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1. Desember

Det sildret grønt og lekkert fra den kneisende hestefontenen i 
slottsparken. Lyden av vannet som rant hadde en beroligende 
effekt på dem alle, men likevel hadde uroen plantet seg dypt 
nede i sjelen til hele kongefamilien på fire. Selv om det jo 
aldeles ikke var deres skyld at julen var vekk, kjente de som 
kongeslekt et visst ansvar for å kunne stjele den tilbake. Dette 
måtte de stå sammen om! 
Det var en frisk morgen, som en typisk vintermorgen var det 
mørkt ute og kaldt, snøen lå i laver på slottstaket, på buskene 
og rundt fontenen. Men den ble snart tråkket ned av den sinna 
kongen som labbet rundt og rundt fontenen. Hermelinarmene 
la han i kors over kakemagen og mens han gikk slik, snakket 
han høyt med seg selv. Det grønne vannet fra fontenen 
dampet rundt og snart var hele barten og skjegget til kongen 
full av grønn, blank is. 
Resten av den lille familien kunne ikke annet enn å studere 
den sinte kongens opptreden. Lille prins Pål klarte ikke å holde 
seg lenger, han begynte å fnise, for det så ut som om kongen 
hadde stivnet snørr i hele ansiktet. 
-Hva er det du fniser av? Brølte Kongen, litt høyere enn han 
hadde tenkt seg. 



Nå stod både Dronningen og Prins Pål med fniseansikter de 
forsøkte å gjemme i vottene. Prinsesse Pia fniste ikke, hun var 
sur fordi hun måtte stå opp så tidlig. Det grønne skjegget til 
Kongen var så ekkelt at nå var hun blitt skikkelig kvalm. Virkelig 
kvalm og uvel var hun, og det selv om hun ikke hadde fått i seg 
en eneste peppernøtt en gang. 
-Kjære kongen min, skjegget ditt. Kniste dronningen mens hun 
pekte på Kongen. 
Kongen speilte seg i fontenen og da begynte han å le han 
også. Med en diger polvott tørket han møysommelig vekk den 
grønne isen. 
-Hvorfor er egentlig vannet grønt? Lurte Prins Pål på. 
-Fordi alle dyrene i skogen snørrer i det vel! snerret Pia. 
Dronningen som var som mødre flest og var veldig opptatt av 
at barna skulle være høflige og greie ble, helt oppgitt og ristet 
trist på hodet. Nå fikk det virkelig være nok av ugreier denne 
dagen! En jul som var borte og kranglende barn. Et sted måtte 
det da settes en grense. Men grenser var ikke det Dronningen 
var best på. Når sant skal sies kunne heller ikke Kongen mye 
om akkurat det. Fri flyt var mer deres strategi. 
– Fy! Prøvde Dronningen seg. Fy Pia, du vet da like godt som 
oss andre at vannet er hellig og det alle levende vesener her i 
skogen drikker av, og absolutt ikke er ekkelt snørr slik du 
påstår. Pass deg jente, ellers blir det ikke noen julegaver på 
deg. 
– Hø! Mente Pia… – Det blir jo ikke noen julegaver uansett nå 
som julen er borte! 



Dronningen måtte tørke bort en dronningtåre fra kinnet sitt. 
Hun følte seg så hjelpeløs som mor. Hun fikk jo ikke skikk på 
dette jentebarnet! Ikke ville hun bære krone og ikke ville hun
bære kjole og frekk var hun også! Nei, en gang, ja om ikke så 
lenge måtte nok Dronningen tilkalle Madam Mimmi. Hun skulle 
nok få kontroll på Pia. 
– Og hvem vet, tenkte Dronningen, Kanskje kunne denne 
Madammen også gi et og annet råd om en sint konge og en jul 
som er borte? 
I mellomtiden fikk Dronningen selv rydde opp. Hun slang på 
håret og rettet på den side mørkerøde kjolen. 
– Kjære Pia og Pål, barna mine, mine barn, begynte hun, men 
kom litt ut av det for hun var så glad i disse barna og sleit 
virkelig med å snakke hardt til dem. I stedet gikk hun over i en 
nesten barnslig stemme: –  Vannet her i fontenen vår er grønt 
og grønnere enn grønt nettopp fordi alle trærne suger opp 
vannet fra bakken, opp i røttene sine og sender vannet videre 
til fontenen, det er litt som fotosyntese, skjønner dere vel? 
Kongen kikket på Dronningen med det ene brynet hevet, 
fotosyntese! For noe sprøyt! Dronningen drev som vanlig med 
vranglære, ikke rart Pia gjorde det så dårlig på skolen, mente 
han.  Som når hun lærte Pia at skyene på himmelen var 
magisk barberskum som englene brukte til å gjøre himmelen 
ren! Han skulle akkurat til å begi seg inn på den korrekte 
historien til den magiske fontenen, da dyr fra hele skogen 
strømmet til. Det var begynt å lysne litt og endelig hadde 
dyrene våknet. Nå stavret de bort til dem, rådyr, rev, harepuser 
og elg. Stivbente og morgentrøtte kom satte de spor i snøen og 
der tittet det fram mus og et par ekorn. 



