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1. k a p i t e l 
 
 
 
 
Brev fra en genganger. 
 
Hr. B. var helt ude af sig selv. Han vippede op og ned på tæerne og viftede op-
hidset med et brev, plastret til med eksotiske frimærker. Kinesiske, eller japan-
ske, så det ud til. 
“Det kan simpelthen ikke passe, det her, Jens. Det er alt for ubegribeligt, og og-
så lidt uhyggeligt. Jeg fatter det simpelthen ikke.” 
Jeg var hjemme på Rosenborg hos B’erne den dag, Hr. B. modtog det mystiske 
brev, som i den grad havde bragt ham helt ud af flippen. Men hans søn, og min 
gode skolekammerat, Jens B., tog det på sin sædvanlige, rolige facon. Fra oven 
og ned. 
“Hvad er det, som ikke kan passe, far? Findes der virkelig noget her i verden, 
du ikke kan begribe, og som der ikke kan gives en god, logisk, videnskabelig, og 
måske endda historisk forklaring på?” 
Hr. B. var tydeligt forlegen, og lidt utilpas ved den uvante situation, og skrabe-
de med foden i gulvet. 
“Jamen, jeg ved skam heller ikke selv, hvad jeg skal tro om det her, Jens. Kan I 
huske de kalkunfjæsiske papirer, som I fandt på slottet sidste år? Det gamle brev 
fra Diidrich Kalkuunfiæs til Christian den Fjerde, forfattet i 1637, og som faldt 
ud af rammen på det gamle maleri af Morenkop’en, den sorte afrikanerfigur fra 
serien af malerier med ringridning, og som jeres skolekammerat Wenzel kom til 
at skubbe ned fra væggen i vindeltrappen i slottets store tårn? Det brev, som 
siden sendte Ole Ø. ud på en længere rejse til N’Gongko i Afrika, for at finde 
det magnetiske guld?” 
Hvis Jens B. havde været stor nok til at ryge pibe, ville han have bakket sindigt 
og eftertænksomt på piben her. 
“Far, du vil måske prøve at bilde os ind, at du har modtaget et brev fra Didrik 
Kalkunfjæs? Et brev fra et spøgelse, et spøgelse fra fortiden, med andre ord. 
Den herre må jo have været død og borte i tre-fire hundrede år nu? Er du rigtig 
rask og frisk, Far, eller har du igen siddet oppe hele natten med dine gamle 
slotspapirer og drukket for meget kaffe?” 
“Jamen, det er jo det, jeg hele tiden prøver at forklare. Selvom jeg får det dår-
ligt, så snart jeg prøver at forstå det nærmere. Men brevet ER faktisk fra Didrik 
Kalkunfjæs. Eller..., det påstås der i det mindste i efterskriften, at det er. Og den 
gammeldags håndskrift og det omstændelige sprog fra 16hundredetallet virker 
også ægte nok.” 
Jens B.’s lillebror Jannik var kommet ud fra sit værelse, lokket til af de ophidse-
de stemmer. Vi stimlede alle sammen om Hr. B. 
“Lad os se brevet, lad os se brevet, vi vil se, hvad der står!” 



Ivrige drengehænder forsøgte at få fat i det sælsomme brev, men Hr. B. gav ik-
ke slip på brevet. 
“Hov, hov, drenge. Brevet er trods alt stilet til mig, i min egenskab af museums-
inspektør, og indeholder en officiel anmodning til mig, af en slags. I vil desuden 
ikke kunne få meget mening i de japanske Zen-munkes jammerlige engelsk, 
blandet med japanske udtryk, som jeg skal prøve at oversætte. Sæt jer roligt ned 
og hør efter. Og Didriks underlige, snurrige gammeldansk har I jo været udsat 
for før. Det er faktisk mest på skrift, at det kan virke lidt uforståeligt.” 
 
Nå, inden I kommer for godt i gang med at høre det brev, der havde gjort Hr. B. i 
den grad ude af sig selv, må jeg hellere orientere lidt om, hvordan det gik til, at vi 
overhovedet igen har et bind af Finns og Oles sandfærdige beretninger foran os, 
endnu en portion lasede kladdehæfter, hvis gnidrede kragetæer møjsommeligt skal 
tydes, også denne gang af advokaternes dygtigste skriftekspert, skåningen Pär Otto 
Stövander. “Jeg” er, som sidst, forsvarsadvokat Rasmus Ingerslev-Polderslev, 
blandt vennerne bare Rip, og jeg prøver stadig at forsvare løjtnant Hans Greval. 
Han har stadig en fængselsstraf hængende over sit hoved. Som sagt, fordi han i sin 
tid, ud fra sit kendskab til efterretningstjenestens oplysninger kunne fortælle de 
danske aviser, at diktatoren Saddam Hussein IKKE besad nogen masseødelæggel-
sesvåben, og at dette derfor ikke kunne bruges til at retfærdiggøre Danmarks del-
tagelse i krigen i Irak, sådan som Fogh Rasmussens regering løgnagtigt havde på-
stået det i medierne. I mellemtiden har vi endda måttet høre præsident Bush udta-
le, at han var SKUFFET over, at amerikanerne ikke fandt nogen masseødelæggel-
sesvåben, da de rykkede ind i Irak... Fogh Rasmussen blev ganske sikkert også 
grusomt skuffet, men det har ikke fået hans regering til at tilgive Greval, endsige 
takke ham for hans indsats for mere ærlighed, omkring så alvorlig en ting som at 
sende danske soldater i krig langt borte. 
   Som læserne kunne forstå på slutningen af bind to af Finns og Oles Sandfærdige 
beretninger, “Jagten på Mayabogen”, var det lykkedes for mig og mit hold: løjt-
nanten, hans to sønner, Johan og Eli, før omtalte Stövander, min sekretærs datter 
Amanda, Grevals franske fætter, kaldet “Duffy”, og dennes medhjælper, den 
charmerende Eva La Roche, i fællesskab at gennemføre den mærkelige 
redningsmission, som vi i sin tid, på mit advokatkontor var blevet anmodet om at 
påtage os: nemlig at finde og befri et tilfangetaget og indespærret rumvæsen. En af 
de tryfitter, som Finn og Ole stødte på allerede i bind 1. Tryfitterne havde, engang 
da Jorden var truet af en stor meteor, reddet nogle levende væsner på  
Jorden og fået dem bragt i sikkerhed på nogle asteroider, som de havde indrettet 
til dem. Blandt efterkommerne af disse af tryfitterne opsamlede jordvæsner har vi, 
i bind et og to, truffet den hyggelige, lille, og meget foretagsomme,  “fombøt”, Ti-
tina. Som til daglig bor på asteroiden Fombøt, når hun da ikke lige har et ærinde 
her på vores planet, planet tre, som den hedder blandt tryfitterne. 
Men andre af disse efterkommere har vist sig, som århundrederne forløb, at være 
knap så hyggelige...   Noget dinosaurusafkom har, oppe på deres asteroide, udvik-
let sig til både intelligente, rovgriske, og magtglade væsner. For nemheds skyld 
kalder vi dem dinosapper. Fordi de benævner sig selv som Dinosaurus Sapiens: 
Kloge dinosaurusser, ligesom mennesket selv har valgt at kalde sig: Homo Sa-
piens. Deres intelligens har dinosapperne udnyttet til at lokke en af kammeraterne 



her på jorden efterladt tryfit i en fælde, og spærret hende inde i en skummel bjerg-
hule på Yucatánhalvøen i det sydlige Mexico. For det viste sig, da vi endelig fik 
hende befriet, at være en “hende”, ved navn Tryfine. 
Og nu sidder vi, hele holdet minus de franske deltagere, i Tryfines laboratorium et 
sted i tryfitternes underjordiske gangsystem, som man blandt andet kan komme 
ind i gennem en godt skjult indgang under Botanisk Have i København. Og nyder 
en dejlig kop mayachokolade. For det var blandt mayaindianerne, at idéen om at 
lave chokolade af kakaobønnerne først opstod. “Verdens bedste chokolade”, iføl-
ge Tryfine, som jo må vide det. For tryfitterne sætter chokolade over alt andet i 
universet – måske lige med undtagelse af sjove og spændende historier. For ek-
sempel sådan én som vi er i gang med at høre lige nu. Det er dog ikke kun for un-
derholdningens skyld at vi alle sidder rundt om Stövander, som læser højt fra 
Finns og Oles sandfærdige beretningers tredje bind. For beretningerne i “Evig-
hedsgiften” skal hjælpe os, og tryfitterne, med at løse det problem, som de farlige 
dinosapper har udviklet sig til at være. 
 Løjtnantens franske fætter, Duffy (kong Duffy, som hans bekendte hjemme i 
Bretagne, i Frankrig, plejede at kalde ham) mente ganske vist, at problemet lettest 
blev løst ved at skaffe dinosapperne helt ud af verden – udrydde dem fra en kant 
af, med andre ord. Og i vores kamp for at befri Tryfine fik både han og løjtnanten 
da også gjort kål på et par stykker. Ikke mindst, fordi vi fik hjælp af nogle af de 
sælsomme, kunstigt forstørrede væsner, som tryfitterne vistnok selv har skabt, for 
at have nogle stærke hjælpere til når de, som det jo var sket for Tryfine, kommer i 
knibe her på vores planet tre. Nemlig de to kæmpekrabber, vi havde navngivet 
Kakse og Makse, hvis skjold beskytter dem bedre end nogen skudsikker vest – og 
som virkelig havde vist sig at være i stand til at jage bøv i dinosapperne, efter at 
have klippet et par af dem i småstykker, med deres frygtelige klosakse. Og de to 
lærenemme og nysgerrige kæmpemyrer, Fenja og Menja, som i vores selskab bl.a. 
har lært både at styre et fly og betjene et skydevåben. Fenja og Menja sidder for 
øvrigt i hjørnet af laboratoriet og summer med deres føleantenner, et sikkert tegn 
på, at de finder beretningerne spændende. For begivenhederne har taget en ekstra 
dramatisk drejning, her på det sidste. Fordi Tryfine IKKE deler Duffys idé om at 
udrydde dinosapperne. Tværtimod. Da hun, som de andre tryfitter, er temmelig 
buddhistisk indstillet og kun vil de andre skabninger i universet det godt, har hun 
forestillet sig, at vi skal forsøge at fredeliggøre de aggressive dinosapper. Det har 
hun anmodet mig, og mit “hold”, om at prøve på, ved at få dino’erne til at indtage 
en medicin af en slags. (Sikkert et eller andet gensplejset stads af en slags, hvis jeg 
kender tryfitterne ret)  
For overhovedet at få lokket en så voldsomt sindsændrende medicin i vores 
“modstandere”, som vi jo, for nemheds skyld, kunne kalde dinosapperne, der 
øjensynligt selv befinder sig storartet med deres voldelige væsen, blev det klart for 
os, at vi måtte have noget at lokke Tryfines “medicin” i dem med. Og da tryfitter-
nes efterretningstjeneste i deres omfattende arkiver havde opstøvet, at der i bind 
tre af Finns og Oles sandfærdige beretninger ville blive omtalt et livsforlængende 
middel, faldt vores valg på det. Fordi Dinosapperne, trods alle deres rovgriske 
kræfter, normalt ikke lever mere end tredive år, hvad de er meget utilfredse med, 
efter at de er kommet i kontakt med væsner, der lever betydeligt længere. Opskrif-
ten på det livsforlængende middel skulle befinde sig på et Zen-buddhistisk kloster 



i Japan. Og da Dinosapperne efter sigende havde infiltreret den japanske under-
verden, Yakuzaen, for at have et sted at udleve deres forbryderiske tilbøjeligheder, 
ville både middel og mål befinde sig samme sted. Med andre ord, for at opfylde 
vores mission skulle vi rejse til Japan, ligesom Finn og Ole. For, som den altid 
bedrevidende Stövander var så venlig at belære os andre uvidende stakler om:  
“Når først oyabun, som er navnet på de japanske yakuzaers godfather, altså deres 
øverste forbryderboss, har sagt god for midlet, vil alle hans undergivne, hans ko-
bun, eller “børn”, også blive nødt til at indtage midlet. Med mindre de hellere vil 
have skåret et led af deres lillefinger. Så vi behøvede såmænd bare at lokke Tryfi-
nes medicin i Yakuzaernes oyabun, så skulle den lille sag være klaret.” 
“Bare, og bare”, kære Stöve. Min bare røv, havde jeg nær sagt... Det kunne være, 
vi skulle sætte Stöve selv på den lille, hyggelige opgave at opsøge og få foretræde 
for selveste forbryderchefen, som vi nu oven i købet måtte regne med ikke var en 
nogenlunde høflig japaner, men en af de grusomme dinosapper. 
Og først skulle vi, som sagt, have fat i den anden halvdel af midlet, nemlig den del 
af det, som skulle fredeliggøre de ufredelige dinosapper. For at udvikle dette mid-
del forestillede Tryfine sig, at hun kunne anvende lidt genmateriale fra et virkelig 
fredeligt væsen af en slags. Og det fredeligste væsen, hun overhovedet kunne 
komme i tanker om i hele universet, var et, hun kaldte “Det  højest medfølende 
væsen.” Dette medfølende væsen – som egentlig var en samling af medfølende 
væsner, der tilsammen udgjorde én fælles organisme – befandt sig desværre for 
øjeblikket så langt væk som på planeten Mars.  Men Tryfine skulle alligevel til 
Mars, bl.a. for at nedlægge tryfitternes forsøgsstation deroppe, inden nogen emsi-
ge jordboer fik fingre i tryfitternes videnskabelige hemmeligheder. Det var vi 
jordboer nemlig slet ikke modne til endnu, i følge Tryfine. Faktisk kunne jeg tyde-
ligt mærke på hende, at hun egentlig ikke syntes, vi var ret meget bedre end de di-
nosapper, vi nu skulle hjælpe hende med at fredeliggøre, og at vi også selv kunne 
have brug for medicinen...  
Samtidig kunne hun så få repareret de installationer i hendes metalhoved, som 
havde taget skade under hendes brutale fangenskab, og benytte deres marslabora-
torie til at fremstille den lige omtalte dinosap-medicin. Hun havde lovet at tage os 
med på turen til Mars, dels som belønning, fordi vi havde befriet hende, dels fordi 
hun, i sin endnu ret svækkede tilstand, godt kunne bruge et par ekstra hjælpende 
hænder. En ting, der også havde medvirket til at få hende til at ønske os som rej-
seledsagere var desuden, at det, i forbindelse med vores befrielsesaktion, var ble-
vet klart for Amanda og mig, at vi to, som de eneste i gruppen, nogle gange besad 
visse telepatiske evner, som havde sat os i stand til at fornemme, hvad Tryfine 
tænkte og oplevede, selv på tusinder af kilometers afstand. Denne evne retter jeg 
forsøgsvis et øjeblik ud mod mine kære læsere. Og fornemmer omgående en vold-
som indre uro, grænsende til panik. Det kimer simpelthen for mit indre øre, og jeg 
bliver klar over, at jeg ikke burde have været så hensynsløs at holde mine højt 
skattede læsere hen, over 4-5 lange, omstændelige sider. Undskyld. Hvad kom vi 
fra? Jo, det her: 
“Hr. B. var helt ude af sig selv.” 
Og min telepatiske sans fortæller mig, larmende tydeligt og ubehageligt, at læserne 
nu også er ved at være helt ude af sig selv, nemlig for at få at vide, HVAD det var, 
der havde bragt den ellers så velovervejede museumsinspektør i den grad ud af 



fatning. Så lad os vende tilbage til, hvor vi slap, nemlig dér, hvor Hr. B. beder alle 
om at sætte sig roligt ned og høre efter, når han oversætter og højtlæser det brev 
fra et Zenbuddhistisk kloster i Japan, som havde bragt hans sind og fornuft i op-
rør, for sine sønner Jens B. og Jannik B., og for deres gæst (og vores beretter) den 
dag, Ole Ø. 
“Ærværdige Sensei, højstærede museumsinspektør, ærede Sir B. På mit klosters 
vegne, Todai-ji templet i kejserrigets gamle hovedstad Nara, beder jeg Dem på 
forhånd have mig undskyldt, for mit ukendskab til omgangsformerne og etiket-
ten i Deres fra os så fjerne hjemland, og de tiltaleformer, der råder dér, samt at 
klosteret, i den højest oplyste skabnings ånd, vores Bosatsu Vairacona, må ulej-
lige Dem med den usædvanlige anmodning, der vil fremgå af det følgende. Li-
geledes beder jeg om undskyldning for den ubehjælpsomhed, som vel i Deres 
øjne må præge denne skrivelse, affattet som den er på det for os japanere så 
fremmedartede, så ujapanske sprog, engelsk. Hvor alting udtrykkes med den 
mest plumpe ligefremhed, ganske direkte, lige ud ad landevejen, helt uden fal-
belader, og derfor uden spor hensyntagen til den kultiverede, omsorgsfulde høf-
lighed, vi japanere altid føler, man skylder sin samtalepartner. 
Den person, på hvis vegne vi tillader os at fremsætte anmodningen, har forsik-
ret os om, at disse engelskmænd, disse “ingurandojin” og ikke mindst deres så 
vanskelige sprog, eigo, som det benævnes blandt os, nyder en vis udbredelse i 
Deres hjemland, sensei. Den pågældende person påstår nemlig at være en 
landsmand til Dem, sir B. I vores mangeårige omgang med denne Deres 
landsmand har han forsøgt at lære os lidt af sit særprægede modersmål, denma-
ku-go, som vi normalt benævner det, af hvilket det imidlertid kun er lykkedes 
brødrene at tilegne sig enkelte ord, vistnok af en ret voldsom, uhøflig og blasfe-
misk karakter. For i sin iver efter at tilegne sig finesserne i vores japanske sprog 
er han ofte gerådet i raseri, og har stampet i jorden, og revet sig i sit lange skæg. 
Vi mener at have forstået på ham, at han opfatter japansk, ikke som et sprog, 
men som et lumsk påfund, udpønset af djævelen og alle hans dæmoner i under-
verdenen. Et sprog kun egnet til at få dem, der er nødsaget til at befatte sig 
dermed, til i den grad at forbande deres skæbne, at de forspilder deres mulig-
hed for at opnå frelse (satori, som vi buddhister kalder det), idet de i deres vrede 
bliver hyllet i alt ydres falskhed, Mayasløret, fjerner sig fra frelsens Nirvana og 
nærmer sig fortabelsen. Dette er jo, hvad djævelen altid pønser på. På grund af 
dette forhold har vi altså måttet ty til det for os mindre onde, at affatte vores 
skrivelse på eigo. Deres landsmand har vi naturligvis, i Buddhas, den højest op-
lystes, menneskekærlige ånd, for længst tilgivet hans mishagsytringer over under 
sådanne lidelser at skulle lære vores ærværdige, japanske modersmål. Men nø-
den har, i årenes løb, drevet ham til at tilegne sig et smukt og respektfuldt ja-
pansk, nihon-go. For det var den bitre nød, som i sin tid førte Deres landsmand 
her til Todai-ji.  
Ud fra klosterets gamle annaler og skrifter og hans egne ord har jeg kunnet 
danne mig dette indtryk af hans livshistorie: Utroligt, som det må lyde, fasthol-
der vores Chiideriku-San, som vi kalder ham til daglig, at han er født helt tilba-
ge i Edo-perioden. I et år, som i den moderne tidsregning svarer til år 1605. 
  I 1639 bragte nogle bønder ham til vores kloster, i stærkt forkommen tilstand. 
Ifølge klosterets egne årbøger ankom han på en kærre, dækket af årstidens 



