
Ein Kollkars jul i skogen



Nye venner å ta ein 
blåbærgløgg med i jula.
Då eg starta på juleheftet, var eg usikker på kva de 
skulle få lesa i år. Det siste året har eg leita etter ein 
ny figur å leika med. Og brått ein dag kom Heimkjær 
Kollkar inn døra. Når ein bur nær skog og ville kratt, 
kan mykje rart dukka opp. Me har brukt litt tid i lag for 
å bli komfortabel med kvarandre. Og då eg no star-
ta på juleheftet, blei me einige om å gjera dette i lag. 
Ein stor, tjukk Vidar og ein liten og sky Heimkjær. Jula 
kan vera ei god tid for nye møte, og for gode stunder 
over ein varm gløgg. Me inviterer dykk no med oss 
inn i skogsbrynet, bak ein steingard, til eit lite innblikk i 
Heimkjær Kollkars hus og jul. 

God jul fra



Der skogen startar, og bak ein steingard. Der berre bortkomne sauer og hjorten går, ligg 
huset til Heimkjær Kollkar. Ein liten kar av eit slag det ikkje lenger er mange av. Sjølv 
om han kan likna på nissar og tunkallar, er det ikkje det han er. Han er meir i slekt med 
menneska enn skogsfolket.



Det er ikkje ofte Heimkjær møter andre, 
og når sant skal seiast, oppsøker han dei 
sjeldan. Kollkarar er kjende for å halda 
seg for seg sjølve. Det er ikkje mange 
som har sett dei. Husa er godt gøymde, 
og få er dei og. Sjølv ved høgtidene, slik 
som no før jul, kan dei halda seg godt 
gøymde og vera nøgde med det.



Denne jula har vinden og 
snøen virvla rundt med 
ei slik kraft at ein sjeldan 
har sett maken. Det har til 
og med pressa den tjukke 
mannen i huset før skogen, 
inn. Kvar julaftan står han 
der på trappa i nissejakke 
og ønskjer jula velkommen. 
Men i år er han inne, og 
Heimkjær forstår han godt.



Heimkjær har fyrt ekstra i år. 
Det gløder varmt og godt på peisen. 
Gneistar sprett og knitrar godt. På 
omnen står ein kjele med 
blåbærgløgg og trekkjer. 
Heimkjær går til vindauga og ser 
på snøen som piskar over glasruta. 
Han tar til å gjera klar julemidda-
gen. Rakaure med alt som må til. 
Bordet er dekka. Over han pip 
vinden i skorsteinen. Då banker det 
på døra.



Heimkjær ser overraska opp. Han har ikkje hatt gjestar sidan oktober då eit grantroll 
trakka gjennom taket. Dei fekk seg då ein fin lunsj og prat etter at taket var fiksa. Men 
Heimkjær er litt skeptisk til gjestar han ikkje har valgt sjølv. Det banker igjen på. 
Heimkjær set tallerkenen på bordet og går for å opna.



—Kaldt, snø, må ha varme… no. 
Eg frys. På trammen står Skog-
snissen våt og kald og innpakka 
i granbar. — Kom inn og varm 
deg Tungauge. Heimkjær opnar 
døra heilt og slepp skogsnis-
sen inn. Skogsnissen plar å sova 
på vinteren. Skogsnissar er til 
vanleg sommarfolk, i motsetnad 
til kva folk har fått inntrykk av. 
Når kulden kjem, går dei i dvale 
som bjørnen. Og dei kan vera 
like vrange om du vekkjer dei 
uvarent. — Her skal du få deg ein 
blåbærgløgg å varma deg på.
—Takk Heimkjær, seier skogs-
nissen og snublar inn. 
Det vert store, våte fotefar over 
heile kjøkkenet.



Heikjær tenkjer 
at han like gjerne 
kan lage litt meir 
mat, for i dette 
været kjem ikkje 
Tungauge til 
å dra med det 
fyrste. Skogsnis-
sen har krølla seg 
godt til i godsto-
len til koldkaren. 
Han har trekt 

over seg duken som tidlegare låg på kjøkkenbordet, og så teppet på sofaen. Til og med 
Koldkar sine bukser som hang til tørk, har han hengt over seg. 
—Her er blåbergløggen Tungauge. Skogsnissen ser glad opp. —Takk, takk, seier han.



