
Ida Jacksons barnetime 
 
Hei der hjemme! 
 
I dag er det eventyrstund med Ida Jackson 
 
Sitter du godt?  
I dag måtte mammaen til Brillebjørn jobbe litt.  
Selv om det var lørdag! 
 
Heldigvis kan Brillebjørn prate med bestemor på FaceTIme 
De snakker på nettbrettet hver dag 
 
I dag sa mamma:  
«Kan du fortelle et eventyr for Brillebjørn mens jeg går på do?» 
«Ja visst» sa Bestemor. «Hva vil du høre om, Brillebjørn?» 
«Jeg vil høre om en bjørn» sa Brillebjørn.  
«En liten bjørn?» sa Bestemor?  
«Ja, men også en bjørn som er stor og farlig!»  
 
«Ah» sier Bestemor. «Da vet jeg akkurat hvilket eventyr jeg skal fortelle. Men da må du følge 
godt med!» 
 
«EVENTYR!» sier Brillebjørn.  
 
Og så forteller Bestemor:  
 
«Det var en gang en mann som bodde helt, helt nord i Norge der det heter Finnmark. En dag 
kom det en mann til ham med noe veldig rart: En bitteliten, hvit bjørnunge. Den var så 
nydelig og bløt og kritthvit at mannen forelsket seg i den med en gang, og sa: Den må nok bo 
hos meg.  
Den hadde kommet fra Svalbard, der isbjørnene bor.  
Og mannen og isbjørnen ble gode venner og var sammen hver dag.  
Lille babybjørnen min sa mannen 
Men isbjørnen spiste utrolig mye mat! 
Og den vokste 
OG VOKSTE 
OG VOKSTE OG VOKSTE  
Og til slutt så var isbjørnen så stor at mannen ikke visste hva han skulle gjøre 
Jeg tror du er den største bjørnen i hele verden, jeg, sa mannen 
Jeg tror jeg må ta deg med til byen og vise deg frem til kongen 
Og du kan ikke hete babybjørn lenger 
Jeg tror du må hete brummelabb 
 
Og slik gikk det til at mannen og isbjørnen brummelabb gjennom hele Norge på langs for å 
komme til kongen 



 
De gikk og de gikk og de gikk og til slutt var det blitt julaften 
De var midt oppe på Dovrefjell og det var snø overalt og de måtte ha et sted å sove 
Derfor banket de på hos en mann som hette Halvor som hadde en stor gård der og mannen 
sa: God jul i stua! Kan isbjørnen min og jeg sove her i natt? 
Vet du, sa halvor, jeg skulle ønske jeg kunne sagt ja 
Det er bare at hver julekveld så kommer dovregubben hit med hele følget sitt med troll på 
julebord. De spiser opp all maten min og drikker opp all ølen min og bråker og ståker noe så 
forferdelig at familien min og jeg ikke kan være her, vi går og gjemmer oss oppi lia til festen 
er slutt. Derfor kan jeg ikke invitere deg på noe hyggelig overnatting, dessverre.  
Vet du, sa mannen, det med bråkete troll er ikke noe problem for Brummelabb og meg. Kan 
ikke hun få ligge under kakkelovnen der, så kan jeg ligge i senga i kroken? 
Ja, hver sin lyst, sa Halvor, værsågod, bare ikke si at jeg ikke advarte deg.  
Så gikk mannen og la seg i senga og isbjørnen la seg under kakkelovnen og Halvor og familien 
hans begynte å dekke på til julefest for trollene.  
De satte frem et langbord med rømmegrøt og lutefisk, pølse og pinnekjøtt, øl og dram og alt 
som godt var. Og så snek de seg opp i lia for å gjemme seg til trollfesten var ferdig.  
Mannen og isbjørnen sovnet.  
Og så kom trollene! 
Dovregubben sjøl med hele sitt følge! 
Noen var store, noen var små, noen var langrumpede og noen var rumpeløse, noen hadde 
store, store neser og noen hadde store, store tenner. OG alle satte de seg ned og åt og drakk 
og bråket og ståket og rapte og prompet og skålte og skrålte.  
Men mannen og bjørnen bare sov.  
Og alt kunne gått riktig bra, hadde det ikke vært for at en liten trollunge fikk øye på 
isbjørnen som lå under kakkelovnen.  
Hah, tenkte trollungen. Den bjørnen er sikkert sulten! Kanskje hun vil ha pølse?  
Så tok han en pølsebit og stakk på gaffelen sin, og så varmet han den litt over peisen så den 
skulle bli ekstra gyllen og sprø.  
Men da han stakk pølsebiten bort til snuten på bjørnen, så var pølsa så varm at brummelabb 
brant seg. Hun sa BRUM BRUM BRUM BRUM! Det sved i nesen og det bråkte noe 
forferdelig! 
Hun ble utrolg sint av å ha blitt vekket! BRUM BRUM BRUM BRUM! 
Og så jaget Brummelabb alle trollene.  
 
Trollungen også? Spør Brillebjørn.  
Ja. Sier Bestemor. Men han rakk å stjele med seg sjokoladepuddingen på veien ut, heldigvis. 
Så han fikk dessert.  
Det var bra! Sier brillebjørn.  
 
Da Brummelabb var blitt alene igjen i stua, spiste hun opp resten av julematen og gikk og la 
seg.  
Dagen etter dro isbjørnen og mannen videre til kongen.  
 
Men neste jul, da Halvor var i ferd med å hugge ved i skogen, hørte han en stemme fra oppe 
i lia:  
 



HALVOR 
HALVOR 
HAR DU DEN STORE ISBJØREN DIN ENNÅ, HALVOR? 
 
Det var dovregubben sjøl som ropte på Halvor.  
 
«Åja» sa Halvor. «Gjett om! Og hun har fått unger siden sist! Syv stykker! OG de er enda 
villere og galere enn mammaen sin!» 
 
«Ja, da kommer vi ikke på julefest til deg mer» sa Dovregubben.  
 
Og siden den dagen har Halvor på Dovre fått spise julegrøten sin i fred for troll.  
 
Og snipp snapp 
 
«Hva skjedde med Brummelabb?» 
«Hun ble isbjørnprinsesse, selvfølgelig!» 
 
Og snipp snapp snute, så var eventyret ute 
 
Nå kommer et lite vers som passer godt etter at man har badet 
 
NAKENDANS NAKENFRANS 
Kast dine klær! 
Hopp uten stopp! 
Natten er her! 
Spis meg til middag! 
Glefs meg til her 
Rumpe til forrett 
Tær til dessert 
 
Spis meg til middag 
Glefs meg litt her 
Rumpe til forrett  
Tær til dessert 
Rumpe til forrett 
Tær til dessert 
Rumpe til forrett 
TÆR TIL DESSERT! 
 
 
Tusen takk for at du hørte på! Vi høres neste uke! 