grøntsager. De fattige fiskere, der havde fundet ham ilanddrevet, på den japan-
ske vestkyst, havde ment, det var den forsigtigste måde at fragte ham videre på. 
For i 1639 var ingen udlændinge velsete i Japan, og da slet ikke, hvis de var 
kristne, hvad de havde gættet på, at Chiideriku måtte være. Ud fra hans euro-
pæiske klæder, og sølvkorset om hans hals, som de forsigtigt havde skjult i hans 
rejsebylt. Hvis Shogunen, Ikeda Terumasa fra Tokugawa-klanen, der dengang 
styrede sagerne i Japan for vores højstærede kejser, fik nys om hans tilstedevæ-
relse, kunne han risikere en pinefuld død. Mistænkt for at være spion for en af 
de kristne, søfarende nationer, der godt kunne tænke sig at kolonisere Japan. 
Andre kristne var blevet korsfæstede, eller kogt til døde i store gryder over en 
sagte ild for meget mindre forseelser. 
Chiideriku har selv berettet, at det kinesiske købmandsskib, han havde været 
undervejs på, var forlist i en voldsom storm, og at han, som den eneste, havde 
formået at redde sig i land. Dette kan meget vel være sandt, for en af de be-
mærkelsesværdige ting ved Chiideriku - udover hans, i hvert tilfælde efter ja-
panske normer, usædvanlige mangel på skønhed - er hans lige så usædvanlige 
legemskræfter. Faktisk er hans udseende for os så skræmmende, at han kunne 
opstilles som beskyttende guddom, nió, i vores indgangsport til templet, for at 
bortjage alle onde ånder. 
Det er måske også disse kæmpekræfter, som kan forklare hans usandsynligt høje 
alder. Utallige er de historier, klosteret har bevaret om hans legemsstyrke. For 
eksempel berettes det, at han engang, da vores 16 meter høje Buddhastatue af 
bronze havde tabt sit hoved efter et jordskælv, ene mand skubbede og halede 
vores Bosatsu Vairicona ud af hallen. En flytning, der normalt kræver 30 af vo-
res munkes forenede anstrengelser. Og selv i dag er det en yndet adspredelse 
blandt brødrene, at bede Chiideriku om at blive løftet op i Buddhas opadvend-
te hånd for at meditere dér. Han plejer så at spørge, hvor mange han skal løfte 
ad gangen. Han mener selv, at hans høje alder skyldes den kinesiske medicin, 
han indtager. Samt klosterets sunde leveregler og vores Shojin ryori, vores ve-
getariske, buddhistiske kostplan. 
Alt dette bringer mig nu frem til det egentlige ærinde med mit brev. For Chii-
deriku er på det seneste sløjet lidt af, hvilket bekymrer os. Som klosterets nuvæ-
rende kronikør finder jeg i Chiideriku, med hans usædvanligt høje alder, en 
uvurderlig kilde til glemte detaljer om vores klosters fortid. Men hans svigtende 
helbred bekymrer os også, fordi han hævder, at der findes et middel, som kunne 
få ham til at genvinde sine kræfter. Dette middel er egentlig en farlig gift, doku 
no eíen, eller evighedsgiften, der med visse mellemrum skal indtages sammen 
med den kinesiske medicin. Her er det nok bedst, at jeg overlader ordet til ham 
selv, ifald De, sensei, forstår hans, må det jo nu være, temmelig gammeldags 
sprog, et denmaku-go fra det 17. Århundrede. Deres lands ambassade har 
imidlertid oplyst os om, at De, som professionel historiker, Sir B., besidder dette 
nødvendige kendskab. Så her følger altså Chiiderikus egne ord til Dem, sensei.: 
“Højstærede slotsforvalter, eller hvad Eders rette titulering monne være, i den 
sælsomme tidsalder, vi begge nu befinde os i. Alle de århundreder, der ere hen-
rundne, siden jeg sidst henvendte mig til personer i det danske rige, har udvir-
ket, at den danske tunge snart forekommer mig et gandske fremmed tungemål. 



Denmaku-go, som de kalder vort danske modersmål her i landet. Og alligevel, 
hvilken lise at kunne skrive frit fra leveren, med vores jævne og simple alfabet, 
og dets 28 bogstaver, og ikke disse tusindvis af sindrige kruseduller, som mine 
japanske klosterbrødre har forsøgt at indprente mig. Og et lille hjertesuk: Alle 
disse  fordums personer, jeg kendte, må jo nu være døde og henfarne for længst. 
Buddhas veje ere sandelig uransagelige. Hvorfor det højest oplyste væsen har 
ønsket, at jeg ufuldkomne skabning skal gennemleve mange flere levealdre end 
de øvrige jordevæsner, veed vist kun han selv. Måske har han haft en skjult me-
ning dermed. Og i hvert tilfælde bekommer denne min så høje alder min 
fromme klosterbroder, Takeshi-San, hvis ord I lige har kunnet læse, såre vel, da 
alle mine erindringer hjælper ham i hans arbejde med at skrive vort klosters hi-
storie. Så, om ikke andet, så for hans skyld, vil jeg gerne leve en smule længere. 
Jeg kunne ellers godt have mine grunde til snarest muligt at søge frelsen i Nir-
vana, hvor jeg endelig kan forenes med det højest oplyste væsen. 
For den verden, jeg skuer omkring mig, er slet ikke en verden i den oplystes 
medfølende ånd. Ødelæggelser, fattigdom, modløshed. Landet har nylig gen-
nemgået en i sandhed forfærdelig krig. Til vort kloster kommer, i håb om hel-
bredelse, skrækkeligt vansirede personer – meget frygteligere at skue end mig 
selv, med mine stygge kopar. Desværre er der ikke meget, vi kan gøre for at 
hjælpe disse stakler. Det forlyder, at de er ofre for et dommedagsagtigt våben, 
som blev taget i anvendelse i det sidste år af den nyligt overståede krig. Den 
som går under navnet Den anden Verdenskrig.  
Men nu skal jeg fremkomme med min anmodning, for ikke at spilde mere af 
Deres kostbare tid, sensei. Det drejer sig om et gammelt sværd, sværdet med 
slangerne og hjerterne, hvis hæfte prydes af trende slanger, der bide i hvert sit 
hjerte. Hvis jeg husker ret, var hjerterne udskårne i den røde sten, som kaldes 
rubiin. Dette prægtige sværd blev i sin tid skænket min tidligere monark, Chri-
stian den Fjerde, da han endnu var kronprinds, på hans 18 års geburtsdag. 
Da jeg, på min rejse i China, i min jagt på sjældenheder til min herre og maje-
stæt, kong Christian, omtalte sværdet for nogle lærde chinesere, fortalte de, at 
sværdet måske var chinesisk, for der var afbildet et gammelt chinesisk sagn på 
det. Sagnet om slangen, der bider i hjertet. De kiggede længe på mig og gik 
rundt om mig, for bedre at betragte mig. Nogle af dem trykkede sågar på musk-
lerne i mine arme og ben, til jeg blev ganske forlegen derved. Til sidst fortalte 
de denne historie: For mange år siden, på kejser Mu’s tid, lykkedes det kejse-
rens livlæge, Huang Ho, efter den gamle kejsers indtrængende ønske, at sam-
mensætte en livsforlængende medicin. Da Huang Ho afprøvede den på gamle 
geder og svin, fandt han imidlertid ud af, at medicinen kun fik sin fulde virk-
ning, i forbindelse med et slangebid. Slangegiften og medicinen hørte åbenbart 
sammen. 
Mest virkningsfuld var medicinen, hvis slangen fik lov til at sprøjte sin gift ind så 
nær hjertet, som muligt. Men de fleste af livlægens geder og suiin døde under 
forsøgene. Da Huang Ho forklarede dette for kejseren, foreslog denne, som 
man kunne have ventet det, at hans livlæge først afprøvede medicinen på sig 
selv. Huang Ho overlevede imidlertid heller ikke selv sin medicin og slangebid-
det. Og kejseren var blevet tilstrækkeligt skræmt ved at se Huang Ho vride sig i 



dødskrampe for hans fødder. Så han skulle heller ikke nyde noget deraf. Men 
siden den dag opbevarede man opskriften i et gammelt kloster. Med tiden ud-
viklede der sig den forestilling, at kun en usædvanligt grim, og usædvanligt 
stærk person, ville kunne tåle Huang Ho’s ejendommelige kur. Måske endda en 
person, som slet ikke var chineser. Og da de lærde chinesere var færdige med at 
undersøge mig, var de ikke længere i tvivl: Jeg måtte være den rette person. Jeg 
kan jo heller ikke nægte, at hvad den højeste skaber har nægtet mig i skønhed, 
har han til gengæld skænket mig i overvættes legemsstyrke. Og sandt nok er jeg 
heller ikke Chinamand. Så Huang Ho’s gamle opskrift blev bragt hid, og tilbe-
redt. Hvorefter jeg nysgerrig nedsvælgede den. Og medens den hurtigt sam-
menstimlede menneskemængde spændte så på, og en trommeslager bidrog sit 
til stemningen, overrakte en af de lærdes tjenere mig en bugtende slange. Som 
han forsikrede mig, var den ledeste og giftigste snog, Kejserriget kendte til. Jeg 
blottede mit bryst og lod bæstet bide til i venstre side, hvor hjertet slår. Mens 
menneskemængden holdt deres vejr, og trommehvirvlerne lød, følte jeg et kort 
ubehag, som det, man kan fornemme dagen efter indtagelsen af umådeholdne 
mængder stærkøl. 
Da ubehaget havde fortaget sig, følte jeg mig besynderligen let om hjertet. Op-
fyldt af uanede kræfter, der ville sætte mig i stand til at vandre på mine ben hele 
vejen rundt om vor jord, uden at gøre holdt. Vor jord, som vi jo nu veed, er al-
deles rund som en kugle, og icke flak, som en pandekage, sådan som folk tidli-
gere mente udi deris vankundighed. Og siden den dag slangen bed mig, har jeg 
holdt mig sund og frisk.  
Efter at jeg havde bragt denne sælsomme opskrift med mig til den opgående 
sols land, det japaniske Kejserrige, fik den en vis udbredelse her. Gandske vist 
er der jo ikke så mange, som opfylde kravene om både styghed og legemsstyrke 
her, iblandt alle disse nette mennesker. Men vore overmodige sværdkæmpere, 
vore samuraier, skulle naturligvis udfordre skæbnen. De indtog gladelig medi-
cinen, og lod sig lystigt bide af den første, den bedste giftsnog, de kunne opdri-
ve, her i landet. Og som i Huang Ho’s forsøg omkom også noget over halvpar-
ten af dem ynkeligen, kort efter forsøget. Af de overlevende gik det forresten de 
fleste ret ilde. I deres overmodighed troede de sig nemlig også sikret udødelig-
hed, og udfordrede straks mægtigere fjender til tvekampe, i hvilke de dernæst 
forblødte af deres sår. Huang Ho’s opskrift havde ikkun lovet at forlænge livet, 
icke at sikre éen mod sværdhug eller anden fortræd. 
Nu, hvor jeg selv er begyndt at skrante, efter at have overlevet 6 klosterforstan-
dere og endelig føler, naturens orden er ved at ske fyldest på mit legeme, for-
tryder jeg bitterlig, at jeg icke i tiide bemærkede mig helt nøje, huilken giftsnog 
vore overlevende samuraier havde ladet sig bide af. Der forefindes nemlig flere 
slags af dette giftige kryb her i landet. Og ikkun den rigtige slangegift gør atter 
medicinen virksom. Det er i hvert tilfælde hvad jeg, og Takeshi-san, får ud af at 
studere Huang Ho’s gamle skrift. Men hvis jeg et kort øjeblik kunne betragte 
det famøse sværd, ville jeg på stedet vide, huilken giftsnog der monne være den 
rette. For ifølge de chinesiske lærde er afbildningen på sværdet aldeles trovær-
dig. Så heri bestå altså denne min anmodning: At I, højstærede slotsforvalter, 
kunne udfinde diplomatiske veje, ad hvilke sværdet kunne nå til vort kloster. 



Hvorefter det naturligvis straks vil blive Eder tilbageskikket. For at I nu, sensei, 
kan fæste lid til mine ord, og vederhæftigheden i min sag, medsender jeg et lak-
segl fra et af de brefue, hans Maiestæt, Christian den Fjerde, dengang han end-
nu levede, i årenes løb har tilskikket mig. Lev vel, og måtte den højst oplyste 
lette Eder vejen til Nirvana. 
Med høiagtelse, Diiderich Kalkuunfiæs.” 
Da Hr. B. havde sluttet sin oplæsning, forstod vi alle sammen bedre, hvorfor 
han havde været i den grad ude af den. Kors i hytten, en historie. Og han var 
tilsyneladende stadig rystet, for han mumlede hen for sig, næsten med fortviv-
lelse i stemmen: 
“Hvad skal man tro, hvad skal man dog tro, drenge, om sådan en beretning. 
Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal stille op. Brevet anmoder mig om at udlevere 
en af slottets kostbareste klenodier og sende det langt bort, næsten til den anden 
ende af jorden. Til personer, jeg dårligt kender, og ikke aner om jeg kan stole 
på. Åh, bare jeg aldrig havde åbnet det brev!” 
Men Jannik ville ikke være den, han var, hvis ikke han var kommet med et for-
slag til at bringe Hr. B., hans fader, ud af kniben. 
“Far, du kunne jo begynde med at undersøge, om seglet er ægte. For du har 
garanteret Christian den Fjerdes segl gengivet i en af dine mange bøger om Ro-
senborg.” 
Hr. B. smilede, allerede lidt lettet, sikkert over udsigten til at foretage sig noget, 
han kendte til, og som var mindre foruroligende end at tage stilling til denne 
henvendelse fra en person, som burde have ligget roligt i sin grav for flere 
hundrede år siden. 
“God idé, Jannik. Følg med ind på kontoret, så kigger jeg i Wassermann-
Thygesens store opslagsværk om de kongelige segl.” 
Som én, der var vant til at slå op i værket, fandt Hr. B.’s hånd siden med Chri-
stian den Fjerdes kongelige segl ved første opslag. Vi stirrede fra alle sider på 
afbildningen i opslagsværket, og på den lille, mørkerøde laktingest med sort-
svedne kanter, som Hr. B. havde lagt på skrivebordet. Kongens emblem, et 
stort hjerte med en krone på, var let nok at genkende. Jannik begyndte straks at 
ivre løs: 
“Der er slet ingen tvivl, Far. Seglet er ægte nok. Det ses tydeligt. Så nu kan du 
gå til museumsstyrelsen med det og brevet, og ansøge om tilladelse til at låne 
sværdet ud. Foreslå dem, at du selv tager med, for at passe på kostbarheden. Så 
kan du komme til Japan, og måske endda få lejlighed til at hilse på den oldgam-
le gut. Ville det ikke være alle tiders? Tænk på, at du ville kunne udspørge ham 
om historiske detaljer, fra helt tilbage til Christian den Fjerdes dage. Ville DET 
ikke være spændende?” 
Men Hr. B. rystede på hovedet, tydeligt ilde til mode, som lige før. 
“Meget spændende, ALT for spændende, lille Jannik. Alt for godt til at være 
sandt. Guderne skal vide, at det ville være fantastisk for en historiker som mig, 
bare et kort øjeblik at kunne sludre med et autentisk øjenvidne til vigtige perso-
ner og begivenheder i det 17. Århundrede. Men det er en alt for stor risiko at 
løbe. Forestil Jer blot, at en eller anden ondsindet spøgefugl, som kender mig og 
mine små vaner og uvaner godt, har opdigtet hele denne her historie, og selv 



har afsendt brevet fra Japan. Eller fået andre til det. Hvis det kom ud, at jeg var 
hoppet på den historie, ville jeg være blameret for livstid, og mit ry som en hæ-
derlig historiker totalt spoleret. Ja, jeg ville måske endda blive nødsaget til at 
trække mig tilbage fra min stilling som museumsinspektør. Måske har jeg en 
fjende derude et sted, i den akademiske verden. En, som misunder mig min stil-
ling. Som historiker, med speciale i Christian den Fjerdes tid og hoflivet, er 
man jo nogle gange nødt til at gendrive og afvise andre historikeres påstande 
om dette og hint, fordi man måske finder, det er dårligt underbygget og deres 
materialer for usikre. Og det kan give anledning til nid og nag. Selv blandt el-
lers hæderlige akademikere. Det kan I godt forstå, ikke?” 
Jeg ved ikke rigtig, om vi kunne forstå omfanget af Hr. B.’s problemer, for vi 
vidste dårligt nok, hvad en akademiker var for en slags væsen. Men Jannik gav i 
hvert tilfælde ikke op så let. 
“Jeg synes under alle omstændigheder, at du skulle tage dig en snak med muse-
umsstyrelsen, Far, og ikke forspilde chancen for at komme ud på sådan en fan-
tastisk rejse. Der må jo også være mange interessante og gamle sager at se på i 
Japan. Slotte, templer, og museer.” 
Hr. B. fortsatte med at ryste på hovedet. 
“Det er desværre stadigvæk alt for risikabelt alt sammen, Jannik. Desuden er I 
slet ikke klar over, hvor kostbart sværdet med slangerne og hjerterne egentlig 
er. Der findes ikke andre magen til nogen andre steder, så vidt man ved. Og 
museumsstyrelsen anser det derfor for en kostbarhed i samme klasse som kron-
juvelerne og Christian Den Fjerdes kongekrone, den med de små porcelænsput-
ti-figurer, så de har forlangt, at sværdet opbevares i vores nye panserglasmon-
tre. Den vi indviede sidste år. Det er helt udelukket, at de skulle give tilladelse 
til, at sværdet forlader montren, og Danmark med, for den sags skyld, så meget 
som et kort øjeblik.” 
Nåh, det var jo rene ord for pengene, om end ikke meget opmuntrende. Jens B. 
havde stået i dybe tanker under hele denne her diskussion. Han kiggede skifte-
vis på sin far og mig, så smålistig ud og rømmede sig et par gange. Hvad havde 
han i sinde? 
“Hrøm, hrøm. Hør lige, far. Hvis jeg har forstået brevet rigtigt, så har ham 
Chiideriku-San først og  fremmest brug for at finde ud af, hvilken en slange, der 
er afbildet på sværdet. Så i princippet kunne vi sende klosteret en god afbild-
ning af sværdet. 
Det kan museumsstyrelsen i hvert tilfælde ikke indvende noget imod. Så kom-
mer du beklageligvis ikke ud at rejse denne gang, men til gengæld er der heller 
ingen risiko for, at nogen driver gæk med dig. Desværre får vi så ikke opklaret 
mysteriet med den 350 år gamle Didrich Kalkunfjæs, og det er i grunden ær-
gerligt. Måske kunne en anden drage ud for at opklare sagen, og samtidig påta-
ge sig risikoen for at blive til grin, hvis det hele bare er en snedigt tilrettelagt 
aprilsnar. 
Jeg tænker naturligvis på den store opdagelsesrejsende, Ole Østers, og hans tro-
faste ledsager, Finn Pølseskind. Finn husker i det mindste at tage et par souve-
nirs med hjem til vennerne, når han er rejst langt bort.” 