—Kvifor var du ute 
i dette veret? spør 
Heimkjær. 
Skogsnissen ser trist 
opp. —Eg fekk snø i 
hovudet, seier han. 
—Til vanleg ville eg 
vore på julefesten i 
skogen. Men i år var 
det så stygt ver at 
eg fann ut at eg like 
gjerne kunne sova 

til våren. Eg hadde akkurat rulla meg over på den andre sida og lagt meg til rette då det 
knaka over meg. Eg løfta blikket og såg opp, og der kom det ramlande ned eit stygt troll 
og mykje snø. —Troll? spør Heimkjær. — Eg veit eigentleg ikkje. Skogsnissen ser trøyt 
opp.  Det kan ha vore noko anna. Mykje snø var det i alle fall.



Heimkjær går ut på kjøkkenet 
medan han ristar på hovudet. 
Han får setja på nokre poter 
til. Skogsnissen må vera svært 
svolten sidan han er vekt frå 
dvalen sin. Vatnet er akkurat 
teke til å koka og Tungauge 
slurpar høgt i seg blåbergløg-
gen, då kjem det eit dunk på 
døra att. — Det var då svært, 
mumlar Heimkjær og går mot 
døra. Heimkjær opnar døra 
og snøen kvelver inn. I ein 
haug med snø og med eit par 
framande sko, ligg det ein og 
kiker opp. Han børstar av seg 
snøen og drar opp dei framande 
skoa. På enden av dei heng ei 
limøy. 
—Du vil ikkje tru kva som har 
skjedd meg i dag,  seier ho. 



Heimkjær finn fram ein kost og ser på henne. —Eg var ute i snøen og gjekk, det blæs 
fælt, og snødrevet beit i nase og auge, seier ho.  —Og der mista eg brått fotfestet og rulla 
ned bakken. Eg kretsja inn i eit hol i bakken, og fall med eit dunk i hovudet på eit troll. 
—Er du sikker på at det var eit troll? spør Heimkjær og ser seg tilbake mot stova. 
—Sikker og sikker, seier ho. Det var i alle fall stort og hårete.



—Kom inn og 
varm deg. 

Skognissen sit i 
stova, eg skal finna 

deg noko varm å drikka. 
Heimkjær strekkjer eit teppe 

til henne frå puffen ved døra. Han 
børster ut den siste snøen og tørkar 

opp resten av den smelta snøen i 
gangen. I stova sit limøya og skogsnissen 

og fortel kvarandre livleg om sin dag. 
Han står litt og ser på dei med eit smil, så går 

han og har to poteter til i panna. Han finn fram litt 
rømme, nokre lefser og litt grasløk frå spiskammeret. 

Ute bles det opp og snør endå tettare. Men likevel ser han ei 
klar stjerne mellom skyene på himmelen. Forunderleg, tenkjer 

han for seg sjølv og dekker på bordet til tre. 



Gjestane er blitt godt husvarme no. Dei har tent lysa rund treet, det er pynta med egg, 
kongler og nøtter i fine fargar. Gamle julesangar spreier seg i den vesle heimen under 
snø og steingard. Heimkjær må smila for seg sjølv. Han har ikkje feira jul med nokon på 
mange tiår. Han går i skapet og finn fram to pakkar han har hatt liggande der i årtider, sånn 
i tilfelle besøk på julaftan. Og i år er visst det tilfellet. Dei samlar seg ved bordet som er 
dekka til jul. Dei syng songar som når langt ut or huset, inn i stormen og over tretoppane, 
heilt mot stjerna der oppe.



Heimkjær ser seg rundt på dei uventa vennene. I stova har han lagt to pakkar under treet. 
Han har alt fått si gåve. Ei god stund med framande, eller rettare, med nye venner. 
For dei har blitt det, med hjelp av ein liten snøstorm. 
Heimkjær tenkjer for seg sjølv at stormen godt kan vara ei stund til. Og er du ute i sko-
gen i natt og frys, kan du i kveld sjå gjennom stormen eit lite lys og høyra vinden syngja 
saman med latter og glade slåttar. Songar om jul, fest og vennskap. 



