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                     Julen på Hjortekildegård. 

 

                                         

                                                          I. 

             Jeg, Henrik Hjort, ejeren af blokhusslottet Hjortekildegård, nær 

byen Hvalpehyle i Barndomslandet på planeten Pedoria, vil nu fortælle jer 

om julen på Børnenes Planet. Det bliver specielt om den jul, jeg holdt på 

slottet efter min hjemkomst fra min og min ven Vikke Løve’s lange rejse 

planeten rundt, idet vi dog holdt os til den nordlige halvkugle. 

            Jul på Pedoria frembyder visse specielle ejendommeligheder, som 

placerer den anderledes end julen på Jorden. 

             For alle folkeslag, racer og religioner er julen en vintersolhvers-fest. 

Man fejrer Solens vending mod højere stilling på himlen, lysets 

tilbagevenden, og dermed forårets og sommerens genkomst. 

            Men den mest slående ejendommelighed ved vor jul her, er at den 

fejres fjorten dage efter nytår, nemlig den femtende januar. Det er netop 

præcist vintersolhvervet på planetens nordlige halvkugle. Der er nøjagtigt 

tredive dage i hver måned på Pedoria, og månederne følger eksakt Solens 

ingressioner i de tolv stjernetegn. Den skævhed, man i den forbindelse 

kender på Jorden, findes altså ikke her. Dertil kommer, at årstiderne passer 

præcist ind i de måneder, de kalendermæssigt hører til. Vinter har vi i 

december, januar og februar. Og således er det altså midvinter den 

femtende januar. Det er også årets koldeste dag juleaften. Den egentlige 

klimatisk kolde vinter foregår her i Barndomslandet med et kæmpedyk i 

temperaturen på en fjorten dages tid, med antiklimaks ved jul. Den første 

februar har vi allerede et klima, der ligner Danmarks april. Til gengæld har 

vi altid hvid jul her i Barndomslandet. 
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           For nyankomne fra Jorden er det meget ejendommeligt at opleve, at 

julen falder fjorten dage efter nytår. Men efterhånden vænner man sig til 

denne kronologi.  

           En anden forskel fra Jorden er, at den nævnte fejring af jul kun 

gælder for den nordlige halvkugle. Vi fejrer så midsommer den femtende 

juli, hvor Solen står højest og vender, så dagene igen begynder at blive 

kortere. 

          Da julen naturligt er forbundet med sne og vinter, kunne Pedoria-

børnene ikke lide at fejre jul på den sydlige halvkugles sommersolhverv. 

Så på vor sydlige halvkugle fejrer man jul den femtende juli, og 

midsommerfest den femtende januar. På Jorden har julens tilknytning til 

kristendommen jo gjort, at man fejrer jul i den sydlige halvkugles varme 

årstid.  Det ville man på Pedoria ikke være med til. 

          Jeg har inviteret en masse julegæster fra både indland og udland her 

på Hjortekildegård. Flere har allerede været her i en rum tid, blandt disse 

min søde ven Vikke løve, og hans faste veninde Salvia Spætte. De havde 

Hippurino, Vikkes lille langstribede eohippus, med. Den sprang straks 

rundt og hilste på os alle sammen, og skulle undersøge lokaliterne.     

Inklusive de faste beboere, nemlig mig selv, min dejlige veninde Gladiola 

Vipstjert, og faunen Gilki, der flyttede ind på slottet længe inden min 

hjemkomst fra min lange rejse, er vi en halv snes stykker, som har været 

sammen her lige siden de sidste få rigtigt varme dage efter den første 

december. Vi har fejret nytår sammen. 

          Og nu i dag, den tiende januar, begynder gæsterne at strømme ind i 

hobetal. Når alle er ankommet, vil vi være omkring en tres stykker. 

           Mellem vore nye gæster er også Periko Altocamelo, som Vikke og jeg 

traf i landet Cibola. Han er ny indvandrer fra Jorden, og skal nu opleve sin 

første jul på Pedoria. I øvrigt er han flyttet her til Barndomslandet for 

nylig, da hans modersmål er dansk, og han finder det bekvemmere at bo i 

et dansktalende land. Det bliver spændende at opleve hans reaktion på 

fænomenet ”pedorisk jul”. 
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          Han ankom i knæbukser, ”plusfours”, og langskaftede strømper. Det 

er den traditionelle vinter- og kuldebeklædning på Pedoria. Da jeg selv 

levede på Jorden syntes jeg, at dette var helt rigtigt drengetøj om vinteren, 

og jeg finder det trist, at det nu er helt glemt og gået af mode på Jorden. Det 

fik aldrig nogen renæssance, sådan som så mange andre modeformer får på 

den gamle Jord. Det blev afløst af cowboy-bukser, som vi her på planeten 

ikke kender som ”lange bukser”. En kort form af den type benklæder har 

dog slået an her. 

                Troldmanden Krisonte Possum fra slottet Lipriz i Kulpur 

Bjergene, beliggende i landet Erewon, ankom i dag sammen med sin 

samlever Bucca Gavial, sin hushjælp Pava Pobla og den lille faun Dølle, 

der ligner vores egen Gilki, men er helt mørk, mens Gilki er lys og gylden. 

De to fauner blev lykkelige over at se hinanden. 

