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Gullskogens konge sitter nå oppe i slottets vestre fløy og forsøker å forhandle med 
et noe skurkete og ikke særlig meddelsomt Vortesvin som mener han har sett eller 
hørt eller snust seg fram til informasjon som kan være nyttig når eller hvis Kongen 
noensinne skal kunne hente inn jula tilbake. Det nysgjerrige og ikke så reint lite 
frekke prinsesse Pia står på tå utenfor og kikker inn i nøkkelhullet og presser øra 
hardt mot døra. Men både vegger og dører i dette slottet er tykke og kraftige. Hun 
hører bare bruddstykker av samtalen: – Enøyd. – Banditt-dritt. Julemysteri. Spor.  

Hjelpe deg. Hun synes også at hun hører noe om en prinsesse og i det samme har 
hun mest lyst til å fare inn og skrike høyt, men hun samler seg likevel og velger å bli 
ved sin post.  

Dronningen på sin side har mottatt besøk fra de dype skogene og sammen har de 
satt seg til i et av slottets nederste gemmakker, i det gule rommet ved siden av 
kjøkkenet der hvor Dronningen liker seg best. – Endelig er du her igjen, kvitrer 
Dronningen og ser på den gamle kvistkjerringa som om det var hun som var 
Dronninga og ikke omvendt. Det hadde seg nemlig slik at den gangen Dronningen 
kom hit til slottet for å gifte seg med Kong Gullkrone og dermed bli medeier av 
Gullskogen, lot hun seg blende av både det fantastiske slottet med mange høye spir 
som glinset av gull og diamanter. Hun likte at alle rom var malt innvendig i ulike 
farger og at det utvendig var dekorert av alle regnbuens kulører, men det var en ting 
Dronningen synes manglet. Og det var en hage. Å som hun ønsket seg en vakker 
hage der alle planter kunne trives. Ja, busker med bær og grener som tegnet seg 
som kniplinger imot himmelen. Dronningen hadde hørt at hvis man jobbet for mye 
med hagestell kunne man få grønne fingre. Det ville ikke ta seg særlig godt ut når 
hun skulle på ball, derfor søkte hun om ekspertise. Det var Kongen som til slutt fant 
ut at han skulle tilkalle Madam Mimmi. Madam Mimmi  var en slags magisk bestemor 
som kunne trylle!! Først måtte hun spørre Kongen om å snakke med alle dyrene i 
skogen om det. Skulle det bli en finfin hage, måtte alle være enige, mente Mimmi 
den gangen. Dermed rådførte hun seg med alle dyr. Alle unntagen en. Det var 
Vetleberg Vortesvin. Årsaken til dette kan være mange. Hun kan ha glemt ham. Hun 
var jo allerede den gang en gammel krok. Hun kan ha gjort det med vilje. Han var jo 
allerede den gang et ufyselig svin av et svin. Hun kan ha unnlatt å spørre fordi hun 
antagelig da kunne ventet seg et nei fra den kanten. Det er lettere å spørre om 
tilgivelse enn tillatelse, tenkte kanskje Mimmi da… 

Uansett. Kongen rådførte seg med dyra og fuglene som ble enige om at hage skulle 
det bli. En hage med flotte blomster er ikke laget på en dag, men med sin tryllestav 
klart Madam Mimmi å skape en hage på tre dager! Først måtte hun skyve den store 



Gullskogen tilbake til å gi plass til både park og hage. Hagen ble så flott med stier og 
blomster i all verdens farger omkranset  av vakre busker som var fine hele året 
rundt. 

Som takk til alle dyrene og fuglene ble det til slutt skapt en nydelig, magisk 
vannfontene med ”en vannsøyle grønnere enn skogen”,  med vann som aldri frøs. 
Alt var vel og bra og dyrene kom hver dag  fra skogen, gjennom parken og hagen 
med alle blomstene for å drikke ved den magiske fontene. Det var bare fryd og 
gammen alt sammen, men bak den største eika i Gullskogen hadde Vetleberg 
Vortesvin stått hele tiden og satt tennene i barken så sint var han. Ikke var han glad i 
blomster. Ikke var han glad i grønt. Ikke var han glad i Mimmi. Heller ikke familien 
Gullkrone, men hvorfor var det likevel ingen som hadde spurt han om det skulle 
planere hage? Her liksom? Ved hans føtter? Nei, dette måtte hevnes!  

Vetleberg Vortesvin gjorde kort prosess og tilkalte like godt hele Vortesvinslekta si. 
Ja, alle familiemedlemmer som ellers gjemte seg om dagen i den mørkeste delen av 
Gullskogen og ble bedt om å danne en liga. Beskjeden lød: Vi SKAL ØDELEGGE 
HELE HAGEN TIL KONGEN OG DRONNINGEN! ”. Ingen i Vortesvinslekta, flere 
hundre var det, turde å si imot, så i nattens mulm og mørke dundret alle sammen 
gjennom skogen til den vakre hagen.  



 