Eg er ein engel. Eg er like stor som deg, kanskje 
mindre. Ikke alle englar er like. Nokre har raudt 
hår og frekner, nokre har lyst hår og blå auge og 
nokre har mørk hud og brune auge. Eg har svart, 
langt hår og grøne auge. Ein gong, for lenge 
sidan, fall eg ned frå himmelen og skya mi, der 
eg bur. Det er ikkje alle som trur på historia mi, 
men ho er heilt sann!

Det var ein snøfull dag rett før jul, og eg sat på 
skya min og sutra. Alle dei andre englane øva på 
julekoret, men basunen min hadde ramla utfor, og 
treft ein mann i hovudet. Han vart heldigvis ikkje 
skada. Så eg sat berre der på skya mi og stirra ut 
i lufta. Snøen trefte andletet mitt, og smelta, og 
såg ut som tårer. Skya mi var klam. Kanskje litt 
vel klam. I all hast flaug eg under, og såg at ho 
var i ferd med å løyse seg opp! Snøen heldt fram 
med å dala ned, og det gjorde eg også. Vengene 

mine kjendest tyngre og tyngre ut. Eg skjøna 
ingen ting. Eg skalv og fraus, og flaksa så 
godt eg kunne, men dalte stadig nedover. Ein 
flokk med måsar for skrålande over hovudet 
på meg, og eg heldt meg for nasen i det det 
regna måseskit rundt meg. Dei hadde visst 
uheldigvis vondt i magane sine! Eg fortsette 
å dale ned mot ein slags firkanta tunnel, og 
BOFF! Brått var eg beksvart av oske og sot. 
Kor var eg no? tenkte eg. Vengene mine var 
framleis tunge, og eg kjende at dei var kalde 
og stive. Dei var nok forfrosne. Det var ikkje 
rom for å riste på dei, nesten ikkje å bevege 
seg i heile tatt. Eg hadde brått ei kjensle av at 
nokon stirra på meg, og såg ned. Ei lita mus 
sat og stirra på meg med store auge. 
-Kva glor du på? knurra eg som ein sur, 
bortskjemd hund som ikkje får favorittmaten 
sin. Musa pilte vekk med halen dinglande 
etter, og eg kjende meg litt lumpen.

Piperensarengelen Gjestenovelle av Lilly-Mae Grønvigh
 fra 8. klasse ved Os Ungdomskule



Gjestenovelle av Lilly-Mae Grønvigh
 fra 8. klasse ved Os Ungdomskule Eg la hendene på dei kalde mursteinane eg sat på. 

Over meg var eit opent spjeld. Eg hadde visst falle 
ned i ein skorstein!
Etter ei stund tusla eg rundt i rommet. Det var skit-
tent og gamalt, med holete gardiner og slitte golv. 
Det var ikkje mange møblar, og ingen pynt. Berre 
ein ussel, brukt kvist som tente som juletre, sikkert 
gjennom mange år. Den einaste pynten var ei knust 
stjerne i toppen.
Det knirka i golvet. Eg skvatt og prøvde å fly, 
men vengene mine var framleis frosne. Døra gleid 
opp med eit knak. Ein gut stirra på meg med open 
munn. Vi såg på kvarandre.  -Kven er du? sa guten.
-Eg heiter Lykke, svara eg.
- Kva er du? spurde han då.
Eg vart brydd, eg kjende at eg ikkje såg ut, dyvåt 
og full av oske og fugleskit, og skjelvande som eit 
ospeløv. - Eg er ein engel, sa eg spakt.
-Eg er Cornelius, sa guten. Korleis kom du deg 
inn?
-Pipa, vedgjekk eg. -Så det er difor du ser så fæl ut, 
smilte Cornelius. -Du ser ut som ein brukt piperen-

