
10. Desember 
 
– Det var her! Vortesvinet stilte seg på tå. Eller rettere sagt på klo og pekte opp mot 
vindeltrappen opp mot det regnbuefargede slottets østre fløy. Dette var den delen av 
slottet som lå i skyggen og lengst inn den delen av hagen som var mest rasert.  

Murpussen flasset og flere takstein var ramlet av spiret der oppe. Klatreplanter som 
Vildvind var farget blodrød og vokste seg helt opp til spirene som var så høye at de 
spiddet både skyer og stjerner. – Opp denne trappa klatret han, påsto Vortesvinet.  

– Men hvorfor, spurte Kongen selv om han visste at nettopp det hadde Vortesvinet jo 
ikke svar på.  

På en annen side, hvis banditten hadde klatret opp dit og hvis han ikke også hadde 
klatret ned, da måtte han være der fortsatt og da, da kunne de faktisk ha julen 
værende i sin egen bolig. Tenke seg til!  

– Han har ikke klatret ned igjen, svarte Vortesvinet. Jeg speidet på han. Jeg har 
speidet dag og natt.  

– Jasså? Kongen klødde seg på skallen igjen? Hvilken interesse har vel du av å 
speide på mitt slott?  

Og nå måtte det tøffe vortesvinet innrømme en ting. Han klarte ikke tøffe seg opp 
lenger. Han nesten falt sammen. Krympet litt. Klærne hans, den ellers så fantastiske 
stilige brokadefrakken og silkeskjerfet ble som et telt på han.  

– Det forstår du vel, stotret han. - Du er jo Kongen i landet! – Du må da vel forstå at 
jeg speider på den som har stjålet julen? Hvis vi ikke finner den, får jeg jo ikke noen 
julegaver. En feit kule av en tåre rant ned i vortesvinets grådige kjeft. Han drakk den 
velvillig og brukte silkeskjerfet som snutepapir.  Sjaæfs!  

Kongen som jo hadde et bløtt hjerte og dessuten var mo i knærne kunne ikke annet 
enn å gi Vortesvinet en klem.  

– Dette kommer til å ordne seg, trøstet han, - og ikke glem nå at vi har en avtale om 
at jeg følger dine spor og i mellomtiden samler du alle dine slektninger og ser til at vi 
på en to tre har en vollgrav rundt slottet vårt!  

Dere graver i jorden og jeg graver i denne mystiske saken.  



Vortesvinet nikket slik at hoggtennene hans hakket mot frakkegragen og lagde dype 
hull. Hull skulle det også bli rundt slottets raserte hage. Ikke bare hull. En hel elv 
skulle renne der. De hadde ingen tid å miste!  



 