                Der kom andre troldmænd, også nogle, som jeg ikke har gjort 

personligt bekendtskab med før, blandt dem Bellis Desmer fra slottet 

Kramsborg her i landet. Han er tipoldefar til Gladiola. Ellers kom blandt 

andre Calo Kramsim og Kydon Colbir fra landet Skampavia. Det var sjovt 

at se disse gyldentbrune drenge med strikkehuer, vindjakker, 

halstørklæder og ”plusfours”. Normalt er deres eneste form for klæder, når 

de er i fritidstøj, bare en ganske lille samling frynser i bæltet fortil. Sådan 

er den traditionelle beklædning i det delvist tropiske Skampavia. 

                Wisco Mungo, den store ixiske arkitekt og billedhugger, som vi 

havde lært at kende, kom også, og fik en hjertelig velkomst. Og de store 

komponister, vi kendte og havde fået til venner, blev også hjerteligt 

modtaget. Der var Snerle Pangolino, Rose Blisbuk, Vikke Myre og Vårløk 

Gädda, og flere andre. 

                 Prins Alabassa fra Goroka-stammen i Gramblambelland ankom. 

Det var også besynderligt at se ham i vindjakke, hue, halstørklæde og 

knæbukser. Han beklagede sig højlydt over kulden og alt det kluns. 

Normalt er han kun iført et smukt dekoreret smalt bælte om livet, sammen 

med smykker til hals, håndled og ankler. 
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                 Flere kemiske professorer ankom. Fra Barndomslandet selv 

ankom Professor Ærenpris Mejse, Professor Rude Bæver, og ellers 

ingeniørerne Visse Grind og Myrte Digesvale. Dernæst kom Professor 

Klematis Jylkat fra Aldrigland, Professor Pomfloro Porco fra Ix, Professor 

Prunello Colibrio fra Nemedien, Professor Maidflur Ekon fra Skampavia 

og flere andre. 

                 Meget lykkelig blev jeg ved at se skampavieren Valmu Sihn, der 

er datamat-programmør, og som vi havde lært at kende i forbindelse med 

det meget farlige tilfælde af dæmon-angreb i Skampavia, som vi lige med 

nød og næppe undslap med livet i behold. 

               Mange af mine små venner blandt elverne kom. Fra Aldrigland 

ankom Floks Ilder og hans tipoldesøn Bjæilaklo Ilder. Det var sjovt at se 

dem i knæbukser, idet jeg jo var vant til, at de altid gik i meget korte 

bukser. De skiftede da også knæbukserne ud med små bukser ved første 

lejlighed, så længe, de var indendørs. Deres små bløde buskede strithaler 

var som altid i meget livlig bevægelse og vibration. 

               Den skampaviske elver Rohs Mirmanor ankom også. Han 

klynkede meget over at skulle have så meget tøj på i vinterklimaet. I 

Skampavia bærer han jo næsten ikke nogen klæder. 

               Den lille elver-komponist Isop Nilgai fra Slaraffenland, ankom 

sammen med den revolandiske komponist Sitingo Foko, som også var 

elver. 

                Faunerne Dølle og Gilki var vilde med elverne, deres art er jo den 

oprindelige stamfader-art til elverne. 

               Fra Aldrigland ankom også maleren Dåwurt Lais, Klematis 

Gemmerlam, komponisten Kærmys Måsagris, Båri Næsabjøhrn, Lelia Gøi, 

Dæunæila Sølræu og Hyl Trana. 

                Der ankom en del flere end de nævnte. Men skulle jeg nævne dem 

alle her, så kunne det ikke blive andet end opremsning i denne beretning.  



6 
 

               Nogle af gæsterne ankom i korte bukser, blandt disse var Vikke 

Myre. De var hærdede og trodsede kulden. Der var jo også mange danske 

drenge på Jorden, der gik i korte bukser om vinteren i en periode i første 

halvdel af nittenhundrede-tallet. 

               Prins Alabassa befinder sig ikke godt i tøj. Så snart, han havde fået 

anvist sin garderobe i et af soveværelserne i den grønne korridor, smed han 

alt klunset, da han nu var indendørs, og kom ned blot iført sit meget 

dekorative livbælte, kostbare arm- og ankelringe og smykker i kæde om 

halsen. På hovedet havde han anbragt sin flotte hvide strudsfjerkrone med 

det juvelbesatte pandebånd og diadem fortil. 

             Ved foden af trappen fik faunen Gilki øje på ham. Han styrtede hen 

og krammede ham, idet han sagde: ”Ih dog, der er flere, der ikke kan lide 

tøj. Vi fauner kan slet ikke lide at have noget på af nogen art”. 

             ”Ja”, svarede Alabassa. ”Vi tøj-forsagere forstår sandelig hinanden”. 

Han krammede Gilki inderligt igen. 

            I den store dagligstue samledes vi nu, hilste på hinanden og 

snakkede over en aperitif af kiwi-likør, mens mine egern-robotter havde 

travlt i køkkenet med at gøre aftensmaden klar i riddersalen. 

             Jeg havde valgt egernrobotter til tjenerskabet på slottet, da det var et 

minde om de søde små egern i camping-hytten, som vi boede i under 

opholdet i Aldrigland. Mine robotter gik naturligvis på to, kunne tale, 

havde funktionsdygtige hænder og fingre, var i almindelig børnestørrelse, 

men havde også store buskede haler. Dog havde køkkenrobotterne korte 

haler, som jordegern, da de store haler var upraktiske i køkkenarbejdet. 

Begge slags var samtidig også meget naturtro egern. De var bestilt og købt 

fra kybernetikfabrikken ”Bellis Tjur’s Droider. A/S.” i Øvkost. De havde 

navne på deres hvide bryst, da de ikke på anden måde var til at skelne fra 

hinanden. 

           Egernrobotten Mulli viste sig i døren og meddelte, at aftensmaden 

var klar i Ridddersalen. 