sar! Vil du ta et bad? Eg nikka, og Cornelius 
tok meg i handa. Han tok meg med inn på 
eit lite rom, der det sto ein fullt kar og ei tom 
bøtte. Han lot meg vere aleine der medan han 
tok meg seg og vaska kjolen min. Han hadde 
skore opp eit såpestykke, og det skumma kvitt 
som skyene, og eg sakna himmelen.
Etter badet skunda eg meg inn i dei reine 
kleda mine. Dei var framleis våte, men med 
litt englemagi vart dei tørre på ein blunk. Ven-
gene virka igjen, og eg såg på Cornelius.
-Var det eigentleg ditt bad? spurte eg han,og 
han såg ned. Eg skjøna at det hadde vore 
mykje arbeid for han å bere opp varmt vatn til 
badet sitt. Det slitte, triste rommet hadde in-
gen teikn til jul. Familien hans hadde nok ik-
kje råd til det. Og no hadde han ikkje ein gong 
eit bad før jul. Eg kjende meg lumpen igjen.  
Eg smilte. På tide med litt meir englemagi. 
-Eg må dra, sa eg.
-Kvifor? spurde Cornelius med skuffa 
stemme.
-Gloria vil lure på kor eg er. Ho er sjefen min. 



Det er mykje å gjere for oss englar no før jul.
Cornelius såg trist på meg og ga meg ein klem. 
- God jul, Piperenserengel, kviskra han. Eg 
skjøna at han var einsam. -Farvel, sa eg, og gav 
han ein klem igjen. -Eg skulle ønskje at eg var 
eit menneske, slik at eg kunne leike med deg 
kvar dag. Men eg blir utvist frå Engleriket om 
vaktane ser meg. Men eg skal følgje med på 
deg, sa eg, og blunka til han.

Brått var eg borte, men berre for augene hans. 
Eg vart verande, usett, og såg på at Cornelius 
snudde seg rundt etter eit sterkt ljos. Eg såg han 
måpa og stirra med vantru på at juletreet reiste 
seg i all sin prakt, og vart pynta med fine kuler, 
ei glitrande lenke av magisk snø som glitter, og 
ei stor, skinande stjerne i staden for den knuste. 
Han såg seg rundt medan heile rommet vart 
omgjort til ein flott festsal med den vakraste 
julepynt i grønt og raudt og gull. Og midt på 
bordet stod ein stor pakke med ein lapp der det 
stod «Til Cornelius» på. Eg visste at han ikkje 

kunne sjå meg, men eg gøymde likevel pennen 
bak ryggen, og utan at eg visste det, sette ein 
stor flekk av blekk på baken av kjolen min.
Eg flaug rett opp til Himmelsalen. Eg ville ikkje 
sjå at Cornelius grein av glede, for då ville eg 
gråte også. Eg landa samstundes med besteve-
ninna mi, Håp, som rekte fram handa si med 
ei gåve til meg: Ein medaljong med snøkrys-
tallmønster. Eg klemte henne, og vi gikk sakte 
men sikkert til spisesalen og nynna på julesan-
gar. Rett før vi gjekk inn, stoppa eg litt og såg 
ut i verda. Stjernene skein som diamantar. 
Langt der nede opna Cornelius gåva si og op-
pdaga kvelpen, hans nye, beste ven.
Eg smilte for meg sjølv, og kviskra god jul ned 
til menneska.



JULEBUKKEN Ei romjulssoge av 
                     Bjørn T. Bøe.

“Når kjem Farmor?” spurde eg for ørtande gong. 
Kvart år, på andre juledag, drog mor og far og 
Farmor til kyrkjegarden for å tenna nytt ljos i 
lyktene dei sette ned på julaftan. I år, som elles, 
var Farfar barnevakt. Han brukte å seie at han 
tidsnok kom til å hamna på kyrkjegarden, han 
trengte ikkje akkurat driva dank der i forkant. Eg 
likte meg heime hjå Farmor og Farfar, men når 
kveldsmørkret senka seg iskaldt om veggande på 
det vesle huset oppe i dalen, og vinden ulte jam-
rande i kaminen, så var det tryggast med Farmor 
sitt blomstrete forkledefang.
Det rasla i avispapiret, og Farfar, brillene og 
sigarillen kom til syne. Han sat med knea kryssa 
medan den eine tøffelen balanserte dristig på 
enden av den krokete venstre foten hans. I mun-
nviken dansa ein fyrlaus sigarill i takt med tonane 
frå Jussi Björling på kasettspelaren og dei nesten 
lydlause plystrelydane Farfar laga når han kosa 
seg. Han fekk ikkje svart meg, for nett då banka 
det på døra. 

