
20. Desember 
-Plingelingeling lingelinglingling! 
Alle to- og firbeinte krabater på slottet kjente godt den lystige klangen som nå danset 
gjennom slottets fargerike korridorer. Det var gulldronningens kongelige bakeklokke 
som ringte, og det betød som regel at et parti rykende ferske kaker var ferdigstekt og 
klart til å tas ut av den majestetiske bakerovnen. Men denne gangen var det ikke en 
hvilken som helst bakst som ble ringt ut av ovnen. Dronningen åpnet forsiktig 
ovnsdøra og tittet inn. 
- Den ej pejfeft stefjt, smattet Mimmi fornøyd over skulderen hennes, mens hun gned 
seg i de rynkete, myke hendene sine. 
 
Dronningen tok på seg et par gullbroderte grytevotter og tok forsiktig bakebrettet ut 
av ovnen. Midt på brettet lå en eneste bitteliten julekake. Eller… var det egentlig en 
kake? Den så nesten mer ut som en julekule egentlig. En trillrund, liten hvit kule, på 
størrelse med en rosenkål omtrent (hvis rosenkåler hadde vært hvite da). Og så 
blank at man kunne speile seg i den. Men den lukten!! Ja, den minnte ikke det 
minste fnugg om rosenkål i hvert fall! Den lille kakekula duftet som alle verdens 
julekaker på en gang. En symfoni av pepperkaker og sirupsnipper, fløtekarameller 
og smultringer og berlinerkranser og delfiakake og goro og mange andre kaker som 
jeg ikke kan navnet på engang. Og så intenst at duften bredte seg som et deilig 
duft-teppe over hele gullslottet med det samme (og det sier ikke så rent lite, for på 
gullslottet var folk og fe rimelig godt vant med deilig kakeduft, for å si det mildt).  
 
Ute ved vollgraven snudde hele vortesvinfamilien trynene sine etter lukta, mens de 
slafset og slikket seg rundt munnen og gryntet livlig i kor. De var akkurat ferdige med 
å grave en grøft fra fontenen ned i vollgraven som nå sakte men sikkert fyltes med 
grønt, klart fontenevann. 
 
Samtidig var kongen og dyrene på vei over slottsplassen og da kongen kjente den 
herlige kakeduften bråstoppet han sånn at elgen, som fulgte hakk i hel, stanget 
mulen rett i den blanke skallen hans og to rådyr viklet hornene sine fast i hverandre. 
Ekornene hoppet ivrig rundt og rundt kongen, og viftet viltert med værhårene. 
Kongen la hendene på magen sin som romlet som et lokomotiv. Men det var ikke en 
«gi meg kake»-romling (for den romlingen visste han meget godt hvordan hørtes ut!). 
Nei, det var mer som en «få opp farta vi har viktigere ting å gjøre»-romling, kjentes 
det sannelig ut som.  
- Vi kan nok ikke tenke på kakespising i en så alvorlig stund, sa han med den aller 
kongeligste alvorlighet, mens han diskret tørket bort elgsikkel fra bakhodet. Dyrene 
nikket noe motvillig, og fulgte etter ham der han hastet videre mot østfløyen. Det var 



kun ett eneste bad de ikke hadde sjekket nå. Og der hadde ingen badet så lenge 
kongen kunne huske. Ingen andre enn Cassiopeia da. 
 
Inne på kjøkkenet igjen smilte dronningen og madammen lurt til hverandre, og mens 
dronningen satt bakebrettet forsiktig på kjøkkenbenken, fisket Madam Mimmi fram 
en liten flaske med glitrende grønn glasur fram fra lomma si. - Nå gjelder det å være 
stø på labben, sa Dronningen og tok imot flasken, mens hun tørket litt svette fra 
pannen sin. Hun skrudde forsiktig av korken på flasken og dryppet, med den største 
dronningpresisjon, en dråpe glasur på kakekula. Den lille dråpen med glitrende 
grønn glasur traff kakekula og bredte seg utover til en perfekt sirkel midt oppe på 
kula. Sirkelen skinte og glitret i vakre grønntoner, ja det så nesten ut som hundrevis 
av små stjerner der i den lille grønne flekken.  -Sånn, sa dronningen fornøyd. Da er 
det din tur Mimmi.  
 
Mimmi stilte seg foran kakekula og brettet opp ermene. Mens hun beveget hendene i 
sirkler over kjøkkenbenken, mumlet hun, med lukkede øyne, noen merkelige strofer 
som dronningen ikke helt kunne høre. Plutselig stoppet Madam Mimmi opp og åpnet 
øynene. - Det ej ikke nok, sa hun skuffet.  
 
- Ikke nok? Ikke nok hva da? spurte dronningen og så forskrekket fra Mimmi, til 
bakebrettet og tilbake igjen.  
- Gode gæningej, svarte Madam Mimmi. Det ej ikke nok gode gæninej, og nåj det 
ikke ej nok gode gæningej så ej det ikke nok kjaft, og nåj det ikke ej nok kjaft, så 
vishkej ikke fojmelen. Madam Mimmi sukket og smattet fortvilet på gommene.  
- Det må da være noe vi kan gjøre, utbrøt dronningen mens hun rev seg i de lange 
gylne lokkene sine. - Kan du ikke prøve en gang til?! 
- Det ej ikke noe poeng å pjøve en gang til hvis ikke…. hvis ikke… 
- Hvis ikke hva? 
- Hmm… Hvis ikke deje dej hjemme også kunne pjøve å gjøje noen gode gæjningej 
samtidig, sa Madammen med et lurt glimt i øyet mens hun så rett ut i luften. 
 
Nå skjønte ikke dronningen et eneste kvekk. - Hvem der hjemme er det du snakker 
om? spurte hun forvirret. Men noe mer ville ikke Mimmi si.  
- Nej, du vet, vi gamle skjullefe kjæshjingej vi patej jo litt tull i ny og ne, sa hun bare. 
Men nå så hun ut i lufta igjen, og blunket lurt med det ene øyet. - Men jeg tjoj 
jammen du ha jett. Vi gøj ett fosjøt til! 
 