Ups, den var jeg desværre selv ude om. Jeg syntes pludselig, at der var blevet 
frygtelig varmt inde på Hr. B.’s kontor. I hvert tilfælde føltes mine ører nærmest 
rødglødende. Ubehageligt. Som mine læsere måske husker, fra de første kapitler 
af Jagten på Mayabogen, så havde jeg, fordi vi skulle klare så mange problemer 
oven i hinanden hele tiden, ikke nået at få nogen spændende ting med mig 
hjem til mine kammerater fra vores første rejse til pygmæernes område i 
N’Gongko, i Afrika. Og det havde gjort dem noget mopsede. Så derfor havde 
jeg bedt Finn om at købe rigeligt ind, på vores rejse til Yucatán, i Sydmexico. 
Fordi jeg selv pludselig var blevet syg, og var blevet sendt hjem af manden, som 
havde hjulpet os på vores rejse, Frants Blom, der var ekspert i de gamle maya-
indianeres kultur. Finn var kommet hjem en måned senere, med en hel kuffert 
proppet fuld, af f.eks.: brede meksikanerhatte, en taske lavet af et stakkels bæl-
tedyr, punge, lavet af skindet af store skrubtudser, små lerfigurer af jaguarer, 
aber, og dansende indianere, en tørret skorpion som nøglering, billeder, malet 
på en slags barkpapir af livet i landsbyerne, en fløjte udformet som en skildpad-
de, der bærer en krabbe på sin ryg, osv, osv. Der havde sandelig ikke manglet 
noget, og Finn var nu ret populær blandt os énøresriddere, som min kammerat 
Wenzel havde døbt os. Han var endda blevet tilbudt optagelse blandt os andre i 
Krystalklubben, hvis medlemmer mødtes en gang om ugen på Rosenborg. Men 
alt det vil han gerne selv have lov til at berette om, så det gemmer vi til næste 
kapitel. For jeg syntes, det var vigtigst at starte med, hvordan det gik til, at Finn 
og jeg egentlig kom af sted til Japan, for at opklare mysteriet med Chiideriku-
San og hans Evighedsgift. Og, nå ja, så langt er vi jo ikke endnu, undskyld. 
Så, tilbage til Jens B., som stadig står dér og rømmer sig. Da han syntes, at mi-
ne ører vist var blevet svitset tilstrækkeligt, kiggede han nemlig på mig med et 
lumsk grin: 
“Hør engang, Ole globetrotter, er der for resten ikke noget med, at I har en ja-
pansk doktor boende derhjemme for øjeblikket. Noget med hormoner, at tisse 
grønt, Paven i Rom? Måske kunne han hjælpe os?” 
Ikke så underligt, at Jannik og Hr.B. så lettere måbende ud, ved den besked. Så 
jeg var nødt til at rulle mig ud med en forklaring. 
“Det er rigtig nok, hvad Jens siger. Vi har doktor Haruki Takemitsu boende for 
øjeblikket. Han er kollega til min far, og også interesseret i hormoner, og hvor-
dan de indvirker på kroppen. På Statens Seruminstitut har min far, sammen 
med den festlige Kristian H., som jeg meget gerne vil fortælle nogle historier 
om en anden gang, udviklet en pille, der får kvinderne til at tisse grønt i de dage 
om måneden, hvor de gerne vil undgå uønsket svangerskab.”  
Jannik brød ind og fik formuleret mine ord på almindelig platdansk: 
“Du mener, så damen kan undgå at blive bollet tyk, når hun ikke er interesseret 
i det.” 
På sin vis var jeg taknemmelig for, at Jannik kunne udtrykke det vanskelige em-
ne så klart. Men jeg kunne ikke lade være med at ærgre mig en smule. Selvom 
min far var gynækolog, dvs. specialist i kvindesygdomme og alt, hvad der har 
med graviditeten og fødslerne at gøre, var han en ret genert mand, som altid 
omtalte de emner i et ret så højtideligt sprog. Især alt, hvad der havde med 
kønslivet at gøre. Som Finn plejede at sige: 



“Manner, din far må jo have gloet på tusindvis af kussefiduser i tidens løb. 
Hvor må du så vide meget om de sager, Olemand.” 
Og hver gang måtte jeg bedrøve Finn med, at på grund af fatters generthed 
havde jeg kun hørt om de sager, Finn fandt så spændende, omtalt i nogle ven-
dinger, som fik dem til at virke alt andet end spændende. Faktisk havde hans 
generthed smittet lidt af på mig, og jeg var lidt misundelig på sådan nogen som 
Finn, som aldrig var generte, i hvert tilfælde ikke hvad den slags emner angik. 
Men jeg kunne se på tilhørerne, at jeg også blev nødt til at forklare, hvordan 
Paven i Rom kom ind i billedet. 
“Nå, men så var min far og ham der Kristian til et møde med paven, eller i 
hvert tilfælde med nogle af dem, der rådgiver paven. For at få paven til at støtte 
idéen om de der “grønt-lys-piller”, som jo skulle hjælpe med til, at vores kære 
Jord ikke blev så overbefolket, hvorved mange jo til sidst ville ende med at sulte 
og leve i elendighed. Men ikke engang det ville paven være med til. Fordi en 
god katolik ikke må gribe ind i den naturens orden, som Gud har indstiftet. 
Sikkert også, fordi så blev der flere katolikker på den måde. Når de ikke måtte 
beskytte sig mod graviditet. Det havde min far været ret forarget over. “Satans 
til tåbelig pave“, havde han mumlet. Men dr. Takemitsu var ikke katolik, han 
var”... her var jeg nødt til at appellere til Hr.B. om en forklaring: 
“Ja, altså, så vidt jeg ved, er de fleste japanere Buddhister, eller tror på en na-
turreligion af en slags, der kaldes shintoisme. Hvor man dyrker naturens kræf-
ter, i form af nogle guddomme, de kalder for kami, som man så har oprettet 
templer for, ofte på naturskønne steder. Og ofte nogle meget smukke, gamle 
tempelbygninger, med meget kunstfærdigt anlagte haveanlæg.” 
Jeg kunne godt høre på Hr.B., at han allerede ærgrede sig en smule over, at 
Jens havde snakket ham bort fra Janniks plan, samtidig med at han var lettet. 
Men jeg afsluttede min forklaring: 
“Dr. Takemitsu syntes, som buddhist, eller shintoist, at de der piller kunne være 
alle tiders hjemme i Japan, så derfor boede han hos os, for at kunne følge med i 
forsøgene på Seruminstituttet. Er I tilfredse med den forklaring?” 
Det var de, sådan set, og mente bestemt, jeg burde tale med dr. Takemitsu om 
mulighederne for at komme til Japan. Det eneste, jeg vidste, var, at det var en 
meget lang, og meget dyr rejse. Og selv om den flinke japanske doktor sikkert 
ville hjælpe mig til et sted at bo derovre, så hjalp det jo ikke på rejseomkostnin-
gerne. Det havde de andre heller ikke nogen løsning på. Men Hr. B. kom i det 
mindste med et forslag: 
“Ole Ø., kan du spørge den japanske doktor, om han har hørt om Kawasaki-
fonden? Det er en japansk multimillionær, Taneda Kawasaki, som har oprettet 
den. Nogle taler i øvrigt dårligt om den fond, fordi mister Kawasaki tjente sine 
millioner under krigen, og på sortbørshandel bagefter, vistnok i samarbejde 
med den japanske underverden, Yakuzaen. Den eneste grund til, at han ikke fik 
problemer med den amerikanske besættelsesmagt er vistnok, at han er en ivrig 
antikommunist. Men det forlyder, at han er glødende nationalist, og støtter næ-
sten alt, som kan hjælpe til at kaste glans over Japan og dets ærværdige, gamle 
kultur. For mange japanere vil gerne gøre noget for at rette op på det dårlige 
ry, landet har fået, ved at kæmpe på samme side, som Hitlertyskland, i krigen.” 



Jannik havde et par meget logiske indvendinger. 
“Altså, det kaster jo ingen glans over mr. Kawasakis Japan, at vi prøver at hjæl-
pe en oldgammel dansker med at blive endnu mere oldgammel, vel? Men jeg 
vil foreslå, at vi alle sammen går over og kigger lidt nærmere på hjerte-
slangesværdet. Det kan være, sværdet gav os nogle idéer. På vejen kunne vi må-
ske kaste et blik på Christian den Fjerdes seglstempel. For det ligger da i en 
montre i et af værelserne i stueetagen, Far, ikke?” 
Hr. B. nikkede og havde ikke nogen indvendinger til Janniks plan. Han tog den 
store slotsnøgle ned fra krogen på væggen i kontoret, for klokken var over tre, 
og der var blevet lukket for almindelige besøgende. Da vi lidt efter stod og gloe-
de på Kristian firtals flotte sølvstempel, kunne jeg ikke undgå at bemærke en 
sort plet, det havde på siden. Jeg sagde det til Hr.B., som straks åbnede mon-
tren med sit medbragte nøglebundt og tog sølvdimsen op i hånden: 
“Sikke noget griseri, der sidder jo en lakridspastil på stemplet. Hvordan i alver-
den er den mon kommet der? Det kan i hvert tilfælde ikke være mig selv, for jeg 
bryder mig slet ikke om lakrids.” 
Det forekom mig, at Jens B. havde meget travlt med at stirre ud af det nærme-
ste slotsvindue, og en grim mistanke for gennem mig. “En, som kender mine 
små vaner, og uvaner” – Hr. B.’s ord fra lige før rumlede i mine ører. Og jeg 
vidste, at Jens var penneven med flere jævnaldrene, som boede fjernt fra Dan-
mark, og at de sendte flotte frimærker til hinanden. Måske også fra Japan? Det 
var da også påfaldende, så hurtigt han kom på den med den store opdagelses-
rejsende Ole Østers, som så kunne få lov til at løbe risikoen for at blive til grin, i 
stedet for hans papa, hvis nu hele Didrik-historien var falsk. Måske en raffineret 
hævn fra hans side, for min fatale mangel på medbragte souvenirs? Jens spiste i 
hvert tilfælde lakridspastiller... Men jeg skubbede tanken fra mig, og skældte ud 
på mig selv for at tro så dårligt om min ellers så gode ven. Fy, fy, skamme, 
skamme. Da vi så stod over for slangesværdet, gjorde Jannik en ny, chokerende 
iagttagelse: 
“Jeg har set på det sværd mange gange uden at tænke over det her. Men skrev 
ham der Dideriku ikke, at hjerterne var skåret ud af rubiner? Og det der er i 
hvert tilfælde ikke rubiner...” 
Hr. B. kneb øjnene sammen. 
“Det kan der være noget om, Jannik. Men hvad er de så lavet af? Det ligner 
heller ikke rigtig emalje, som slangehovederne er lavet af. Lad os tage sværdet 
ud et øjeblik, men lov mig at være forsigtige.”  
Vi lovede pænt. Da sværdet endnu ikke var blevet anbragt i panserglasmontren, 
som museumsstyrelsen havde bedt om, behøvede Hr. B. blot at låse væg-
montren op og løfte det ned af et par kroge. Han lagde det meget forsigtigt på 
et gammelt, indlagt marmorbord. Og som om han skulle flytte en sommerfugl, 
berørte han ganske let et af hjerterne med fingerspidserne. 
“Det føles heller ikke som emalje, men mere som en eller anden form for lak. 
Kunne det være et eksempel på den berømte, japanske lakeringskunst? Desu-
den sidder det ene af hjerterne løst fast, hvis man kan sige sådan noget sludder. 
Jeg må vist til at tale alvorligt med vores konservator, som skal holde vores 
gamle ting i orden.”  



Da Hr. B. tog om det løse hjerte, som ikke sad fast, stod han pludselig med det i 
hånden. Af ren og skær forskrækkelse kom han til at give slip, og hjertet faldt på 
gulvet, mens han udstødte et dybtfølt: “Åh, nej!”. Det fik han endnu mere 
grund til, da vi samlede hjertet op fra gulvet og ikke kunne undgå at bemærke 
den grimme ridse, det havde fået i lakken – hvis det altså VAR lak. Godt, det 
ikke var én af os andre, som tabte det, tænkte jeg, og vistnok også de andre to. 
Men da Hr. B. vendte sværdet om, for at se, hvordan hjertet havde siddet fast, 
eller altså, løst fast, også på den anden side af hæftet, fik JEG øje på noget: 
“Prøv lige at se dér, Jens. De der tegn, der er indgraveret lige der, hvor selve 
klingen begynder. Lige oven over blodrillen. Kan du huske sidste år, da vi dyr-
kede hemmelige alfabeter, for at kunne skrive i kode til hinanden: Runer, ægyp-
tiske hieroglyffer, osv. Jeg vil vædde på, at tegnene er kinesiske. I hvert tilfælde 
den forreste halvdel. Den anden halvdel synes jeg mest ligner noget på japansk. 
Underligt, ikke?” 
Vi blev enige om, at jeg skulle kopiere tegnene på en stump papir, og tage det 
med til Hr. Takemitsu, for at høre, om han kunne få mening i dem. Og da Hr. 
B. så mig stå der og tegne af, meget omhyggeligt, men også ret ubehjælpsomt, 
kom han igen i tanker om Diderikus brev, og hans anmodning. 
“Måske kender I nogen, som kan gengive ting meget nøjagtigt, også i farver? 
For jeg er ikke ret imponeret af vores slotsfotograf, og hans sløje farvefotos. Han 
har slet ikke det udstyr, som de nu har fået på de store amerikanske museer. 
Suk. Den slags luksusudstyr synes museumsstyrelsen ikke, vi behøver endnu, 
her i lille, beskedne Danmark.” 
Jeg kunne jo godt komme i tanker om et par dygtige, rødhårede tøser, men 
kom også, i allersidste sekund i tanker om, at jeg netop IKKE skulle fortælle 
Hr. B., at det fine, gamle, mayamanuskript, jeg havde haft med hjem til ham 
fra vores sidste rejse, kun var en KOPI, ikke en flere århundreder gammel ori-
ginal. Pyh, det var tæt på. Men der var vist ingen tvivl om, at Mirte og Minnie 
kunne fremstille en meget naturtro gengivelse af sværdet med slangerne og hjer-
terne...Hr. B. var tydeligt ærgerlig over det ridsede lakhjerte, ikke mindst fordi 
det jo var hans egen skyld. Så nu håbede han vist på et mirakel af en slags. Et 
mirakel, der kunne hjælpe på den pinlige skade, han havde forvoldt på ud-
smykningen af det dyrebare sværd. 
“Ole Ø., snak nu grundigt med den japanske doktormand, og vis ham din af-
skrift. Husk at spørge ham ud om den mystiske rigmand, mister Kawasaki. Så 
vil jeg i mellemtiden gå til bekendelse over for museumsstyrelsen om skaden, og 
høre, om de vil bidrage til, at lakeringen bliver repareret på et specialværksted i 
Japan – hvis det da skulle lykkes for dig at komme af sted. Åh, bare jeg ikke 
havde været så klodset.” 
Jeg havde næsten ondt af den arme mand. Så næste dag, efter middagsmaden, 
viste jeg dr. Takemitsu min kopi af indgraveringen på sværdet. Efter at have 
tænkt sig grundigt om, forklarede han følgende, på sin gebrokne blanding af 
dårligt dansk og dårligt engelsk. 
“Den første halvdel af tegnene er ganske rigtig kinesisk, eller rettere, skrevet i 
kinesiske tegn, som vi i Japan kalder for kanji. Dem bruger vi bl.a. til at skrive 
personnavne med. Det giver os navnet på en af de mest berømte, gamle sværd-



smede, fra 15.hundredetallet, Muramasa. Den anden halvdel er skrevet med 
vores stavelsesalfabet, hiragana, og der står: ha-mo-no, som simpelthen betyder 
sværdsmed. Var det et meget skarpt sværd, som lå godt i hånden?” 
Til det kunne jeg kun sige, at sværdet havde set så hvinende skarpt ud, at ingen 
af os havde så meget som turdet føle på æggen. Hvordan det ville ligge i hånden 
havde museumsinspektøren naturligvis ikke villet lade os prøve, men man måtte 
formode, at det var et absolut førsteklasses krigsinstrument, for det var blevet 
skænket til en dansk prins, som man vidste, ville blive konge af Danmark, som 
på det tidspunkt var involveret i adskillige krige. Krige, som kongen dengang 
forventedes at stille sig i spidsen for, som hærfører. Og så fik han jo brug for et 
godt, skarpt sværd.” 
Takemitsu så med et helt højtidelig ud: 
“Ole-san, så er sværdet et rigtigt Nihon Token Bijutsu, en æresbetegnelse, som 
vi kun bruger om 1.klasses sværd, smedet af de gamle, berømte sværdsmede, af 
hvilke sensei Muramasa er den berømteste. Det sværd er mange millioner yen 
værd. I hvert tilfælde i Japan, hvor vores nationalister sværmer for den slags na-
tionalklenodier.” 
Kors, det var næsten som at høre Hr. B. omtale KRONJUVELERNE på Ro-
senborg. Men også kun næsten. For jeg kunne imidlertid godt høre på dokto-
rens ironiske tonefald, at han næppe selv var særligt nationalistisk. Men han 
havde jo også fornuftigere ting at tage sig af, såsom sin lægevidenskab, og tis-
grønt-pillerne. Så da jeg omtalte Mr. Kawasaki, gik der en tydelig mishags-
trækning over hans ansigt.  
“Taneda Kawasaki er noget af en slyngel, og er ikke kommet til sin formue på 
ærlig vis. På sin vis er han også en farlig mand, for han støtter de revanchistiske 
kræfter i landet. Folk, der søger genoprejsning for Japans smertelige, men også i 
den grad selvforskyldte, nederlag i 2.Verdenskrig. Og drømmer om at genop-
bygge den stolte, japanske hær, og den respekt, der stod om den, inden de ro-
dede sig ud i de halsløse krigseventyr. Men jeg har jo forstået på dig, Ole-san, at 
du, og dine kammerater, har en plan om at komme til Japan, for at besøge et af 
vores gamle klostre og ordne en sag dér, ikke sandt?” 
Jeg havde ikke villet sætte Takemitsu ind i hele historien om Diideriku og evig-
hedsgiften, fordi jeg var bange for, at han, som fornuftig læge, ville finde histo-
rien alt for fantastisk, og derfor opdigtet. Men jeg havde gjort ham begribelig, 
at vi havde et vigtigt ærinde på det kloster (som han i øvrigt kendte udmærket, 
og forsikrede, at det skam var en stor seværdighed), og at vi derfor ledte efter en 
mulighed for at komme af sted. Alligevel gav det et gib i mig, da han afsluttede 
sine betragtninger over mr. Kawasaki med disse ord: 
“Faktisk kunne jeg godt unde Kawasaki, og det slæng, han omgås, at være med 
til at finansiere, at du, eller I, får besøgt mit smukke hjemland. Det er virkelig 
en oplevelse, jeg under Jer, og som I aldrig vil glemme. Nu går jeg ikke ud fra, 
sådan som du har beskrevet museumsinspektøren for mig, at der er nogen som 
helst mulighed for, at Kawasaki kunne komme til at KØBE det kostbare Mu-
ramasa-sværd.” 
Jeg nikkede ivrigt. 
“Hr. B. ville helt sikkert besvime, bare ved tanken om noget sådant.” 