Vi hoppa opp med eit jubelkor, Olemann, Veslesys-
ter og eg, og vi sprang ut i vindfanget. Dei viste seg 
gjennom kniplinggardina i glaset sjølv før vi opna 
døra, og vi hylte av glede i det vi reiv opp døra 
til ei noko ujamn framføring av “Et barn er født i 
Betlehem”. Dette var før alle var kledde som Lynet 
McQueen og Dracula. I staden stod her ei broka 
forsamling i klesplagg som neppe nokonsinne 
hadde åpenbar samanheng, korkje før eller sidan. 
Eksentriske parykkar, lausbartar og merkelege 
briller. Store, fargerike skjorter og klovnesko. 
Svarte skinnhanskar og prikkete kjolar, og ein og 
annan lausnase i eggeskalaktig plast. Til å krone 
det heile var som regel kvar habitt utstyrt med 
ein fjong hatt, gjerne i filt, men også i silke, ull, 
polyester, eller rett og slett sprø plast. Ei eller anna 
halvmaske med Donald Duck eller Hakke Hak-
kespett dukka også opp med jamne mellomrom, 
ironisk nok vitnande om manglande kreativitet.
Med den smertefulle serendaden bak seg, strekte 
dei fram armane sine, og frå kvar neve hang ein 



open pose, sekk eller spann. Opp i desse delte vi 
gledeleg og  broderleg av rikdomen vår. Heime 
hjå oss påførte vi dei lystige sangarane både 
karius og baktus (og ved nærare ettertanke heilt 
sikkert også diabetus og kolesterolus) i form 
karamellar, lakrisbåtar, Twist, knekk, Hubba 
Bubba, toffikuler, kokosbollar, slikkepinnar, 
sjokoladerosiner, og søte drops i eit mangfald 
av fargar og smakar, men hjå Farmor og Farfar 
var det klementinar, rosiner, kokesjokolade og 
gule sitrondrops som utgjorde byttet. Som éin 
titta dei farande fantane opp i posane sine med 
vantru, men så såg dei på kvarandre og hipsa på 
skuldrene sine, snudde på hælane og traska lystig 
nedover vegen med ønskje om god jul og lyden av 
kram snø.
Vi tvang den kalde, gufsne vinternatta på dør, og 
med alle luker skalka sette vi på plass skåla med 
godsaker på krakken i vindfanget, og fór innatt 
til stova og varmen og Farfar, med gledesrop og 
raude kinn. Farfar sat som då vi forlot han, sku-
lande over det venstre hjørnet på avisa si.
“Kva er det, Farfar?” spurde eg.
“Kven var det på døra?” ville Farfar vite.

“Bulejukkar!” utbasunerte Veslesyster.
“Julebukkar” utbraut Farfar, og sette seg opp 
så fort at tøffelen flaug over hovudet på man-
nen i fjernsynet og forsvann inn i bokhylla, ein 
stad mellom Arnfinn Haga og samlebøker frå 
Det Beste. Avisa vart redusert til ein ube-
tydeleg ball av papir. Sigarillen braut i to. Han 
fór mot stovedøra, stoppa opp på terskelen og 
snudde seg mot oss med ein åtvarande finger. 
“De må ikkje opne døra for nokon!”
Vi vart ståande som paffe, og berre sjå på 
kvarandre. Farfar, ein riktig spøkefugl med 
glimt i auget, var heller lun og roleg, ikkje 
akkurat kjend for sine store sprell. Så kva var 
det som stakk han? Brått høyrde vi romstering 
under føtene våre, og forstod at han styra med 
noko heilt nede i kjellaren. Etter kvart høyrde 
vi stemma hans frå gangen, og vi sprang ut. 
På trammen stod Farfar, balanserande på ein 
krakk som trinnvis sank i den kramme, hard-
pakka snøen, eitt bein om gongen. Den sank 
ikkje djupt, for det var berre eit tynt lag med 
måka snø som breidde seg over trammen, og 
det såg meir komisk ut enn faretruande. I den 



