med det lange håret, for ennå 
hadde hun jo ikke hørt hva som stod eller hvem som hadde 
skrevet til dem. – Har du hørt noe så frekt, gjentok Kongen og 
enda en gang måtte Dronningen innrømme at nei, det hadde 
hun ikke. Hun hadde ikke hørt og ikke sett noe som helst. 

– Nei, jeg har ikke hørt, svarte hun og pekte på brevet som nå 
dalte som snø ned på kongesoverommet og var umulig å lappe 
sammen og derfor umulig å lese på nytt. 



– Kanskje kunne du ta deg bryet med å gjenta budskapet til 
meg, ba hun, - Jeg er jo liksom din livsledsager og skal leve 
med deg i gode og onde dager. Dette ser ut til å være en slik 
ond dag, men det er litt vanskelig å forholde seg til det, siden 
jeg ikke vet hva du har lest. – Det er sant, mente kongen og 
klødde seg i hodet som jo ikke hadde hår, og som derfor fikk 
røde striper etter neglene, så hardt klødde han seg. 

Kongen tok seg kongelig sammen og strammet seg opp i den 
blå hermelinfrakken sin. Nå skal jeg etter minnet gjenta det jeg 
har lest. Men hold deg fast og sett deg gjerne rolig ned først. 

Dronningen gjorde som hun ble fortalt. Kongen rensket 
stemmen: – Krmm. – 

Kjære, Konge og Dronning. I år kan det ikke bli noe jul. For julen 
er stjålet. Jeg beklager så meget. Hilsen Julenissen. 

– Har du noen gang hørt noe verre? ville Kongen vite og var på 
vei til å hisse seg opp på nytt. 

– Var det ingenting mer, ville Dronningen vite. 

– Jo, det stod noe med liten skrift også måtte Kongen meddele. 
Bare flaks at han hadde fått det med seg før sinnet tok 
overhånd. – Jo, jo, stotret han….det stod at den som var 
hovedmistenkt i saken var en såkalt enøyd banditt.