“Men de fanatiske kredse, Kawasaki færdes i, er tossede nok til at betragte det 
som en stor ære i sig selv, at et fremmed land udstiller et ægte Muramasa-sværd 
som en kostbarhed, på et fornemt sted, som besøges af tusindvis af turister, så-
dan som jeg har forstået er tilfældet med dette Rosenborg Slot. (Faktisk sagde 
manden “Rosenbodu-jo, Rosenbudu Soduutu”, men jeg var ikke i tvivl om, at 
han hentydede til Rosenborg slot.)  Sværdet vil sikkert, i følge disse fanatikere, 
minde turisterne om Japans glorværdige militære fortid, og dets tapre samurai-
krigere. Var der en mulighed for, at vi i stedet sendte Kawasaki et smukt billede 
af slangesværdet? Det ville sikkert også interessere ham at få at vide, at Mura-
masasværdet kun kunne få sin lak-udsmykning repareret på et traditionelt, ja-
pansk lakværksted.” 
Jeg kunne nu se for mig, hvordan to rødhårede tøser, lige som sidst med maya-
bogen, ville blive nødt til at fremstille en dobbelt kopi: En til Dideriku, og en til 
Mr. Kawasaki. Så det tegnede slet ikke så værst med den rejse. Nu havde jeg i 
hvert tilfælde noget, jeg kunne gå i gang med. 
Gennem vores samtale var jeg blevet nysgerrig efter også at lære dr. Takemitsus 
egne holdninger til historie og politik og den slags at kende: 
“Efter hvad vi lige har talt om, kan jeg forstå, at du ikke er fanatisk nationalist, 
som Kawasaki og hans tilhængere. Men du virker jo alligevel som en japaner, 
der er glad for sit eget land...Så ud over din videnskab, hvad går du så ind for?” 
Takemitsu smilede, tilsyneladende meget tilfreds med mit spørgsmål. 
“Det skal jeg såmænd sige dig, Ole-san. Og jeg er glad for, at du spørger om 
netop det. Krigen, og dens ulykker har overbevist mig og mange andre om det 
skadelige ved alt militærvæsen. Vores krigsgale generaler har skadet landet 
utroligt meget, og vi er nu i den usædvanlige situation, at amerikanerne, efter 
vores nederlag, har påtvunget os en forfatning, hvor vi lover at afstå fra at have 
en egentlig hær – og indtil videre går det udmærket, og vi sparer nogle penge, 
som vi har hårdt brug for til genopbygningen af landet. Så jeg er blevet overbe-
vist pacifist, og mener ikke, krig kan være en gyldig og værdig løsning på kon-
flikter, i fremtidens verden. Der må være andre veje. Samtalens veje, og viden-
skaben, som ikke respekterer noget så tilfældigt, som landegrænser, men hvor 
alle kan deltage, på lige fod. 
Sammen med andre ligesindede har jeg stiftet et lille fredsparti, Japans humani-
stiske parti, NHP. Der er også oprettet en fond til  at finansiere forskningen i og 
udbredelsen af, fredelig konfliktløsning og fremme af fred i Verden. Hvis du 
tror, du og dine kammerater har noget at bidrage med dér, noget der kan styr-
ke udlandets indtryk af Japan som et fredselskende land, skal I bare komme 
frem med det.” 
Jeg tyggede lidt på hans ord. Øv, vores opgave med at skaffe Didrik Kalkunfjæs 
et billede af det gamle sværd kunne vist ikke kaldes for særligt fredsbevaren-
de...Så indtil videre var ham nationalisten Kawasaki vist vores eneste håb.  
I løbet af de næste fjorten dage lykkedes det for Mirte og Minnie at fremstille to 
meget smukke, og livagtige, billeder af Muramasa-sværdet, som jeg nu kaldte 
det for mig selv. På kostbart, japansk bøttepapir, tegnet med fine, japanske 
tuschpenne, og malet med ægte vandfarver, (de var nu altså hollandske), som 
Hr. B. havde ladet pigerne indkøbe, for museumsstyrelsens penge, i Hvælvin-



gen inde på Nikolai Plads, et sandt tempel for alle, der var glade for at tegne og 
male. “Muramasasværdet på Rosenburu-jo, Muramasa no Takana no Rosen-
buru-jo,” havde Takemitsu malet med flot svungne, japanske skrifttegn lodret 
ned. Endelsen -jo stod åbenbart for slot, borg, ligesom -ji stod for tempel, som i 
Didriks kloster, Takai-ji, no skruede ordene sammen, og -go stod for sprog, som 
i deres ord for dansk: Denmaku-go. Let nok, det japansk. Mon ikke jeg kunne 
lokke Takemitsu til at give mig nogle timer? Hvis jeg altså overhovedet nogen-
sinde fik brug for det... 
Takemitsu havde i hvert tilfælde gjort, hvad han kunne, og sendt sværdbilledet, 
sammen med en fin og omstændelig ansøgning udstyret med en masse indvik-
lede høflighedsfraser, som han opgav at oversætte for os, til den nationalistiske 
pengemand, mr. Kawasaki. Så måtte vi se...Og Finn, hvordan fik jeg ham med 
mig? Det vil han faktisk meget gerne have lov til selv at berette om, i næste ka-
pitel. Så I får ikke mere, i denne omgang. 
 
 
   “Vi vil høre Finn, vi vil høre Finn,” lød de taktfaste råb i Tryfines underjordiske 
laboratorium. Tryfine havde snakket om nødvendigheden af lidt astronauttræning, 
inden hun sendte en flok utrænede, skrøbelige, tobenede blødhjerner ud i rummet, 
så der kunne vist godt blive tid til et kapitel mere, inden take off til Mars. Alle var 
nu mere eller mindre lettede, for efter at vi havde fået at vide, HVORFOR Hr. B. 
var helt ude af den, vidste vi (eller troede i det mindste, vi vidste), at vi havde en 
chance for at finde doku no eíen, evighedsgiften, som skulle lokke dinosapperne 
til at nedsvælge Tryfines medicin. Den medicin, der for evigt ville “befri” dem for 
deres aggressive tilbøjeligheder. Men da jeg nu, for tredje bind i træk, er blevet re-
daktør af vores beretninger, er jeg blevet mere bevidst om behovene hos mine 
eventuelle læsere, derude i den vide læserverden. Og jeg havde jo lovet dem/Jer en 
redegørelse for, hvordan vi fandt frem til bind tre af de sandfærdige beretninger, 
som Ole, husker I nok, havde besluttet sig for at gemme “bag spejlet, i nødven-
digheden”... 
Min sekretær Misse Mogensen, som nogen, i dagens jargon, måske ville betegne 
som überclever, gik, som altid, metodisk til værks. Først tog hun vores løjtnant 
Hans, der jo er fætter til den ene af de sandfærdige berettere, nemlig Ole, i skarpt 
forhør. “Om måske nødvendigheden kunne være navnet på en genstand, et køk-
kenredskab, en æske eller anden nyttig ting, noget til pynt, eller måske et møbel af 
en slags, som nu f.eks. kommode, der egentlig er fransk for “en bekvem ting”, 
nemlig bekvem at opbevare ting i. Og var der i det hele taget ikke noget med, at 
der i fætter Oles hjem kunne have befundet sig en del franske ting og sager? 
Det måtte Hans jo sige ja til, eftersom han selv og fætteren havde den samme 
franske bedstemor, Carmelite Delinois, i familien kaldet Mux, gift med den kras-
børstige herre, vi hørte lidt om i bind to, nemlig Fax. Det var ham med: “De ind-
fødte fik sig en lærestreg”, og: “Aldrig har jeg truffet så brave søfolk, som dem fra 
Brest”. Er I med nu? (Ellers kan Hans sikkert en god portion ekstra anekdoter om 
krasbørstige Fax.) Misse fortsatte sit forhør: Kunne det tænkes, at nødvendighe-
den var et møbel af en slags, og var der franske møbler i fætterens hjem? Havde 
de måske været velhavende? På det sidste, om der var franske møbler, var Hans 
helt sikker – det første spørgsmål sagde ham ikke rigtig noget. I første omgang. Så 



Misse bad mit kontor om at finde den store, fransk-danske ordbog, Andreas Blin-
kenbergs fortrinlige opslagsværk.  
“Nødvendighed” (“Necessitée” (f)) gav et af de lange opslag, da det, ud over den 
dagligdags betydning, er et både filosofisk og naturvidenskabeligt begreb. Men 
langt nede i spalten standsede Misses finger, og aha-smilet bredte sig i hendes an-
sigt. Nécessaire (substantiv, m), lille møbel  i second empire-stil (se denne). Hel-
digvis havde kontoret også det franske etbindsleksikon, Le Petit Larousse, hvor vi 
kunne slå stilarten op: “Second Empire: En noget overlæsset stilart, fra kejser Na-
poleon den tredjes Frankrig. Karakteriseret ved bl.a. møbler med let buede ben og 
faconer, i indlagte træsorter, med brede messingkanter, og overdådige dekoratio-
ner, ligeledes i messing”. Ydermere havde Larousse et foto af selve tingesten.  
“Nåh, DEN”, gik det endelig op for Hans. “Min kære nécessaire”, sagde bedste-
mor Mux altid, og brugte den til at gemme sine kostbareste smykker i. Ifølge hen-
de havde Pips, hendes far, opbevaret sine guldmineaktier i møblet. For møblet 
havde, foruden sine to buede skuffer, et ekstra, halvhemmeligt, og i hvert tilfælde 
aflåseligt, gemmested, under overpladen, som kunne løftes op og afslørede en eks-
tra, fløjlsforet skuffe, med et facetslebet spejl på indersiden af oversiden, så at sige. 
Så møblet også kunne fungere som et ekstra toiletbord. Altså noget af en nødven-
dighed, i hine tider, hvor pynt, fjas og overdådig luksus var hovedinteressen, i det 
bedre borgerskab.  I hvert tilfælde indtil krigen i 1870, hvor tyskerne, anført af 
Preussen, tilføjede franskmændene et forsmædeligt nederlag ved Sedán (lige som 
vores eget nederlag til preusserne, ved Dannevirke i 1864) havde familien, som i 
det hele taget andre familier i det andet kejserdømmes borgerskab, været stinken-
de rige, efter 1870, kun moderat rige. Faktisk var det ikke noget, Hans var ret stolt 
af at snakke noget videre om. For den oprindelige formue stammede fra de skæn-
dige penge, tipoldefaderen havde presset ud af de afrikanske slaver på hans suk-
kerrørsplantage på øen Haiti, i Caraibien, som dengang havde været en fransk ko-
loni. 
Hans blev enig med sig selv om, at nødvendigheden nu nok stod i hans kusine 
Mies (altså fætter Oles lillesøsters) fine hjem, i Vallerød, for hun havde de fleste af 
familiens franske arvestykker stående. Så formedelst en overdådig buket blomster, 
og diverse undskyldninger, havde løjtnant Hans fået lov til at åbne “nødvendighe-
dens” øverste gemme og brække lidt på spejlet med en skruetrækker. Dér lå stile-
hefterne ganske rigtigt, og Amanda havde vundet en liter paradisis fra Johan, for 
det havde ikke taget hendes Sherlock Holmes af en mor mere end små ti minutter 
at løse gåden. Selv Stövander havde været imponeret. 
Men i øvrigt regnede det ikke ned med spørgsmål fra alle sider, da Stöve havde 
sluttet oplæsningen af første kapitel, sikkert fordi alle sad og trippede for at kom-
me til at høre Finns fortsættelse på begivenhederne. Johan havde dog en enkelt 
kommentar: “Ærgerligt, Far, at du ikke fandt et par diamantsmykker eller nogle 
guldmineaktier bag spejlet i den dér nødvendighedstingest, i stedet for fætter Oles 
elendige kragetæer. For det kunne vi vist godt have brugt lidt af til husholdningen 
derhjemme. Du siger altid, at pengene ikke slår til sidst på måneden, lige gyldigt, 
hvor mange gange man vender og drejer dem.” 
Fatter Hans svarede kort, at han ikke var ked af, at han ikke havde nogen af de 
blodpenge, som de nok kunne forstå. For så slap han for at forklare deres pinlige 
oprindelse for andre. Men nu tog “Vi vil høre Finn, vi vil høre Finn”-råbene fat 



igen, med fornyet styrke. Så det må vi vel hellere. Her kommer altså andet kapitel 
af Finns og Oles sandfærdige beretninger, som Finn (sikkert efter forslag fra Ole) 
har valgt at kalde: 



 
 
 
 
 
2. k a p i t e l. 
 
 
 
 
Aikido-Finn. Finn Sensei. 
 
Kære venner. Så er det far her, som fører skrueblyanten. I kan tro, jeg havde en 
spændende måned på Yucatán, efter at vi havde fået sendt Ole-sløjmand hjem i 
seng, til gamle Danmark (Dinamarca, som de siger her), for at han kunne kom-
me sig over sin denguefeber.  
Ikke fordi de der spejderdengser duede til så meget på en fodboldbane. De tør 
ikke lave en ordentlig, direkte tackling, når det kniber. Men til gengæld hørte de 
sgu pænt efter, når far her forklarede dem de taktiske finesser. Og spæne efter 
bolden, det kan de i det mindste. Så jeg fik en hel del ros (host, host), hvis jeg 
selv skal sige det, for mine anstrengelser for at organisere en god turnering. Selv 
de der Nyboderspejdere, som havde inviteret mig, klarede sig pænt. De undgik i 
hvert tilfælde at blive nummer sjok. Men selvfølgelig vandt de engelske spejde-
re. De er jo også vokset op med fodbold, på en helt anden måde end danske 
børn. 
Bagefter skulle jeg så organisere en gruppe mayabørn i at spille deres underlige 
indianerboldspil, Pok-a-Pok, som de siger, er et ældgammelt spil på de kanter. 
Det var noget, vores gamle ven Yum-yums indianeronkel, Anselmo Guku 
Matz, havde snakket om, måske kunne blive en måde at skabe fornyet sam-
menhold på, blandt de vidt adspredte mayastammer. At genoplive den gamle, 
rituelle indianersportsgren. Faktisk en form for numsebold, hvis jeg skal forklare 
den kort. Man skyder kun til gummibolden med kroppen, nemmest med et 
godt numsestød, IKKE med hænderne eller fødderne. Ret svært, men egentlig 
også en god udfordring, for en fodboldspiller. For vi tager jo også bolden ned, 
med brystet. Mange fodboldskud sker faktisk med låret eller knæet. Og en gang 
imellem kan der også forekomme en scoring, som egentlig skete med skulderen. 
Bortset fra snyderne, som sætter en hånd på, når dommeren kigger den anden 
vej. Så det kan godt være en god træning, også for os. Men jeg fik dem hjulpet 
med at fastsætte en rimelig banestørrelse og finde på nogle brugbare moderne 
måltyper, i stedet for de sælsomme stenringe højt oppe på banemuren, som de 
brugte i gamle dage, og som er næsten krokumulige at score igennem. Og vi fik 
også udarbejdet et sæt rimelige penalties, altså de straffe, dommeren skal tildele, 
hvis nogen kommer til at sparke til bolden, eller kaste med den. Jeg fik foreslået 
en lidt mindre boldtype, så man også kunne bruge et bredt bat, til at slå med, 
sådan som onkelen mente, i hvert tilfælde nogen af dem, der havde forsket i det, 



havde fundet frem til, kunne være forekommet. Så kom der lidt baseball over 
det.  
Men ellers blev jeg lidt muggen, da jeg kom hjem og fandt ud af, at Ole allere-
de var i gang med at planlægge en ny rejse, til Japan, og at der tilsyneladende 
ikke forlød noget om, at jeg skulle med. Jeg syntes også, at han kun lyttede med 
et halvt øre, når jeg fortalte om mine bedrifter som træner og organisator, af 
fodbold og Pok-a-Pokspil.  Det var først, da jeg berettede om mit møde med 
Kintaro, at han vågnede lidt op. 
På en af de sidste dage i den der spejderjamboree, jeg var fodboldorganisator 
for, kom der en let skævøjet gut hen og spurgte, om jeg som træner brugte no-
gen teknikker fra Aikido? Om jeg havde hørt om O sensei, den store aikidome-
ster Ueshiba Morihei? Jeg må have set meget dum og uforstående ud, for han 
forklarede mig, at Aikido var en slags selvforsvarskunst, men ikke så voldsom og 
voldelig som karate. Karate havde jeg i det mindste hørt om: selv en bette 
splejs, der kan sin karate, kan få en stor voldsbisse ned med nakken, så han vir-
kelig ømmer sig. Ligesom det der jiwjitsu, hvor man én to tre har fået armen 
vredet om på ryggen af modstanderen. 
Men det her Aikido gik slet ikke ud på at få nogen ned med nakken eller ømme 
sig. Tværtimod. Det gjaldt bare om at få angriberen til at forstå, at hans volde-
lige væremåde kun skadede ham selv. Ved at udøve aikido mod ham, eller med 
ham, kunne han tværtimod lære at beherske sin voldelighed og lære at bruge 
den konstruktivt sammen med andre. Med andre ord, ved at praktisere Aikido 
var man med til at skabe en mere fredelig verden, hvor folk gav plads for hin-
anden, ikke var bange for hinanden, og tværtimod respekterede hinanden. Fak-
tisk mente Kintaro, at hvis alle i verden lærte Aikido, ville verden endelig blive 
et fredeligt sted at opholde sig. Fordi selv den mest aggressive og voldelige per-
son ville blive ændret af øvelserne. For det første, fordi han så skulle optræde 
voldeligt og selvhævdende overfor en anden aikidoudøver. Og det gør man 
simpelthen ikke i Aikido. Så mister man sin værdighed, og den rang, man har 
opnået. Man kan for eksempel blive bedt om at aflevere sit sorte bælte, der vi-
ser, at man er Shodan: aikidomester. Det ville ens træner nok forlange, når han 
fik at vide, at man ikke havde vist sin partner den fornødne respekt. Desuden 
skulle øvelserne efter et stykke tid normalt gerne føre til, at ens selvtillid blev så 
styrket, og den respekt, de andre udøvere møder en med, fik en til at føle, at 
man var noget værd i deres øjne. Så man ikke længere følte noget behov for at 
slå på tæven, for at hævde sig, eller få det til at gøre rigtig ondt på andre, så de 
må ned på knæ og sige bé-bé. Alt det skulle forsvinde, lige så stille, bare man 
kløede på med øvelserne. Det var i hvert tilfælde fisolofien bagved Aikido, sagde 
Kintaro. 
Og at der må være lidt om det, fik jeg et sjovt bevis for næsten med det samme. 
For normalt ville Olemand ikke have ladet min lille fejltagelse med at sige et 
svært ord forkert passere uden at rette mig og komme med en lille spydighed. 
Men han svarede bare, helt fredsommeligt: 
“Finn, den der Aikidofilosofi lyder helt rigtig, i mine ører. Kom, tag mig i hæn-
derne og lad os danse en lille sejrsdans. For jeg tror, du har fundet måden, du 
kan komme med til Japan på. Og jeg vil jo nødigt rejse så langt, uden at du er 