eine handa hadde Farfar eit spann med tjære, 
den andre veiva med ein kost medan han 
forsøkte å finna balansen. Han hadde berre éin 
tøffel på, men over skuldrene hadde han kasta 
på seg ein vinterfrakk i grov ull med små riller 
og tynne striper i vide rutemønster.
“Farfar, kva gjer du på?” utbraut eg, den 
einaste som kom på å seie noko.
Farfar mumla til seg sjølv mellom saman-
bitne tenner. Alt eg høyrde var, “At eg kunne 
gløyma det!”
“Gløyma kva, Farfar?” spurte eg nesten 
desperat. Hjartet dunka i brystet no, dette var 
ikkje likt Farfar. Veslesyster klynka forsiktig 
og spørjande. Farfar såg ned på oss, og det var 
som om han brått hugsa seg. Andletet gjekk 
frå besatt til roleg, og han smilte til oss. Det 
glimta i auget hans. Eg kjende det glimtet. 
Han såg opp på veggen over døra, og stakk 
kosten i spannet utan å ha teke eit einaste 
strok.
“Gå inn i stova att, de, så skal eg forklara alt 
saman.”
Vi samla oss på teppet på golvet framfor 

fjernsynet, medan Farfar sette seg godt til rette i 
stolen sin, og la ein ny kubbe inn i kaminen. Flam-
mane sleikte over vedkubben, smakte på den, og 
tok i mot den med kjærlege strok. Varmen breidde 
seg i rommet, og tryggheita trakk igjen inn i krop-
pane våre, i denne lune, varme, trygge hula som 
var Farmor og Farfar si stove.
“Då eg var liten,” byrja Farfar, “då var ikkje jule-
bukken Donald Duck og Klabb og Babb. Julebuk-
ken var noko… anna.

“Det var romjul, slik som no, ja, det var omtrent 
like mykje snø, og like mørk ein himmel som i 
dag, med knapt ei stjerne å sjå, og med ein mis-
kunnsam vind som fôr gjennom skogen som eit 
mållaust skrømt, og lova beinkulde til den som 
måtte finna på å sleppa han i hus. Eg hugsa at det 
banka på døra, det må ha vore etter julegrauten, og 
vi sat i stova og putla med eit og anna, lot maten 
synka og naut jólefreden i saman. Mor og far såg 
på kvarandre, og eg og brørne mine - vi var vel på 
dykkar alder, dei litt eldre, og eg minst - skulle til 
å springa ut på trammen for å sjå kven som banka 
i romjulsmørkret. Då reiste far seg, og viste med 



handa at vi skulle setja oss att. Mor bad oss koma 
i favnen hennar, men det var jo berre eg, minste-
mann, som gjorde det. Brørne mine vart sitjande 
og sjå mot stovedøra, som far lukka bak seg. Vi 
høyrde ingen ting, men etter ei stund kom far inn 
att, med ei alvorleg mine. Eg kjende på kroppen 
til mor at ho spurde noko utan ord, og eg såg at 
far rista på hovudet og sette seg ned att i stolen 
sin, som om ingenting hadde hendt. Brørne mine 
såg ikkje ut til å bry seg så mykje, noko eg stussa 
svært ved, så seinare, då me hadde gått til sengs, 
spurde eg dei kva som eigentleg hadde hendt.
‘Å, det var berre jólebukken,’ sa dei. ‘Han kjem 
kvart år, på same tid.’
‘Jólebukken?’ spurde eg.
Då berre erta dei meg, og beskreiv den eine fæle 
skapnaden etter den andre medan dei fniste og 
lo. Eg skjøna at dei ikkje visste sjølv. Men då dei 
trudde eg hadde sovna, då dei låg der i mørkret 
og prata lågmælt saman, høyrde eg på stemmene 
deira at dei var usikre sjølve; ja, kanskje til og 
med litt redde. Det sette eit støkk i velse meg: dei 
store, staute brørne mine som ikkje var redde for 

