
En julekalenderfortelling 2017 

1. Desember

– En hvaforno? Dronningen slang på gullhåret sitt og la hodet 
pent mot venstre skulder. 
– Hva var det du sa Kongen min? At Julen er stjålet av en 
Enøyd Banditt? 
– Ja, svarte Kongen mismodig og følte seg alt annet enn 
kongelig. Ja mindre kongelig hadde han ikke følt seg på lenge. 
– Men hvorfor passer ikke julenissen bedre på julen da? Ville 
Dronningen vite. Han burde jo legge den pent i en kiste eller et 
skrin og både lukke og låse. Hvordan kan dette ha skjedd og 
hvem er denne enøyde krabaten? 
– Banditten, rettet Kongen. – Det handler om en Banditt! 
– Ja, ja, mente Dronningen, Banditt eller Bandatt, eller Bendik 
for den saks skyld. Det samme kan det være, men en skikkelig 
ekling må det jo ha vært og med bare ett øye da gitt! Slikt går 
da ikke an! 
– Du kan så si, istemte Kongen og kjente at han var fryktelig 
sugen på julekaker, men nå ble det jo verken det ene eller det 
andre slaget nå som julen var søkk vekk! Hvordan kunne 
denne banditten forresten finne julen og ta den med seg hvis 
han bare hadde ett øye? Så han ikke da fryktelig dårlig? Kunne 
det ikke da være lett å ta feil? Tenk så mye bedre det hadde
vært hvis han eksempelvis hadde plukket med seg en 
mandag? Eller en stusselig tirsdag? Eller en dag det var 
begravelse? Eller om så en helg mellom oktober og november, 
er slik veldig mørk og regnfull en!  



Måtte denne enøyde banditten absolutt ta med seg noe av det 
helligste av det hellige, ja selve julen? Deres egen jul? 
Kongen forstod jo selv at nissen måtte være kjempelei seg. Det 
var ellers ikke så ofte at han skrev slike brev. Han var ikke 
lenger så stø på hånden og ofte fikk han blekk i skjegget, ofte 
skrev han feil og slurvet med både komma, punktum og stor 
bokstav. Alt dette visste Kongen godt. De to hadde nemlig gått 
i samme klasse. Julenissen var ikke av de skarpeste knivene i 
skuffen liksom. Han var mer snill enn glup for å si det sånn. 
Men ofte veldig blid. Men nå, stakkarn, nå var han vel bare 
trist, tenkte Kongen og visste ikke sin arme råd. 

Men det var jo derfor julenissen hadde skrevet. Nettopp for å 
be sin gode venn Kongen om råd. 

Kongen visste jo det. Det stod mellom linjene. Det stod med 
store bokstaver. Det var som om de bokstavene ropte til ham. 
En Konge er en Konge og en Konge har sine plikter. Dette var 
en slik plikt. I sin alminnelighet er det jo ellers Kongens ansvar 
at alle har det bra. Å ha det bra betyr å kunne feire jul. Julen 
måtte hentes hjem og det med det samme! Himmel og slott - 
det var jo allerede 2 desember og for alt han visste kunne den 
enøyde banditten ligge forran med både dager og døgn.   
– Vi må lage en plan, sukket Kongen så høyt og med så mye 
luft at lysekronene begynte å dingle der oppe under det høye 
taket. Himmelsengen knakk nesten under ham da han lot seg 
falle ned tilbake i silkesengen og kronen som han ellers alltid 
bar på toppen av sin blanke skalle, skled ned i nakken hans og 
ble liggende der og gnisse. 



Dronningen på sin side ropte på barna: Pia! Pål! Vi må ha et
familiekongeråd! Kom mine baarn! Kom! 

Både Kongen, Dronningen, Prinsessen og Prinsen gikk nå ut til 
vannfontenen med det grønne friske vannet og ventet til dyrene 
kom slik at dem kunne fortelle den grusomme nyheten. 
Kanskje kunne de sammen rede ut hvordan julen kunne 
komme tilbake? Prinsesse Pia gråt. Men Pål, som hadde stor 
tro på dyrenes sanser og orden i skogen, var nesten sikker på 
at de allerede i morgen ville finne ut av vanskelighetene.  