med. Du ved jo godt, at nogle gange, når alt er gået i hårdknude, er du den 
eneste, som kan få os ud af suppedasen.” Og så fortalte han mig om den freds-
elskende doktor Tamekitsu, eller hvad han nu hed, og som havde efterspurgt 
noget, der kunne være med til at give udlandet et indtryk af et mere fredeligt 
Japan, og i det hele taget gjorde noget effektivt for at udbrede fredstanken, i 
verden. Næsten samtidig kom vi derefter på den samme idé. Som Ole sagde: 
“Finn, vi foreslår simpelthen doktoren, at du bliver udlært som træner i det der 
Aikido. Du har jo masser af trænererfaring fra fodbolden allerede. Og sagde du 
ikke, at hovedskolen for Aikido, med de største læremestre, befinder sig i hoved-
staden Tokio? Hvad var det nu, sådan en skole hed?” 
Så for en gangs skyld var det mig, der kunne belære mister Bedrevidende: 
“Nåh, du mener, den store Aikidodojo. Jo, den ligger naturligvis i hovedstaden. 
Der kan man blive instrueret af den berømte sensei, Kendo Taramasa. Han er 
oven i købet også mester i Ki-aikido, som er den mest fisolo, øh, filosofiske form 
for Aikido. Hvor man også lærer at beherske ki, den kropsenergi, som alle 
sportsudøvere, og i øvrigt også alle andre, har brug for for at kunne drive det til 
noget. Det hænger også sammen med noget, der foregår i deres klostre, og 
hedder ligesom endelsen i de fleste af vores efternavne, når man lige ser bort fra 
dit, Ole Østers.” 
Jeg var helt stolt af mit lille foredrag. “Finn, du er ved at komme efter det. Det 
der med at vide ordentlig besked med tingene”, sagde jeg til mig selv. Der lærte 
selv Olesen-klogensen noget nyt. 
Ole var også tilfreds, for nu kunne han supplere lidt selv: 
“Jeg går ud fra, at du tænker på Zen, og Zenbuddhismen, Finn. Den handler 
ganske rigtigt om at stræbe efter den indre fred og harmoni, og søge at udbrede 
denne tilstand blandt andre. Og sjovt nok er det kloster, vi skal besøge, hvor 
Didrik Kalkunfjæs opholder sig, også et Zen-buddhistisk kloster. Men hvad jeg 
ikke fatter, Finn, er hvordan dit Aikido kan forenes med noget så selvglad som 
fodbold, hvor det bare drejer sig om at hævde sig, og netop få de andre ned 
med nakken, og vinde over dem: “Se, hvor gode vi er, og hvor sølle I andre 
spiller”. Med andre ord, rigtigt konkurrenceræs. Det passer vist ikke på Zenfilo-
sofien, Finn.” 
Men det kunne jeg nu godt svare på. 
“Det er, fordi du ikke helt har fattet storheden i det der Aikido, Ole. Selvfølge-
lig er Aikido højt hævet over en konkurrencesport som fodbold. Det føles faktisk 
næsten lige så stort, som den gang, jeg fik lov til at sidde ved styrepinden i den 
store Boeing, vi fløj til Mexico i, hvis du kan huske det? Fordi jeg havde fået et 
anfald af flyskræk. Men efter en grundig Aikidotræning tror jeg, selv min fly- og 
elevatorskræk forsvinder, når min selvtillid bliver større. Og selvtillid er også 
afgørende for et godt, flydende fodboldspil. Masser af selvtillid, evne til at finde 
de andre og deres bevægelser i det rette øjeblik, god beherskelse af kropsenergi-
en ki. Det er det, min egen træner, Mortensen, altid præker. Godt nok måske 
ikke lige med de ord. Men det er det, han MENER. Når først I får fundet glæ-
den ved spillet frem, drenge, opstår det rigtige, flydende samspil på banen. Det 
spil, som fører jer til sejr. Mere end at tænke på at vinde, skal I koncentrere Jer 
om at føle, det er sjovt og spændende at spille. Spille sammen. Med hinanden. 



Så kommer det rigtige spil næsten af sig selv. Plus træning. Træning og atter 
træning. Så på en måde er Mortensen delvis enig med de der Aikidosenseier.” 
Allerede næste aften sad Ole og jeg hjemme hos ham, sammen med den japan-
ske doktormand, og fremlagde vores storslåede plan. Da han hørte om mine 
trænererfaringer, især, at jeg havde trænet indianerbørnene i deres eget, gamle 
boldspil pok-a-pok, kunne han godt se for sig, at jeg måske ville være den rigtige 
person til at gøre danskerne interesserede i det der Aikido. Og han lovede, at 
han ville skrive hjem til sin fredsbevægelse, og til Aikidocentret i Tokio om sa-
gen, for at høre, om de eventuelt ville betale min rejse. Men han havde også 
nogle betænkeligheder:  
“Om vi måske var klar over, hvor sindssygt svært det normalt var for vester-
lændinge, altså sådan nogen ikke-japanere, som os, at lære japansk, med dets 
tre fremmede alfabeter, mærkelige ordstilling, osv. Faktisk lige så svært, som det 
var for ham som japaner at udtale den der dejlige dessert, Oles mor havde ser-
veret forleden aften. Sådan en rød frugtmos, man overhældte med en slags fed 
mælk...” 
Jeg regnede lynhurtigt ud, at Takemitsu mente rødgrød med fløde. 
“Ja, ja, rodugurydo medu fudyyydu” nikkede manden, så jeg skyndte mig at 
forklare ham, at vi begge to, både Ole og jeg, skam havde lært os spansk inden 
vores sidste rejse til Mexico, endda med en splinterny metode, Oles far egentlig 
gav os idéen til. Det syntes han også lød spændende og bad os om en liste over 
de yndlingsemner, vi havde brugt for at lære os spansk. Så ville han bede fami-
lien derhjemme om at lave en pakke med udklip fra aviser og blade om de em-
ner, og lægge nogle hæfter med fortællinger for børn med. 
Men vi må have set lidt forkerte ud i fjæset, da han sagde det der om hæfter for 
børn, for doktoren skyndte sig  meget høfligt at spørge, om vi måske havde lyst 
til at prøve noget virkelig svært på japansk. Noget, som også de japanske børn 
syntes var svært. Det ville vi naturligvis gerne. Så tog han en meget speciel fyl-
depen frem fra inderlommen og begyndte at tegne snirkler på et ark papir, 
mens han sagde, at vi skulle lægge godt mærke til hans håndbevægelser imens. 
Lidt efter stod der en nydelig, temmelig snørklet, slags gitterlåge dér på papiret. 
“Det er en kanji, altså et tegn fra det alfabet, vi har fælles med kineserne, for 
ordet “tid”.  
Jeg syntes jo, det tog sin tid at skrive det der kanji for tid, men da jeg lånte fyl-
depennen, var jeg faktisk i stand til at kopiere hans flotte tegn helt perfekt, så 
han blev meget imponeret. Måske fordi jeg havde lagt mærke til, og kunne hu-
ske, alle hans håndbevægelser og hvilken rækkefølge og retning, han havde 
trukket stregerne i. Det er jo sådan noget, fodboldtræningen lærer en. At lægge 
mærke til selv de mindste kropsbevægelser, for at udføre et vanskeligt spark. For 
eksempel en halvskruet helflugter... 
Og også de næste kineser-kanji, han tegnede for os, kopierede jeg uden pro-
blemer. Stakkels Ole derimod sagde, at han fik krampe i hånden og hovedpine, 
bare ved at se på alle de kruseduller. Som om ikke dansk skråskrift var slemt 
nok, mente han. 



Men nu tror jeg, jeg har pralet nok for denne gang, og vil slutte kapitlet med, at 
så måtte både Ole og jeg gå og bide negle, lige indtil Takemitsu fik positivt svar 
hjemme fra Japan. 
 
Der bredte sig en lettet stemning i Tryfines underjordiske laboratorium. Det så 
vist alligevel ud til, at både Ole og Finn skulle af sted til Japan inden så længe. 
“Skal vi så også lære det der sindssyge sprog med de tre alfabeter”, ville Eli gerne 
vide. Tryfine prøvede at trøste ham: 
“I vore dage kan man så nogenlunde klare sig med engelsk, selvom deres engelsk 
kan være svært at få mening i. Men tænk lige på, drenge, at kan I noget japansk, 
kan I også læse alle deres fantastiske tegneserier, deres Manga-er. Jeg har faktisk et 
par tusind bind med i rumskibet, fordi jeg, når jeg ikke lige ligger lænket i en 
skummel bjerghule på Yucatán i Mexico, og lader mig redde af tapre jordboer, 
som Jer, plejer at arbejde som konsulent for et stort Mangaforlag. Konsulent om 
alt muligt, de vil vide om rummet, rumrejser, osv., til deres sciencefiktion-
mangaer. Det er på en måde dem, der indirekte betaler jeres rejse. Og hvis I ellers 
er påvirkelige overfor hypnose, har jeg et sprogprogram med til turen, som får de 
fleste til at huske i hvert tilfælde så meget japansk, at de bagefter kan læse en man-
ga.” 
“Fedeste,” lød det fra Johan. “Kan vi ikke gå i gang med det samme? Men det er 
altså lidt uretfærdigt, fordi du, Tryfine, bare aktiverer noget software, eller hvad I 
nu kalder det der borte i Tryfonien, oppe i dit metalhovede, når du vil lære det 
nørdesprog.”  
“Altså hvis du er villig til at få hovedet savet af, kan jeg godt erstatte det med et af 
vores metalhoveder. Under fuld bedøvelse, naturligvis...” 
Men det syntes Johan rimeligt nok ikke var nogen god idé, så Tryfine glattede 
straks ud: 
“Bare rolig, drenge. Vi får tid nok på turen til Mars, både til at lære japansk, læse 
mangaer, og høre nogle flere kapitler af de sandfærdige beretninger. Så derfor sy-
nes jeg, I skulle have lov til at besøge vores intergalaktiske rumstation og den store 
hal, hvor Marsfartøjet står parkeret. Vores svimlende højloftede “Vault Dizzy”, 
hvis I forstår min vittighed, og hentydningen til den store tegnefilmmester.” 
Tryfine grinede ad sin egen, vandede vittighed, med en lille, hysterisk, og let me-
talagtig latter, som fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Hjælp!, tænkte 
jeg. Hvis hun fortsætter med den slags vitser og den dåselatter hele vejen til Mars, 
tror jeg, jeg trækker i nødbremsen. Indtil jeg kom i tanker om, at der nok ikke var 
nogen nødbremse i Tryfines rumskib! 
Men Stöve kunne minsandten godt se det morsomme i Tryfines forsøg med lidt 
Jordhumor, og lod sin skånske trolde-gryntelatter lyde. 
“Ganske roligt, ganske roligt, Tryfine. Godt gået, som danskerne siger. Walt Dis-
ney, og Vault Dizzy,  den svimlende hvælving, hå, hø, hå. Men jeg troede, at vi 
forlod jordatmosfæren i en af jeres jordkapsler, via en tunnel rundt om jorden, 
hvor luften først var pumpet ud, så vi ordentlig kunne få fart på, uden at spilde for 
meget energi?” 
“Det er korrekt, Stövander. Først forlader vi jeres planet tre i en jordkapsel, som 
du beskrev det. Siden kobler vi os sammen med det store Marsspaceship, et godt 
stykke ude i rummet. Fordi strålingen fra det store rumskibs antistof-motor er for 



farlig, både for os og andre jordboer, så det kan kun opsendes fra et totalt øde 
sted på Jorden, hvor ingen  kan komme til skade ved det. I ved vel, hvad en anni-
hilationsmotor er for noget?” 
“En Annie-hvadforén? Hvad katten er det for en tingest...”, kom det fra Amanda, 
som et ekko af mine tanker. Selv Stöve så uforstående ud. Men Johan greb chan-
cen for at brillere. 
“Hvis man ellers kan producere energi nok til at fremstille en portion antistof, vil 
dette reagere med en tilsvarende portion normalt stof, f.eks. almindelig brint, 
hvorved der frigøres meget store energimængder. Og dødsensfarlige gammastrå-
ler. Derfor skal et sådant rumskib være et par hundrede meter langt, for at få be-
sætningen i skibets spids tilstrækkeligt langt væk fra annihilationsmotoren. Annihi-
lation betyder tilintetgørelse, siger min fysiklærer Søren. Antistof og stof tilintetgør 
hinanden. Under frigørelse af store mængder energi. Lærer I ikke det i fysik, 
Amanda?” 
Amanda svarede syrligt: 
“Vores fysik-Jesper er desværre ikke sådan en rumfartsnørd som jeres Søren. Han 
er mest optaget af alternativ energi og klimaproblemer, hvis du vil vide det. Det 
ved jeg så til gengæld en frygtelig bunke om. Og det er vel også nok så nyttigt, for 
os jordboer, i vores nuværende situation, skulle jeg mene.” 
Eli, der var tydeligt irriteret over de stores evindelige pukken på hinanden, bad 
Tryfine om at lade dem komme i gang med besøget til tryfitternes rumfartscenter. 
Tryfine kiggede lidt rundt på os alle sammen: 
“Ok, er I klar til Vault Dizzy? I må ikke blive forskrækkede, når gulvet under Jer 
om lidt begynder at synke...” 
På det tidspunkt her gav min mobiltelefon sit da, da da, du-signal fra sig, tegn på, 
at en SMS var indløbet. Der stod: 
“Kære Rip. Jeg følger med spænding dine og Finns og Oles beretninger. Kunne 
du ikke gøre kapitlerne en smule kortere? Din trofaste læser, Silas M.” 
Det gik pludselig op for mig, at denne Silas, ligesom toldbetjentene i Belize, i vo-
res forrige oplevelser i forbindelse med min redigering af Jagten på Mayabogen, 
også havde gjort det, nemlig opfattede MIG som forfatteren af beretningerne. 
Men da jeg i hvert tilfælde redigerer rapporterne om løjtnant Grevals og mine eg-
ne bedrifter, vil jeg gerne imødekomme denne ihærdige læser i så rimeligt et øn-
ske. Så fremover bryder jeg af, når vi er nået et passende stykke, og så hedder fort-
sættelsen bare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rip fortæller videre: 
 
 
Jeg forstod ikke, hvad i alverden Tryfine mente med, at gulvet skulle synke. Gul-
vet i hendes hyggelige laboratorium virkede aldeles normalt og stabilt, når man 
stampede på det, og hele rummet var jo hugget ud i klippernes solide granit, et el-
ler andet sted i den svenske undergrund... 
Men pludselig begyndte hele det rum, vi sad i ( og drak mayachokolade...), med 
bord, skabe, apparater, stole, chokoladekopper, og os, langsomt at sænke sig ned-
ad, og snart bevægede vi os med ret stor fart ned gennem den svenske under-
grund. Gennem glasruden i døren ind til laboratoriet kunne vi se gullige og grålige 
klippesider glide forbi. Jeg følte en let svimmelhed, måske især på grund af for-
skrækkelsen over, at det tilsyneladende så faste og sikre gulv havde givet efter på 
den uforudsete måde. Men Stöve var lige i sit es. 
“Det er jo præcis lige som i Pär Lagerkvists berømte novelle: “Hissan som gik ner 
i helvete”, fra hans Onda sagor. Jeg håber nu ikke, du fører os helt ned til helvede, 
Tryfine?” 
Tryfine så først lidt uforstående ud, men så fnisede hun og lod den hysteriske me-
tallatter fra før slippe ud af sit trekantede hoved. Jeg havde svært ved at vænne 
mig til kommunikationen med dette rumvæsen, som åbenbart slog forskellige pro-
grammer til, alt efter, hvad der dukkede op i samtalen. Her åbenbart tryfitternes: 
ha, ha, ha-program, indstillet på jordboer... 
“Ha, ha, ha, - Nåeh, helvede, det der overtroiske sted fyldt med flammer, nogle 
jordboer tror, befinder sig i jordens indre, som ham I kalder Djævelen holder til i, 
og som straffer alle dem, der har forbrudt sig mod Jeres Vorherres love, med fryg-
telige pinsler af forskellig slags. Godt, vi er fri for den slags skrækforestillinger op-
pe i Tryfonien...” 
Men vores yngre rejsedeltagere så lettere måbende ud, ved Pär Ottos og Tryfines 
ordveksling, og jeg gættede på, at de, som de fleste danskere, ikke vidste, hvad his-
san var for en tingest. Det vidste jeg tilfældigvis. Men kun på grund af en fjollet 
historie, min far havde fortalt mig, da jeg var barn, faktisk mange gange. Som vel 
de fleste forældre, der plejer at have en lille håndfuld yndlingshistorier, som de al-
drig bliver trætte af at genfortælle for deres poder. Så jeg tænkte, at det måske ville 
være passende at komme med den nu, for at få alle med i samtalen.  
“Vil I for resten høre en historie om danskeren, som ikke vidste, hvad hissan var 
for en tingest?” 
“Fortæl, fortæl, onkel Rip”, kom det fra Eli. “For vi ved heller ikke, hvem eller 
hvad hissan er. Med mindre det har noget at gøre med det, vi råber til fod-
boldslandskampene mellem Danmark og Sverige: Hissa, hussa, hejsasa, nu skal 
svenskan ha dada”.  
“Overhovedet ikke, Eli. Men her kommer historien: Pølsemand Robert Jensen 
sidder på et værtshus i Nyhavn, sammen med Kalle Jønsson, fra Malmö. De har 
fået en del at drikke, og vil nu gerne vide lidt mere om hinanden. 
“Du, Kalle, sig mig lige, hvad er egentlig dit arbejde, hjemme i Sverige?” 



