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Et juleeventyr
I en vinter, hvor corona-spøgelset stadig hærger Europa og en kommende 
snestorm truer med at lukke landet, er det rart at kunne fortælle et lille 
juleeventyr: 

I udkanten af Aarhus lå en lille samling huse på Bodøvej. Her boede mange 
forskellige slags familier. I mange år havde menneskene, der boede i disse 
huse, spurgt ejeren, om han ikke ville sætte husene i stand, så de små børn 
og de gamle mennesker ikke blev syge af at bo i dem.

Ejeren sagde i lang tid, at tidernes ugunst gjorde, at der ikke var penge til at 
sætte dem i stand. Den gamle projektchef, som var en meget påholdende 
mand, lovede dog, at han ville søge nogle penge i en fond for betrængte 
familier.

Han lovede og lovede, men meget lidt skete der. Men så en dag fik han 
besked fra hovedstaden, at han kunne få nogle penge fra fonden. Han 
spurgte en arkitekt, om hun ikke ville tegne et projekt, så boligerne kunne 
blive bedre og sundere.

Det tog lang tid, og der var megen snak frem og tilbage, men langt om 
længe kunne den gamle projektchef samle familierne til at møde for at 
fortælle om det færdige projekt. Det var nødvendigt, da de betrængte 
familier selv skulle betale for en del af festen. 

Et flertal af familierne sagde heldigvis ja, og så kunne den gamle 
projektchef gå videre med projektet.

Nu skulle der findes nogle bygmestre, som var i stand til at mestre opgaven.

Mange tanker blev gjort, og endelig havde projektchefen fundet en række 
bygmestre, der kunne magte opgaven og ville udregne et tilbud på 
opgaven.

Igen lå den gamle søvnløs om natten, for corona-spøgelset havde igen 
sendt mørke skyer over landet. Der var efterspørgsel på alle varer, og der 



kom meldinger om, at te-klipperne fra Ostindien lå på reden og ikke kunne 
få losset deres kostbare varer. 

Hvad ville dette betyde for familierne på Bodøvej og det store projekt?

Endelig oprandt dagen, hvor bygmestrene skulle afgive deres tilbud. Nu 
skulle det briste eller bære. Kunne det realiseres eller måtte den gamle 
atter skuffe familierne? Alle var nervøse og spændte.

Men det var heldigvis jul, og der skete et 
mirakel. Det var som om, en skytsengel havde 
holdt en hånd over familierne på Bodøvej. 
Bygmestrene afgav fornuftige priser, og den 
billigste holdt sig inden for det beregnede 
budget.

Så nu kunne den gamle projektchef fortælle 
familierne, at det også i år blev jul, og at det store projekt kunne gå i gang, 
når solen ville vende tilbage i løbet af foråret.

Se det var et rigtigt eventyr! 

Glædelig jul og godt nytår!

Venlig hilsen
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