noko, som kunne bryta med stutane og klatre 
opp i den aller høgaste eika, dei var redde for 
jólebukken. Dei snakka om det dei hadde høyrt 
frå andre - at det berre var ein som skjemta og 
kledde seg ut, ein fyllik og fusentast, eller fleire, 
eit festlag som spreidde lystig lag frå gard til 
gard, at dei var kledde ut som geitebukkar, eller 
i alle fall ein av dei var det. Men kvifor var far 
og mor så bekymra? Det gav ikkje meining. Det 
måtte vera noko anna. Ein av dei hadde høyrd 
at det var ein gjengangar, ein som kanskje før 
hadde budd i bygda og som hadde blitt forbanna 
av djevelen fordi han hadde vore forvorpen, og 
måtte forvandla seg til ein mann med geite-
hovud og geitefell på ryggen og gå og tigga i 
romjula. Det gav meir meining, både for brørne 
mine og for meg. Det var noko vi kunne tru på. 
Eg bestemte meg for at neste jól, om han kom 
att, då skulle eg finna ut kva det var for eit vesen 
som banka på døra vår på andre juledag.”
Han stoppa.
“Ja, gjorde du, Farfar?” spurde Olemann 
utålmodig. “Såg du han?”



Farfar sukka djupt. Han smakte på orda før han 
sa noko, valgte ut dei han skulle ut med. “Nei, eg 
gjorde ikkje det,” sa han vemodig. “Året etter mala 
far eit kross i tjære over døra, det held Julebukken 
borte. Det har vi gjort kvart år sidan, og aldri har 
han vore her att.”
Eg var ifrå meg av skuffelse. 
“Men… Var det alt? Veit du ikkje kva det var ein 
gong?” sa Olemann. Eg las skuffelsen på han og 
Veslesyster like tydeleg som eg kjende den sjølv. 
Som om den var malt på med tjære.
Så kom eg på plutseleg noko. “Men Farfar, det er 
jo vi som bur i det huset no. Vi har ikkje tjærekross 
over døra, og det har jo ikkje vore nokon julebukk 
hjå oss!”
Han såg på meg, og nikka. “Eg har tenkt på det,” 
sa han. “Mange gongar. Men de er jo alltid her på 
andre juledag…” Det gjekk kaldt nedover ryggen på 
meg. Veslesyster gispa, og Olemann klynka.
Men så tok eit lurt lite smil til å pløye seg opp sida 
på andletet til Farfar. Det skøyv alle rynkene op-
pover mot kinnbeinet, og forbi. “Veit du kva?” sa 
han. “Eg har alltid lurt på kva det var, alltid undra 

og pønska på kva for ein skapnad som kom på 
besøk kvar jul fram til det året. Eg har alltid 
malt tjære over døra, alltid vendt han frå oss 
her, fordi det var slik vi gjorde det.” Han såg 
bort på tjærespannet som stod ved døra. Farmor 
kom ikkje akkurat til å bli blid for tjæreflek-
kane på tregolvet. Men Farfar såg ikkje ut til å 
tenkja på dét no. Han hadde eit glimt i auget, eit 
han fekk av og til når han kom på noko spen-
nande, det same glimtet som vi kjende så godt. 
Som ein lovnad om noko morosamt, eller noko 
magisk.
Det ula djupare i pipa, det blæs kalde pust i 
nakken på meg frå vindauget, og det knirka og 
knaka i huset, som om det var i live, som om 
det hadde noko å tilføye, eller ville forby eller 
oppfordre til det Farfar såg ut til snart å foreslå.
“Skal vi la være å male tjærekross i år, og sjå 
kva som skjer?”

Vi rakk ikkje å svare, for akkurat då banka det 
på døra.
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