“Ja, Robert. Jag sätter up hissar i Uddevalla”. 
“Jeg spurgte ikke, om du sidder og pisser, det var ikke det, jeg ville vide.” 
Svenskeren ser nu helt uforstående ud, efter Roberts bemærkning. 
Robert Pølsemand tænker, at svenskeren ikke forstår ordet arbejde, og spørger 
igen. 
“Hvad er dit job så, hjemme i Sverige?” 
Og Kalle svarer, stadig uden at forstå, hvad danskeren ikke forstår: 
“Ja, Robert, hvad jag jobbar på med? Som sagt, jag sätter up hissar i Uddevalla...” 
Og Robert, nu lettere irriteret: 
“Hør lige, Kalle, jeg er som sagt også ligeglad med, om du sidder og pisser i Ud-
devalla, eller pisser nogen som helst andre steder. For min skyld kan du stå og pis-
se, hvor du vil. Bare det ikke sker foran min gadedør, kommer det ikke mig ved. 
Forstår du det?” 
Nu går det op for Kalle, at det må være ordet hissa, hissar, som Robert ikke ken-
der, så han slår over i engelsk. 
“Kære Robert. I set up lifts, I set up elevators. E-le-va-tors. I Uddevalla.” 
Og endelig falder tiøren for vores pølsemand, samt for vores yngre rejsedeltagere. 
“Nåh, du er elevatormontør, Kalle. Det kunne du bare have sagt med det sam-
me...”  
Kun Stöve syntes vist, min lille historie var morsom. Men staklen var jo også 
tvunget til at have den skandinaviske sprogforbistring ind på livet hver dag... 
Og nu stoppede vores egen hissa, eller altså elevator, vores elevatorværelse, ende-
lig sin uberegnelige tur mod jordens indre, med et lille bump. Vi troede, vi skulle 
til at stige ud, men i stedet for satte elevatorværelset sig i bevægelse igen, denne 
gang i vandret retning, som om det gled af sted på nogle for os usynlige skinner. 
En tyve minutters tid rejste vi på den måde videre ind gennem jordens mørke in-
dre,  i følge Tryfine et eller andet sted dybt nede i Sveriges undergrund... 
Endelig stod elevatorrummet stille. Laboratoriets ene væg gled til side, og vi gla-
nede ud på et syn, som fik flere af os til at gispe højlydt: Vi var standset ved en 
udgang midt på en lodret klippeside, der fortsatte mindst hundrede meter ned til 
gulvet inde i en gigantisk klippehule. Det måtte være den “vault dizzy”, den svim-
lende højloftede hvælving, som Tryfine havde omtalt. Lige ud for os stirrede man 
ind i et kæmpemæssigt stillads af stålstivere, hvortil det to-trehundredemeter lange, 
eller altså set fra vores vinkel, to-trehundredemeter høje, marsrumskib var fast-
gjort. 
Nede for enden, dvs. nede ved gulvet, sås de kuglerunde brinttanke. Tryfine pege-
de dernedad med et af sine grønben:  
“Bagved de bobleformede brintbeholdere har I selve annihilationskammeret, hvor 
antistofpartiklerne møder de “normale” brintpartikler fra de runde beholdere. Når 
de møder hinanden, tilintetgør de som sagt hinanden fuldstændig, under frigørelse 
af enorme energimængder. Energien ledes ud gennem den store tragt, I kan se al-
lerlængst nede. Tragten, eller dysen, som vi normalt kalder den, forsvinder næsten 
ned i den klippehulning, som, på grund af den kraftige gammastråling, er udhugget 
som ekstra sikkerhed, dybt ned i klippegrunden. De flade tingester, som stritter i 
alle retninger, er radiatorpaneler, som skal bortlede noget af den voldsomme var-
me, der frembringes ved annihilationen, altså når antistoffet og stoffet tilintetgør 
hinanden. Hvis I lægger nakken tilbage, kan I øverst oppe, for enden af alle de 



runde magnetspoler, se noget af det kammer, hvor antistoffet befinder sig. I form 
af en frossen krystal af antibrint, som holdes svævende i et kraftigt elektromagne-
tisk felt. Og ovenover igen, følger lagerrum, sammenkoblingsmodul, og mand-
skabskabinen, så langt væk fra annihilationskammeret som muligt.” Her sluttede 
Tryfine sit lille, belærende foredrag. 
   “Hvorfor skal krystallet med antibrint holdes svævende”, undrede Amanda sig. 
Johan sukkede dybt og bedrevidende. 
“Naturligvis, fordi hvis antistoffet kom i berøring med rumskibet, bare en brøkdel 
af et sekund, ville det opløse hele rumskibet, og os med, i et glimt. Et enkelt gram 
antistof på din tånegl ville også opløse dig i en sky af atomer.” 
Amanda så ud, som om hun lige pludselig frøs og trak uvilkårligt tæerne til sig: 
“Sandelig hyggeligt. Astronauterne ville få et kort, men hektisk liv. Men så må vi 
håbe, magneterne, der holder krystallet svævende, ikke løber tør for strøm som en 
anden mobiltelefon under vejs.”  
Eli syntes også, han ville give et lille bidrag til “tøseforskrækkelsen”. 
“Johan, kan du huske, da hele Dragebjerget forsvinder. I Tidsmaskinen, det 
nummer af Yoko Tsuno, hvor Det gobleagtige rumvæsen med metalfangarmene, 
inde i bjerget, ved hjælp af tankeoverføring tvinger den japanske professor til at 
opfinde antistofmaskinen. Og hvor de, for at slippe af med rumvæsnet, bliver 
nødt til at lede hele restlageret af antistof ind til rumvæsnet, så det og maskinen og 
bjerget forsvinder i et glimt, og der kun bliver en sølle lille klippeblok tilbage...” 
Tryfine, der jo også snart skulle være vores kaptajn, protesterede. 
“Nu må det være nok, drenge. Indtil videre er vores flyvninger med det store 
rumskib forløbet upåklageligt. Så snart motoren går i gang, producerer den rigeligt 
med strøm til at holde magneterne i fuld gang, så antistoffet holder sig pænt svæ-
vende, som det skal.” 
Men Stövander havde et spørgsmål, som den svensker, han jo også var, selvom 
han for mig først og fremmest var en madglad og bedrevidende skåning. 
“Hør lige, Tryfine, hvordan kan det være, at I tryfitter lige har valgt at anlægge je-
res rumstation i Sverige. Jeg mener, der må da være mere øde og ubeboede egne 
end lige mit fædreland, hvor det må være svært at holde et så stort anlæg skjult for 
nysgerrige blikke.” 
Tryfine betænkte sig lidt inden hun svarede. 
“Valget af lige Sverige er såmænd meget logisk, kære Stövander, hvis du tænker 
dig om et øjeblik. Dit land er et af de meget få lande på planeten Jorden, som 
konsekvent afstår fra at deltage i alle krige, og holder sig neutrale. Den svenske 
neutralitetspolitik er et godt forbillede for en mulig universel fredspolitik. Men vi 
har faktisk et par rumstationer mere, rundt omkring i Jordens undergrund. Bl. a. 
én i Costa Rica, i Sydamerika, der, så vidt jeg ved, er det eneste land i jeres verden, 
som slet ikke har noget militær, kun politi. Hvis uheldet skulle ske, at nogen fik 
nys om vores rumstation, er det mindre slemt, at det sker lige her, for chancen for, 
at svenskerne vil misbruge vores rumstation til krigsformål er meget mindre end 
den ville være næsten alle andre steder på planet tre.” 
Løjtnant Hans havde længe siddet og strittet med fingeren rakt i vejret, som et an-
det spørgelystent skolebarn. 
“Hør lige, Tryfine. Og undskyld jeg afbryder. Men som tidligere ansat i militærets 
efterretningstjeneste er jeg ved at dø af nysgerrighed for at få at vide, hvordan i 



alverden I kan holde et så enormt anlæg skjult for omverdenen. Selvom vi sikkert 
befinder os på et ret øde sted i de svenske bjerge, kan der jo altid komme et par 
bjergklatrere forbi, eller en svensk sportsflyver kunne få øje på anlægget oppe fra 
luften...” 
   Tryfine kiggede rundt på os alle sammen. 
“Hvis I nu lægger nakkerne tilbage igen, og lader blikket følge rumskibet helt op 
til den yderste spids, hvad slutter loftet i Vault Dizzy så med?”  
Flere svarede, i munden på hinanden: 
“Nogle store jernbjælker, eller en slags afstivning. Og klippeundersiden i den 
bjerghule, I har sprængt ud i bjerget her.” Og flere undrede sig over det samme, 
på samme tid: 
“Men hvordan kommer rumskibet så ud, hvis bjerghulen ender i et massivt klip-
peloft??” 
Tryfine anlagde en hemmelighedsfuld tone: 
“Kan I virkelig ikke gætte det?” 
Men det kunne ingen af os virkelig, så vi måtte nøjes med at kigge uforstående på 
hende. 
“Jeg må desværre ikke demonstrere, hvordan vi gør, så I må nøjes med mine for-
klaringer. Det er lykkedes os, eller rettere, det er lykkedes for vores tapre og stærke 
hjælpere, børsteormene, at grave hele det lille bjerg fri, som befinder sig over vo-
res hoveder og den klippehule, vi nu opholder os i. Når rumskibet så skal sendes 
af sted, glider hele det lille bjerg, eller i hvert tilfælde den øverste top af det, til 
side, for at give plads til, når rumraketten drøner til vejrs. Opsendelserne finder 
normalt sted midt om natten. Og som ekstra sikkerhed lader vi nogle vejrmaskiner 
frembringe en god, tæt tåge og nogle kunstige skyer, især, hvis der er noget videre 
månelys. Oppefra ser man kun den sædvanlige, lokale bjergknold, som går under 
navnet Kopparhatten. Samt naturligvis, højst i et par sekunder, og normalt godt 
sløret af den kunstige tåge og skyerne, en mørk skygge af rumskibet, når det farer 
forbi. Disse foranstaltninger har indtil nu været tilstrækkelige til at holde anlægget 
effektivt skjult. 
 Nå, men har I snart set jer mætte på Rumstationen...I kommer jo alligevel til at 
møde det store marsskib igen, når vi kobler os sammen med det, et sted ude bag 
månen. Måske i et af de såkaldte librationspunkter, hvor jordens og månens til-
trækningskraft ophæver hinanden, og hvor vi kunne parkere rumskibet, mens vi 
foretager sammenkoblingen. Hvis der er nogen, som har lyst til at se rumskibet på 
endnu nærmere hold, kan de bare gå ud på den lille balkon med tremmegelænde-
ret, der hænger ud over affyringshvælvingen. Men de skal lige huske, at der er over 
hundrede meter herfra og ned til klippegulvet...” Tryfine pegede ud gennem glas-
ruden i døren til laboratorieelevatorrummet. Men alle syntes vist, de havde set til-
strækkeligt, inde fra den trygge elevator. Alle, undtagen Eli: 
“Jeg vil altså godt et smut ud på balkonen. Hvis du lover at holde mig i hånden 
hele vejen imens, onkel Rip?” 
Der kan man se, hvad der kommer ud af at være blevet så glad for de to knægte, 
tænkte jeg hovedrystende ved mig selv, mens jeg lod Eli trække af sted med mig. 
Jeg bryder mig nemlig overhovedet ikke om udsigten fra meget højtbeliggende 
steder, især ikke fra afsatser og balkoner, hvor man jo udmærket ved, at der kun er 



luft neden under den flade, man står på, som rager ud i det tomme rum på den 
sindssyge måde. Den mindste, lille revne i gulvmaterialet, og så, farvel verden! 
Men da vi først stod ude på balkonen, glemte jeg alt om min højdeskræk. Nede på 
klippegulvet, dybt nede under os, vrimlede rumstationen med travle medarbejdere. 
Hvem var dog alle de skabninger? Det måtte jeg vist ind og have spurgt Tryfine 
ud om. Nå, nogle af dem kunne vi godt genkende. Et par grønlige tryfitter kørte 
rundt mellem alle de andre i lydløse elbiler, sikkert for at dirigere arbejdet. I hvert 
tilfælde så en af dem, bag sin glasrude, ud til at afgive beskeder i en slags talerør, 
den holdt i sit ene grønben, mens den gloede på en tegning imens. Og de kæmpe-
store skabninger, der bugtede sig af sted, udstyret med sikkerhedshjelme så store, 
som..., som grukedler (ja, undskyld udtrykket: sådan nogen kæmpegryder, man tid-
ligere vaskede tøj, eller børn i, og som man nogen gange kan være heldig at se på 
gamle bondegårde eller i gamle sommerhuse), og alt muligt slags værktøj klemt 
fast under deres dusinvis af larvefødder, det måtte jo være børsteorm. Men hvem 
var de ganske små rummedarbejdere, der bevægede sig så komisk af sted i en let 
hoppende gangart? Og dem, der bevægede sig så stift, med nærmest mekaniske 
skridt, eller slæbte på usandsynligt tunge genstande? Og dem i de blå overalls, der 
lignede mennesker af en slags? Med deres leverpostejsfarvede eller rødlige hår, 
fregner, tykke kinder og klumpnæser kunne de såmænd gå for at være svenskere, 
eller altså rettere skåninger, som Stöve. Men det kunne da ikke passe, for rum-
fartscenteret skulle jo holdes hemmeligt? Eli og jeg var lettere mystificerede, indtil 
vi kom tilbage til de andre i elevatorkabinen og Tryfine forklarede: 
“De mindste medarbejdere, I så, er såmænd vores venner, de små fombøtter. Med 
deres fine, små fingre er de de eneste, der kan sætte smådelene i de elektroniske 
kredsløb, rigtigt sammen. Og de kan komme til, dybt inde i maskineriet, hvor in-
gen andre kan komme til. For os arbejder de frivilligt, men desværre er et par 
stykker af dem endt som slavearbejdere for de grusomme Dinosapper. Hvis det 
altså kun drejer sig om et par stykker... Personerne i overalls er ganske rigtigt sven-
skere, mest fra Skåne. Det er arbejdsløse, som gerne vil have en tjans hos os. Vi 
sørger for, at de intet kan huske om opholdet her, når de forlader stedet. Dem 
med de stive skridt kan I vel selv regne ud, hvem er?” 
Det mente Johan i hvert tilfælde at kunne. 
“Det er naturligvis arbejdsrobotter. Hvor smart.” 
“Ja, og når vi kommer tilbage til vores jordkapsel, kan I hilse på min medkaptajn, 
Trybot, som er en af vores smarteste robotter.” 
Så vi var efterhånden ret ivrige for at komme rigtigt af sted, på vores rumrejse, og 
godt tilfredse, da hele laboratorierummet igen satte sig i bevægelse og påbegyndte 
tilbageturen. Da vi havde rumlet af sted en halv times tid, var laboratorierummet 
nået tilbage til laboratorierummet, hvis I forstår mit vrøvl – dér, hvor vi startede 
turen. Tryfine trykkede på en knap, væggen gled til side, og inde i halvmørket ven-
tede jordkapslen, med blinkende sidelys og opslåede sidedøre. En skinnende me-
talblå, trebenet Tryfit gik os i møde med maskinagtige skridt, (ikke som de rigtige 
tryfitters let glidende, lidt uhyggelige, måde at bevæge sig på.) En om muligt endnu 
mere dåseagtig metalstemme end Tryfines hilste os velkommen: “Copilot Trybot, 
til jeres tjeneste. Træd indenfor i vakuumkapslen, og sig til, hvis I ikke synes, jeg 
har justeret jordluftblandingen ordentligt.” 



Vi satte os til rette i de behagelige sæder, der af sig selv begyndte at massere os de 
steder, sæderne fornemmede, at vi havde brug for det. Sikkert en typeforbedring 
fra den gang, Finn og Ole susede rundt i underjorden. Og spændende at sidde i 
den slags fartøj, vi gennem de to sandfærdige berettere allerede havde hørt så me-
get om. Amanda skulle naturligvis lige have at vide, hvad der kunne være i vejen 
med luften inde i kapslen, som efter hendes mening var aldeles frisk og lige tilpas. 
Johan belærte hende straks: 
“Har du allerede glemt, at vi om lidt skal bevæge os af sted inde i en lufttom klip-
petunnel, for at kunne få så meget fart på, at vi kan slippe ud af jordens atmosfæ-
re, nemlig en fart på 25 mach, altså 25 gange lydens hastighed?” 
Amanda skulle til at vrisse et spydigt svar tilbage, så Eli skyndte sig at bryde ind: 
“Tryfine, hvor lang tid går der, før vi drøner ud i rummet? Er der tid til at høre 
næste kapitel af de sandfærdige?” 
Tryfine bakkede ham op: “Det var måske en meget god idé, for den næste halve 
time drøner vi bare rundt om jorden med hele tiden lidt større hastighed, hvad der 
normalt kræver to rundture. Hvis der er nogen, som føler sig utilpasse under acce-
lereringen, skal de snuppe iltmasken i ryggen til sædet foran sig, og tage en dosis 
ren ilt. Det plejer at hjælpe, selvom det ikke fjerner fornemmelsen af, at man bli-
ver presset ind i fyldet i ens rygsæde. De er i øvrigt polstrede med plastikskummet 
Tempur, en opfindelse, vi har tilladt os at låne fra NASA, men egentlig bare købt 
os til i en jordbutik, der handlede med senge og dyner. Og lidt oplæsning kan må-
ske berolige dem, der plejer at blive nervøse, når take-off nærmer sig.” 
Så mens vakuumkapslen begyndte at sætte sig i bevægelse, tog Stöve et bundt 
overskriblede kladdehæfteark op af sin efterhånden grundigt slidte brune læder-
mappe, og bad os om at slå høreapparaterne til: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. k a p i t e l. 
 
 
 
 
Haruki er bekymret. 
 