Kongen ventet til alle dyrene var samlet, så steg han opp på en 
liten treskammel med gulltrekk han hadde tatt med seg fra 
slottet. Han så utover mengden av dyr som var samlet og talte 
kongelig til dem: 
– Jeg, Kongen av Gullskogen over alle skoger, kaller herved 
inn til krisemøte på denne ulykkens dag! Det har skjedd noe 
forferdelig kjære venner. 
For nå skal dere høre: Selveste julenissen har skrevet til oss!
Vanligvis ville det vært skikkelig stas å få brev av julenissen, 
men i dag er det bare trist. Julenissen er kjempelei seg, noen 
har nemlig stjålet julen. Denne noen er ingen ringere enn en 
enøyd banditt! Denne banditten har stjålet julen, hele julen!
Kongen ropte så høyt og tydelig at dyrene som hadde satt 
ørene på stilk måtte skru ned volumet. Noen rygget av frykt. 
Andre sto som fjetret. Dette kunne ikke stemme? Kunne ikke 
være sant? Hadde virkelig noen stjålet julen? Hvem hadde 
trodd at julen kunne stjeles? Dyrene kikket på forvirret på 
hverandre. Hadde noen liksom stappet hele julen ned på et 
syltetøyglass, skrudd på lokket, puttet det i lommen sin og 
stukket av? 
En ung rådyrbukk la hornene på skakke: 
-Eh, Kongen, hva mener du med at julen er stjålet? Går det an 
liksom? 
De andre dyrene kikket på kongen, dette lurte de alle sammen 
på. Kongen strammet seg opp, rettet litt på den mørkeblå 
fløyelsjakken sin med diamantknapper og så alvorlig på 
forsamlingen. 



-Banditten har ikke bare stjålet julen, han har stjålet julegleden! 
Jeg kjenner det allerede! Kongen la demonstrativt hånden på 
hjertet sitt: – Og uten julegleden er det ingen som gidder å 
tenke på juletrær, kaker eller gaver, det blir skikkelig trist! 
Det er så trist! Forsamlingen av dyr forstod ikke riktig hva dette 
hadde med dem å gjøre, ikke spiste eller bakte de kaker, ikke 
pyntet dem juletrær eller gav hverandre gaver. 
-Eh, julegleden? Spurte den forvirrede rådyrbukken -Nå 
skjønner jeg ikke helt hva du mener … 
Kongen følte han begynte å miste grepet på forsamlingen, noe 
måtte gjøres, han trengte hjelp fra alle dyrene i skogen skulle 
denne skumle banditten fanges. Hvilke knep kunne han bruke 
som fanget også dyrenes medfølelse? Kongen holdt begge 
hendene opp i været og sa med meget alvorlig stemme. 
– Banditten stjal også julenissens reinsdyr! 
Alle dyrene gispet etter pusten, en elg besvimte, et ekorn datt 
ned fra en kvist og to hjorter viklet hornene inn i hverandre. 
Dette var jo forferdelig!  De magiske flygende reinsdyrene til 
Julenissen var verdensberømte, alle dyrene i skogen drømte 
om å få dra nissens slede. Dette var det verste dyrene i skogen 
noensinne hadde hørt. 
-Forstår dere nå hvor forferdelig denne situasjonen er? spurte 
endelig Kongen. 



Alle dyrene nikket med hodet, de var skrekkslagne, forvirrede 
og triste. Dyrene snakket i munn på hverandre, knuffet og 
dyttet og det ble generelt mye virvar som det ofte blir i en 
dyremengde som består av mange forskjellige dyr, som 
nettopp har mottatt en grusom nyhet. Kongen forsøkte 
forgjeves å hysje på dem, uten det helt store resultatet. 
Plutselig ble dyrene stille og begynte å flytte seg til siden, frem 
fra mengden skred det ut et digert vortesvin. Dyrene ble helt 
stille og kikket på skrekkslagent på Vetleberg Vortesvin. Der 
stod han på to bein, rak i ryggen med en nydelig fløyelsdrakt, 
hvite knestrømper med gullbrokade og silkeskjerf i halsen. Han 
støttet seg teatralsk på en gåstokk med gullkule på. 
-Vetleberg Vortesvin! Så du tør vise deg her!? Kongen spyttet 
ordene ut og pekte bryskt på vortesvinet. Så snudde Kongen 
seg alvorlig mot sin Dronningkone og ba henne omstendelig 
om å ta med seg barna inn bak slottets trygge vegger.  