Sidst hørte I om Finns Aikidobedrifter, og den fik vist ikke for lidt...Ikke fordi 
jeg direkte vil beskylde Finn for at prale, men ligefrem beskeden af natur er han 
nu heller ikke... 
 Efter en fjorten dages tid afleverede pakkeposten en meget fint indpakket pap-
kasse til doktor Takemitsu, med de skønneste japanske frimærker, i store værdi-
er: Fujiyama i månelys, damplokomotiver, geishaer med opsat hår og vifter, 
osv. Vi gik straks i krig med materialerne til vores hjemmekursus i japansk: ud-
klip om sport, berømte japanere, forskellige mystiske madretter, anrettet i de 
mest fantasifulde skåle, potter og æsker. 
“Er du klar over, Ole, at Japan rangerer som nummer næstnederst på verdens-
ranglisten i fodbold? Efter udklippene at dømme går de vist mere op i baseball, 
som yankeerne, så det kunne være, man kunne få lidt at lave som fodboldtræ-
ner derovre...Måske har de høflige japanere svært ved at tage sig sammen til at 
skubbe til modstanderen, når de vil til bolden.” 
“Det kunne godt tænkes, Finn, så jeg må hellere høre dig i de vigtigste fodbold-
udtryk, hvis de skulle anmode om din assistance. Harukis søn, Akira, har skre-
vet alle nøgleordene oven på sportsudklippene. Det er for resten svært at vænne 
sig til navnene, ikke? Akiras storesøster hedder Kumiko og lillesøsteren Michi-
ko. Og nu havde vi lige lært på spansk, at drengenavne mest endte på o, og pi-
genavne på a. På japansk er det nærmest omvendt, lige som alt det andet, der 
er omvendt.” 
“Det kan der være noget om, Ole. Se lige den her tegneserie. Den begynder på 
sidste side, og skal altså læses bagfra. Og bogstaverne, eller hvad man nu skal 
kalde deres kruseduller, står i lodrette rækker, som sikkert skal læses fra højre til 
venstre. De er skøre, de japanere.” 
Det kunne Finn og jeg godt blive enige om, men kløede alligevel på, alt hvad vi 
orkede, med det mærkelige nye sprog. Så, lige som vi var ved at synes, vi var på 
vej til at gøre lidt fremskridt, skete der noget, der var lige ved at få os til at give 
helt op. En dag mødte doktor Takemitsu op til vores japansktimer med et me-
get underligt ansigtsudtryk. I hver hånd holdt han nogle breve. 
“Ja, drenge, jeg kommer med både gode og dårlige nyheder. Hvad vil I høre 
først, de gode her, i min højre hånd, eller de dårlige, i min venstre?” 
Vi foreslog ham at starte med de gode, så vi først var blevet styrket og opmun-
tret lidt, til at klare at høre de dårlige bagefter. 
“Ok, hør så godt efter. Vi kan starte med dig, Olesan. Rigmanden Mr. Kawa-
saki er blevet meget imponeret over hele den historie med det fornemme, gam-
le japanske sværd på Rosenborg og har hængt det smukke, farvelagte billede af 



sværdet op i hall’en til det fine palæ, han bor i, og hvor han mødes med sine 
nationalistiske kammerater. Du kan godt forberede dig på at pakke dit pæneste 
tøj til rejsen, som han gerne vil betale. Du vil blive fint modtaget i hans palæ, og 
til gengæld beder han dig om en lille tjeneste, som jeg godt tror, du kan hjælpe 
ham med. Ham og et par af hans venner har nemlig forestillet sig, at de vil rejse 
til Danmark og filme Muramasasværdet, sådan som det hænger på Rosenborg 
Slot, blandt de andre, gamle og spændende kostbarheder. Mon ikke du kan 
overtale Hr. B. til at give dem lov til det?” 
Det mente jeg ikke, der ville blive de store problemer med. Hr. B. ville garante-
ret blive pavestolt over den interesse, japanerne udviste for en af slottets store 
seværdigheder, og det var vel også i museumsstyrelsens øjne en god reklame for 
slottet. Så meget mere som Kawasaki havde lovet at finde et godt lakværksted 
til os, som kunne udbedre skaden på det lakerede hjerte fra sværdhæftet, Hr. B. 
var kommet til at tabe på gulvet. Imens stod Finn og trippede utålmodigt, hvad 
der ikke undgik Harukis opmærksomhed. 
“Og nu til dig, Finn San. Også du ser ud til at have heldet med dig. Fredsbevæ-
gelsen hjemme i Japan syntes vældig godt om idéen med, at du blev dygtiggjort 
i Aikido på centret i Tokio, hvor de bedste lærere virker for øjeblikket. Og at du 
dernæst arbejdede videre med at udbrede kendskabet til den noble kampsport, 
eller forsvarskunst, skulle jeg nok sige, hjemme i Danmark, som Aikidotræner. 
Som de sagde: “Jo flere der tilegner sig Aikido, og den ånd, det bør udøves i, jo 
fredeligere må nødvendigvis den verden, vi lever i, blive i det lange løb. Trods 
den foruroligende krig, som raser i vores naboland, Korea. Så din rejse skulle 
også være på plads. Desværre har vi ikke alle sammen været lige heldige...” 
Doktor Takemitsu udstødte et dybt, bekymret suk, og Finn og jeg bad ham for-
skrækkede om at fortælle os om sine bekymringer. 
“Familien derhjemme har modtaget trusselsbreve. Egentlig er brevene rettet 
mod mig, men afsenderne er lavsindede nok til også at inddrage min familie.  
Her har I et af de kortere: “Ærede doktor Takemitsu. Selvom vi respekterer de-
res indsats for lægevidenskaben, synes vi, De skulle skrue lidt ned for fredsive-
ren. Tænk på de mange tapre japanske soldater, som har ofret deres liv for 
Fædrelandet og vores glorværdige kejser, og tænk på Deres familie og dens sik-
kerhed, som vores patrioter for nylig har forsvaret med deres blod...” 
  Jeg har ikke et roligt øjeblik, før jeg er hjemme hos dem alle sammen igen. 
Normalt plejer jeg ikke tage mig noget videre af trusler fra den kant. For det 
har vi pacifister måttet vænne os til. Amerikanernes besættelsesstyrker er jo sta-
digvæk i  Japan, og de holder skarpt øje med alle krigsmagere og nationalister, 
som kunne drømme om en revanche for Japans nederlag i krigen. Men på 
grund af Koreakrigen, og især efter rygterne om, at det kommunistiske Maoki-
na kunne tænke sig at gå ind i krigen, har amerikanerne besluttet sig for at 
fremskynde tilbagetrækningen af deres besættelsestropper. De fleste af mine 
venner mener, at nationalisterne så igen vil rejse hovedet og opfatte amerika-
nernes afmarch her til efteråret som en styrkelse af deres sag. Jeg tror, jeg bliver 
nødt til at bede jer om at sætte ekstra fart på jeres læren japansk. Og forberede 
jer på en afrejse noget før, end vi ellers havde aftalt.” 



Vi må have set komplet forvirrede ud begge to, og Finn forsøgte at udtrykke 
noget af forvirringen med sit spørgsmål: 
“Hør lige, doktor Takemitsu. Amerikanerne er bekymrede for Koreakrigen, og 
deres tropper i Korea, og trækker sig derfor ud af Japan. Men er Japan ikke det 
ideelle sted at operere fra, hvis man skal føre krig i Korea?” 
“Jo, det er helt korrekt, og det er netop det, som er amerikanernes problem. De 
kan ikke føre krig i Korea uden en solid basis i Japan. Og de skal helst være sik-
re på, at de har enhver japansk regerings støtte til at opretholde denne basis. 
Inklusive en mere nationalistisk præget japansk regering. Og vores nationalister 
har opfattet den amerikanske besættelse som en krænkelse af Japans ære og 
værdighed. Men de kunne godt acceptere en amerikansk tilstedeværelse i lan-
det, som de selv havde været med til at godkende. Især, fordi det gælder den 
fælles kamp mod kommunismens udbredelse i verden. Men mange regner også 
med et opsving for japansk industri, hvis de fremover skal levere materialer til 
krigen i Korea. I har vel hørt om “Den kolde krig”, som afløser for verdenskri-
gen?” 
Det skulle jeg mene, vi havde. Jeg tænkte på, hvordan sovjetrussiske og ameri-
kanske agenter havde konkurreret om at få fingre i vores veninde, det lille rum-
væsen fra Fombøt, Titina. For at hverve hende som spion, under vores drama-
tiske oplevelser i Afrika, som vi har beskrevet i “Det Magnetiske Guld.” 
Og à propos Titina: måske var HUN løsningen på dr. Takemitsus, og nu også 
Finns og mine, nyopståede problemer. Men jeg ville ikke sætte doktoren ind i 
vores udenjordiske forbindelser, før det var absolut nødvendigt, for ikke at spo-
lere hans indtryk af os som to seriøse, unge mennesker, der vidste, hvad de 
snakkede om, så jeg svarede lidt vagt. 
“Virkelig trist, at den kolde krig og dens tåbeligheder nu også truer dig og din 
kære familie, Haruki San. (Han havde bedt os om at kalde ham sådan.) Men 
Finn og jeg tror nok, vi finder en udvej, så vi kan få lært japansk i en fart. Og vi 
får sikkert også lov til at korte skoleåret lidt af, hvis vores skoler hører, at vi skal 
på en belærende tur til Japan.” 
“Jamen, I skal have mange tak begge to. Og tag nu ikke alt for hårdt fat med 
det japanske... Så vil jeg nemlig trække mig tilbage for i dag, for at kigge lidt på 
Oles fars “tis-grønt-projekt”. 
Finn havde under Harukis og min samtale ihærdigt forsøgt at trampe min ene 
fod til plukfisk. Nu spruttede det ud af ham: 
“Du må da være fuldkommen vimmer, mand, hvis du tror, vi kan lære det kug-
leskøre sprog i en fart. Sådan noget må du altså ikke bilde den gode doktor ind, 
især ikke nu, hvor han har fikset det med vores rejser.” 
“Finn, jeg havde altså ikke tænkt mig at løse problemet uden lidt udenjordisk 
assistance...” 
“Nåeh, du tænker på hende den lille rapkæftede fombøt, med hendes bumsepi-
stol. Hvor var det hylende grinagtigt, da hun satte stride Mirte på plads med 
den. Og bagefter udstyrede dig med en stor skøn bums på næsen, Ole. Men så 
må du vist hellere komme i gang med radiosenderen på Rosenborg...”  
“Godt, du mindede mig om det, Finn. Det går jeg i krig med i morgen.” 



Jeg fik indkaldt til et møde i Krystalklubben, på Rosenborg. Efter nogen snak 
frem og tilbage, og en fælles genopfriskning af, hvad vi havde gjort sidst, blev vi 
enige om følgende radiobudskab: “Jorden kalder Titina, Fombøt, Jorden kalder 
Titina, Fombøt. Har brug for ekspreskursus, i japansk. Finn og Ole.”  
Vi fik allernådigst lov af oberst Brösig til at benytte Livgardens radiosender op-
pe i slottets hovedtårn et par dage senere. Efter at have ladet radiobudskabet 
gentage et par hundrede gange, knitrede det i én af vores hovedtelefoner: 
“Budskab modtaget ok. Afvent svar med post.” 
Titina er nok blevet forsigtig siden sidst, med radiobeskeder, tænkte jeg. Sandt 
nok var vores radiobesked til pygmæen Pykme, i N’Gongko, om det magnetiske 
guld, i sin tid også blevet opsnappet, hvilket havde givet os mange ubehagelig-
heder. Men hvem i alverden kunne poste breve for Titina her på vores planet 
tre? Min undren blev ikke mindre, da jeg nogle dage senere modtog et svensk 
postkort (med et fjollet billede af en statue af deres krigshelt Gustav Adolf til 
hest). Der var ikke nogen tekst bagpå, kun en dato, en uge fremme, samt 7 
gamle, engelske frimærker med dronning Victoria anbragt rundt om dato-
en...Krystalklubben drøftede sagen, og Jens B. anlagde sin mest Sherlock Hol-
mesagtige mine: 
“Du skal mødes med Titina, og det er nødt til at være et sted, I begge kender til. 
Og som har noget med navnet Victoria at gøre... Hun vil næppe ulejlige dig 
med at rejse helt til Victoriavandfaldet i Afrika. Men kan du komme på andet,  
som er opkaldt efter englændernes store dronning? Og vil du gå af med et par 
af Victoriafrimærkerne?” 
Jeg tænkte, så det knagede. Og lige som jeg kunne se på Jannik B.’s ansigt, at 
han havde fundet løsningen, slog det ned i mig. 
“Bingo, Jens. Du har fortjent dine frimærker. Victoriaåkanderne, i Botanisk 
Have, selvfølgelig. De er så store og solide, at man ville kunne lande på dem 
med et rumskib. I hvert tilfælde et lille rumskib, som det, Titina benytter sig af. 
Men så må I andre hjælpe mig med at holde vagt i drivhuset med åkanderne 
den dag, for Titina har ikke angivet noget klokkeslet...” 
Den følgende lørdag i april sad krystalklubbens medlemmer klokken 10, da 
åkandedrivhuset åbnede, rundt om bassinet, undtagen Jannik, som skulle holde 
udkik udenfor, og åbne døren, så snart han hørte summetonen fra rumskibet. 
For døren måtte ikke bare stå åben, af hensyn til de følsomme tropeplanter in-
denfor. Jeg holdt meget af stedet, for det var behageligt at sidde der i den fugti-
ge tropevarme og beundre de store, blanke åkander med de rillede, lodret op- 
adbøjede 5 centimeters høje kanter. Sådan som vi havde set dem flyde rundt i 
sumplandet i Afrika, og fyldt dem med bundter af antændte gyvelkviste, hvis 
kvælende røg skulle skjule os, da vi flygtede fra den onde Mac Guire og hans 
håndlangere.  
Og Titina havde fået en håndfuld åkandefrø fra Botanisk Have af os i afskeds-
gave, da vi skiltes i Afrika. Derhjemme på Fombøt havde hun fået kæmpeåkan-
derne til at vokse i søen under den største af de klimakupler, der gør hendes lille 
asteroide beboelig, med et så godt resultat, at de små, lette fombøtter kunne af-
holde deres store fester på bladene, med orkestre og det hele. Og bag ved 
åkanderne kunne man kikke ind mellem mangrovebeplantningens morsomme 



stylterødder, som jeg ofte havde drømt om at gense, siden dengang vi sejlede i 
Rio Dulces delta, i Sydmeksiko, hvor Finn var blevet kidnappet og skulle befri-
es, som I har kunnet læse i Jagten på Mayabogen. Kun savnede jeg vadefugle-
ne, som på deres spinkle stylteben havde stavret rundt på de meksikanske, mere 
almindelige, åkander. Men også de sumpskildpadder, vi havde set futte rundt i 
Rio Dulce, fandtes her, nede mellem de små guldfisk i bassinet. Jens B. mente 
dog, nogle terrarieejere måtte have sat dem ud, da de var blevet trætte af deres 
skildpadder. For Botanisk Have havde, åbenbart uden held, ophængt et skilt på 
døren med en skildpadde med en rød streg tværs henover. “Godt, de ikke også 
ophængte et skilt med en rød streg gennem et rumskib” kom det ovre fra Wen-
zel. Han sad og dinglede med de lange, tynde skanker, som en anden vadefugl. 
  Jeg kunne tydeligt huske alt mit eget besvær med de små, livlige krabater. De-
res vand kom meget let til at stinke, så ens mor rynkede på sine fine, halvfran-
ske næse. Og når jeg tog dem med på sommerferie, og indrettede en fin ind-
hegning til dem i et hjørne af græsplænen, med friske mælkebøtteblade, vand-
bassin, og 7-8centimeters nedgravet kant af cigarkassetræ, slog det aldrig fejl, at 
de gravede sig under deres hegn og stak af. Ud i den vilde natur, hvor jeg be-
kymret måtte se i øjnene, at sikkert enten hunde, katte eller måger havde guflet 
dem i sig. “Det er naturens orden”, havde min far kommenteret skildpaddernes 
flugt og skæbne. Men det var jo en ringe trøst, når man nu var glad for de små 
kræ og havde anskaffet dem for ens dyrebare lommepenge. Så ville de have haft 
det bedre herinde i den dejlige tropevarme, der ofte havde inspireret mig til et 
godt kapitel af de sandfærdige beretninger, fordi tankerne flød så let af sted her-
inde. Om lidt ville vores lille fikse veninde fra rummet, med de kvikke bemærk-
ninger, dukke op... Og som en forlængelse af mine tanker bankede Jannik nu på 
den dobbelte glasdør. Efter at vi havde forsikret os om, at der ikke var nogen 
besøgende i nærheden, holdt Jens B. og Wenzel hver af de to glasdøre åbne. Jeg 
hørte den karakteristiske summen, som fra en stor, elektrisk guldsmed, og en 
rund, gylden og let buet genstand gled ind gennem dørene, holdt sig et øjeblik 
svævende over den største af victoriaåkanderne og dalede så forsigtigt ned på 
den blanke bladoverflade. Overdækslet til rumskibet sprang op og en velkendt, 
lille stemme lød dernede fra: “Hej, venner. Konnichiwa! Er der nogen her, som 
har brug for et lynkursus i japansk?”  
Det var der jo unægtelig. Og hvad var det, der var sket med Titina siden sidst, 
vi mødtes? Som hun stod der i åkanden og vinkede til os, forekom det mig, at 
hun havde forandret sig på en eller anden måde. Hun virkede ikke så let og ele-
gant, som hun plejede. Som om hun var blevet mere bastant, tykkere... Nåh, 
også de små fombøtter kan vel forfalde til grovæderi, tænkte jeg, men undrede 
mig samtidig. Titina, der altid var så forfængelig med sit udseende, og hvordan 
hun nu lige tog sig ud i andres øjne... 
“Gider I lige hjælpe mig ind til land i en fart. Det er nok bedst, at ikke nogen 
andre jordmonstre får øje på mig.” 
Der blev et øjebliks hektisk aktivitet. Jannik fandt en lang, udgået gren udenfor, 
og med den fik vi raget Titinas åkande ind til bassinkanten. Jens B. samlede 
rumskibet op og lagde det forsigtigt til rette i sin mors indkøbstaske, som han 
havde med, fordi han skulle købe nogle ting ind for sin mor på hjemvejen. Og 



jeg rakte en flad hånd ned til Titina, som hun beslutsomt steg op i. Da jeg løfte-
de hende op, klappede hun sig vældig tilfreds på sin tykke mave: 
“Ja, drenge. Mor her er blevet gravid siden sidst, at I ved det. Diminut og jeg 
venter os til sidst på sommeren. Jordemoderen sagde, at den lille fombøt derin-
de havde udviklet sig fint, og at jeg godt kunne rejse, hvis jeg ville. Så jeg vil 
gerne følges med jer til Japan, hvis det ikke er til for meget besvær. For én af jer 
skal vel til Japan, siden I sendte den radiobesked...” 
Jeg sank noget spyt. Så blev jeg vist alligevel nødt til at sætte doktor Takemitsu 
ind i vores udenjordiske forbindelser...Øv.  
Da vi stod i Jens B.s havehus, svingede Titina utålmodigt rundt med sin rejseta-
ske: “Skal vi så se at komme i gang med det japanskkursus, drenge. Jeg har ikke 
hele dagen til det pjat. Hvis jeg skal med til Japan, må jeg skynde mig hjem igen 
og pakke det hele om. Så forfinet, som de japanske damer klæder sig på, med 
deres spisepinde i håret, og de der numsesløjfeting, deres kinomoer, mener jeg, 
så bliver jeg nødt til at finde mine allerpæneste kjoler frem til turen, for ikke at 
falde igennem derovre.” 
Jeg kunne ikke lade være med at rette hende lidt, nu, det så ud til at vi skulle 
rejse sammen. “Titina, det, de japanske damer går med, hedder altså en kimo-
no, ki-mo-no, og det, du kalder numsesløjfen, som de bærer bagpå, hedder en 
obi. Obien er normalt syet af det allerfineste silkestof, og de unge piger, som 
endnu ikke er gift (og blevet gravide, tilføjede jeg inde i mit hoved), har lov til at 
bære en særlig stor og smuk Obi, så japanerne synes, de ligner en sommerfugl.” 
Titina vrissede af mig, som om hun havde læst mine tanker, (hvad hun måske 
også havde...): 
 “Ih, hvor er du altså korrekt med dine ord, Ole. Obi, eller numsesløjfe, det kan 
vel komme ud på ét. Men det er da bare vildt uretfærdigt, at de gifte japaner-
damer ikke må gå med de der store sommerfuglesløjfer bag på, bare fordi de er 
blevet gift, synes du ikke?” 
“Titina, det er sikkert, fordi så kan de japanske mænd med det samme se, hvem 
der ikke er blevet gift endnu...” 
Men det svar irriterede åbenbart Titina endnu mere. “Det er alligevel vildt 
uretfærdigt. Hvorfor måtte japanermændene ikke kunne synes om de gifte ja-
panerdamer, fortæl mig lige det, Ole. Og din kammerat Finn kunne aldrig fin-
de på at rette mig i det, jeg siger. Han er meget mere en rigtig gentleman end 
du er, at du ved det... Og hvor bliver han i øvrigt af, den skurk, så vi kan kom-
me i gang?” 
Det svarede Jannik på: “Han har været til træning. Jeg kan høre ham skramle 
med cyklen ude på brostenene i porten, Titina.” 
Jeg tænkte, det var bedst at sætte Finn ind i sagernes tilstand, inden han kom 
ind, så jeg bad de andre have mig undskyldt, og løb om til porthvælvingen. 
“Hej, Finn, det var godt, du kom nu. Titina er ankommet og har lige spurgt 
efter dig. Og jeg vil lige advare dig, så du ikke får et chok, når du kommer ind. 
Titina ligner slet ikke sig selv, som du er vant til at se hende. Hun er blevet gra-
vid siden sidst og har en ordentlig mave på.” 
“Det måtte jo ske før eller siden, mand. At en eller anden bollede hende tyk. 
Der skal mere til at chokere far her. Men du ser jo helt forkert ud i betrækket, 



Olejas. Måske har det chokeret dig lidt...? Det er jo bare naturens gang, 
mand.” 
Finns svar lød som et ekko af min fars bemærkning, i forbindelse med mine kæ-
re skildpadders flugt ud i den vilde natur. Jeg følte mig ærgerlig til mode. Ær-
gerlig på Titina, ærgerlig på Finn, som tog så let på alting. Men egentlig mest 
ærgerlig på mig selv, fordi jeg ikke kunne hitte bedre rede i mine modstridende 
følelser. Så jeg syntes, jeg måtte forsvare mig, overfor min gode ven.  
“Finn, jeg vil lige minde dig om, hvad du selv syntes om det overpylrede tø-
seævl, Minnie kom med, da hun bebrejdede Tryfitterne, at de ikke i tide havde 
belært vores ven, børsteormen Chatterbang, (- som jo i virkeligheden var en 
stor sommerfuglelarve, uden at han vidste det -) om, hvad der ventede ham af 
alvorlige sager, når han blev voksen. Med hensyn til at blive gift, få børn og så 
videre...Dengang Chatterbang gik i panik, fordi han skulle til at forpuppe sig, 
hvis du husker...” 
“Det husker jeg ganske klart. Også at du selv fik det ret så dårligt ved samme 
lejlighed, så jeg måtte klare ærterne for os begge to. Heldigvis skal vi mennesker 
ikke først forpuppe os, før vi bliver voksne. Men jeg kan godt følge din tanke-
gang et stykke, Oldermand. Jeg bliver også vanvittigt irriteret, når mine storesø-
stre begynder med den der: “Du er så umoden. Bliver du ikke snart voksen, lille 
Finnemand? Hvornår lærer du at, dit og dat. Det hænger mig langt ud af hal-
sen.” 
  Jeg mente at øjne en smule forståelse hos Finn, så jeg kastede mig ud i det 
vanskelige emne: 
“Finn, på grund af hendes beskedne størrelse, tror jeg, jeg har syntes, indtil nu, 
selv om det altså ikke var rigtigt, at Titina var lidt lige som os to. Ikke helt vok-
sen. “En dreng er ikke en lille mand”, har jeg læst hos en forfatter. Og det er jo 
det, du og jeg er, endnu, Finn. En dreng. D-R-E-N-G. Et frit væsen, som ikke 
skal bekymre sig om alt det, de voksne i den grad lader sig tynge ned af, så det 
forhindrer dem i nogensinde at opleve noget virkelig spændende. Måske fordi 
de der fombøtter er så små, i forhold til os jordboer, har jeg opfattet Titina som 
en del af vores lejr. Kan du følge min tankegang, Finn?” 
Til svar modtog jeg et af de sædvanlige, voldsomme skulderdunk. 
“Godt nok er der mange, vigtige sager her i livet, du ikke fatter et kvidder af, 
Olemand. Men de ting, du IKKE forstår, er du sørme god til at forklare. Pas 
på, du ikke går hen og bliver en rigtig vismand, en halvkinesisk mimrefilosof 
med langt hvidt, tjavset gedebukkeskæg.” 
Jeg leverede skulderdunket tilbage. 
“Tak for tilliden til mine evner som filosof. Jeg skal prøve at undgå at blive et 
gammelt mimrehoved lige foreløbig. Skal vi gå ind og lade frøken rappenskral-
de terpe noget japansk ind i knolden på os?” 
“Du mener vist FRU rappenskralde, Ole. Ja, lad os få det overstået. Selvom jeg 
ikke er helt tryg ved at lade hende rumstere med min hjernemasse.” 
Der var da også noget hokus-pokus over det sprogindlæringssystem, Titina 
havde medbragt i rumskibet. Først bad hun om nogle af de billeder af vores 
yndlingsemner, som doktor Takemitsu havde fået sendt i sin papkasse. Jeg måt-
te vær så god op på cyklen og spurte hjem for at hente det vigtigste. Da vi så 



spredte materialerne, om sport, kroppen, berømte steder og personer fra Japan, 
høflighed, mad, osv., førte hun et lille apparat hen over dem og sagde, at de nu 
ville blive puttet i hendes billedbank, som var en lille kasse af et materiale, jeg 
ikke kendte, hvor de ville blive udstyret med det rigtige ordtilbehør. Så fik vi 
hver en lille dims proppet i ørerne, med besked på at sætte os foran hendes 
rumskib. Vi skulle nedsvælge noget medicin, som dråber i et glas vand, og efter 
et par minutter pressede hun et andet lille apparat ind mod vores pander. Hun 
lod pandedimserne blive siddende på hver af os. Der lød en svag summen, og 
det føltes, som Finn havde frygtet, nemlig at der blev rumsteret grundigt rundt 
med de små grå deroppe, og at nogle ting i hjernen flyttede sig. Det viste sig, at 
lågkapslen til rumskibet også kunne bruges som en art lysbilledapparat. Bille-
derne fra vores og Takemitsus materialer begyndte at passere revy på skærmen, 
og for hvert billede hørte vi et ord eller en sætning på japansk fra vores øredim-
ser. Samtidig summede pandeapparatet. Titina forklarede, at det betød, at bil-
ledet og ordet eller sætningen for hver summelyd var blevet fæstnet til det rigti-
ge sted i vores hjerner. Efter en times tid holdt hun en lille eksamen i japansk 
med os, og resultatet var, at vi kunne svare rigtigt på 95 ud af 100 billeder. 
Skærmen blev til en stor, sur vrængemund, i de få tilfælde vores svar ikke var 
rigtige, ellers var det en lille fombøt, som hoppede i vejret og råbte: jubii! Jeg 
trak Finn til side, så Titina ikke kunne høre os: 
“Finn, med den fart vil vi kunne lære grundtrækkene i japansk på en uge, i 
hvert tilfælde så du kan følge med i aikidotræningen, og jeg kan begå mig 
blandt japanerne, også på egen hånd. Og Haruki kan komme hjem til sin fami-
lie. Så vil jeg blæse på de svære kinesiske kanji-kruseduller. Lær du dem for mig, 
Finn. Hvis ellers vi kunne få hende til at blive her, og måske arbejde sammen 
med den gode doktor. Så kunne jeg også præsentere hende som vores sproglæ-
rer for ham, hvad der gør det hele lidt nemmere. Men hun ville jo, uhjælpeligt 
forfængelig som hun er, absolut hjem og pakke kjoler først. Hvad gør vi?”  
Finn stod først og stirrede fåret ud i luften, et par minutter. Men så krusede et 
fiffigt smil hans læber: 
“Altså, den ene forfængelighed driver den anden ud, sagde mutter derhjemme 
engang. Fortæl Titina, at hun kan imponere Doktor Takemitsu vildt med sit 
fantastiske sprogindlæringssystem. Som de andre japanere er han vel optaget af 
moderne teknik, ikke? Og så kan du tilføje, at to rødhårede piger, hun kender 
allerede, meget gerne vil have lov til at beundre hendes nyerhvervede tykke 
mave. Jeg får kvalme bare ved at forestille mig de hysseudbrud, de vil komme 
med, når de ser Titina i den tilstand. Har jeg ikke ret?” 
Selvfølgelig havde Finn ret. Helt til de fjerne asteroider driver hangen til aner-
kendelse åbenbart de levende væsners gøren og laden. Titina ville pludselig 
godt blive en uges tid, for at lære os grundigt japansk sammen med den interes-
sante japanske doktormand, som oven i købet, forstod hun, var ekspert i gravi-
ditet, fødsler, og den slags, og få mulighed for at lade Mirte og Minnie dele 
hendes stolthed over moderskabet.  
   Og Finn havde også i den grad ret med hensyn til hysseriet. Da rødhårstøser-
ne mødte op næste dag i havehuset, måtte vi drenge i krystalklubben på skift 
nive hinanden ret så hårdt, mens pigernes: “Neeeej, er det RIGTIGT, er der 



virkelig en lille, levende fombøt derinde, Titina, hvornår kommer den ud?”, 
regnede ned over os. Jeg havde forklaret, at det gjaldt om, for guds skyld at 
holde masken, for hvis nogen kom til at grine, kunne vi risikere, at Titina blev 
fornærmet og tog hjem. Og så ville hele den fine “lær japansk i en fart-planen” 
gå i vasken. 
  Det næste skridt, at præsentere Titina for doktor Takemitsu, var lidt sværere. 
Jeg havde tænkt det hele igennem, mange gange. Så da Finn og jeg  samme af-
ten mødte op til vores sædvanlige japansktime på Takemitsus gæsteværelse i 
mine forældres lejlighed, havde jeg aftalt med Finn, at han skulle starte med at 
spørge doktoren til råds om et eller andet med nogle svære skrifttegn, imens jeg 
fik Titina fisket op af tasken og fik stillet hende på doktorens skrivebord, med et 
let tørklæde over sig: 
“Haruki San, vi har fundet en japansklærer, som har lovet os at lære os sproget 
i løbet af nul komma fem. Og vi har tilladt os at tage hende med. Træk tørklæ-
det til side, og lad mig præsentere jer for hinanden.” 
Det var godt, vi var to om opgaven. For da Haruki havde trukket i tørklædet, 
stod Finn pludselig med en ligbleg japansk doktor i armene, som havde svært 
ved at få ordene frem. 
“Det, det, hvad er det, jeg ser?” 
“Du ser såmænd bare lille mig. Titina fra asteroiden Fombøt. 28. asteroide i 
størrelse, af de 50, man kender til på Jordplaneten, svævende i asteroidebæltet 
mellem Mars og Jupiter,  nogenlunde midt imellem de større asteroider Ceres 
og Vesta, hvis du har brug for en mere nøjagtig adresse. Vi kan normalt kun ses 
fra Jordplaneten, hvis vi er så uheldige at blive trukket ud af vores bane, hvilket 
desværre er sket engang. Bare spørg ham jorddrengen dér, Ole, eller hans jord-
ven Finn.” 
Jeg hentede en kop stærk pulverkaffe i køkkenet, til den medtagne Haruki. Da 
doktoren havde sippet kaffe i et par minutter, genvandt han langsomt talens 
brug. Og lignede et kæmpestort spørgsmålstegn, af alle de uforståelige ting, der 
åbenbart på én gang pressede på i hans hjerne for at finde et svar. Titina må 
have bemærket (eller tankelæst sig til), hvad der plagede Takemitsu, og sagde, 
mildt og venligt: 
“Ét spørgsmål ad gangen, doktor, så skal det nok gå alt sammen. Jeg blev også 
skræmt fra vid og sans, da jeg første gang mødte jordmonstrene, som jeg tillader 
mig at kalde jer, selvom du nu ikke virker ret monsteragtig, Hr. japanerdoktor.” 
Takemitsu sukkede. “Ok, lille væsen. Hvordan er du kommet til vores planet?” 
“Jeg er naturligvis kommet flyvende i mit rumskib. Det kan jeg ikke vise dig, for 
det står parkeret i en have på slottet Rosenborg, hvis du har hørt tale om det”. 
Det havde Takemitsu jo faktisk, og oplysningen lod til at berolige ham en smu-
le. Så havde ham og Titina da noget til fælles. 
“Hvordan kan det være, et levende væsen som dig, af kød og blod, kan overleve 
den skrækkelige kulde, som hersker så meget længere borte fra vores trygge Jord 
og den varmende sol? Og har asteroiderne virkelig en atmosfære, man kan ån-
de i, når de er så små, for det troede jeg ikke, de kunne have?” 
“Jeg kan høre, Hr. jordjapaner, at du har fulgt virkelig godt med i timerne i 
verdensrummets indretning, som vi kalder den slags skoletimer derhjemme. 



Kulden holder vi væk med nogle store, krumme spejle, som er sat i kredsløb 
rundt om Fombøt. De samler tilstrækkeligt med solvarme til at give os et rart 
sommerklima året rundt. Atmosfæren holder vi på, fordi den befinder sig inden 
i en række store gennemsigtige glaskupler. Eller, de er vist ikke af glas, men no-
get andet gennemsigtigt, som ikke kan gå i stykker. Det er ikke os selv, som har 
bygget dem, men nogle andre rumvæsner, som hedder tryfitter.” 
Den sidste oplysning fik desværre hylet Takemitsu helt ud af den, og han be-
gyndte igen at stamme: 
“Fi, Fi, Finn San og Ole San, kender I da flere væsner fra rummet end den lille 
skabning der? Forhåbentlig er de fredelige?” 
Jeg fik lidt ondt af Takemitsu, og kunne mærke, hans videnskabelige verdensbil-
lede var kommet i alvorlig krise ved mødet med Titina. Finn hviskede til mig: 
“Prøv lige at forestille dig, hvordan han ville have reageret ved synet af de løjer-
lige tryfitter, med deres tre grønne armben, Ole...” 
Doktoren måtte have opfattet, hvad Finn hviskede, for han stammede videre, 
med ængstelig stemme: “Ole San, nu lover du mig, at de der tryfitter ikke er 
nogle farlige monstre...” 
Jeg tænkte, at nu gjaldt det vist om at få Takemitsu på andre tanker i en fart. 
“Bare rolig, Haruki San. Tryfitterne er om muligt endnu mere fredselskende 
end dig selv, og desuden skal vi slet ikke møde dem lige nu. Faktisk vil jeg fore-
slå, at du følger med til Rosenborg, så Titina kan demonstrere, hvor meget ja-
pansk hun allerede har fået proppet ind i kraniet på os. Så vi snart kan komme 
af sted til Japan og du kan komme hjem til familien.” 
Det sidste var åbenbart lige, hvad doktor Takemitsu trængte til at høre, for han 
udstødte et lettelsens suk, og bad os om at komme af sted med det samme. 
Så ikke længe efter sad vi rundt om Titinas rumskib og kikkede på billederne på 
skærmen inden i lågkapslen til rumskibet. For det meste var Haruki imponeret 
over de japanske svar, der røg ud af munden på Finn og mig, når vi så et nyt 
billede, og sagde, det lød lovende. Men de sætninger, jeg frembragte ved synet 
af en yndefuld japansk pige i kimono fik ham til at trække på smilebåndet:  
“Det kan vist ikke være dine egne sætninger, du sagde dér, Ole San?” 
Jeg havde ikke selv forstået de japanske ord, der kom ud af min mund, men 
regnede med, at de var en slags rosende omtale af pigens smukke kimono. 
“Hvad sagde jeg da, Haruki San?” 
“Du sagde: ’Den dér yndige kimono, kan jeg få den leveret i dukkestørrelse, så 
lille jeg kan passe den?” 
Lidt senere gentog misforståelserne sig med Finn, som havde ytret følgende, 
ved synet af nogle japanske fodboldspillere, der rendte rundt efter bolden på 
grønsværen:     
“Hvor ser de dog dejlige ud, de japanergutter, i deres stramme fodboldshorts!” 
Vi kikkede alle sammen strengt hen på Titina og udbad os en forklaring. 
“Ok. Jeg må hellere gå til bekendelse. For at spare tid har jeg proppet mit eget 
japanskkursus ind i knolden på jer, drenge. Jeg håber, I kan tilgive mig. Men 
jeg fik en meddelelse oppe på Fombøt fra tryfitterne om, at jeg inden ret længe 
ville få brug for et lynkursus i japansk, og så skyndte jeg mig at få vores teknike-



re til at fremstille ét, specielt til mig. Det må I altså undskylde. Men for det me-
ste har det jo virket efter hensigten, ikke?” 
Finn og jeg orkede ikke at gøre et større nummer ud af Titinas lille bedrag, især 
ikke, fordi Haruki, efter Titinas demonstration af sit system forsikrede, at nu 
kunne vi for hans skyld godt tage af sted alle sammen. Han havde bare én be-
tænkelighed. Hvis de andre medpassagerer i flyet til Tokio blev lige så for-
skrækkede, som han var blevet, over synet af det lille rumvæsen Titina, ville der 
garanteret udbryde panik under flyveturen. Kunne vi ikke skjule hende under-
vejs, for eksempel ved at medbringe hende i en af de tremmekasser, man ellers 
benyttede til at fragte kæledyr som hunde eller katte med på rejse?”  
Jeg kunne godt se den tordensky, som trak sammen i Titinas lille ansigt, ved 
Takemitsus forslag om at fragte hende med som en slags kæledyr. Men jeg tror, 
jeg nu har fortalt tilstrækkeligt om forberedelserne til vores Japantur, så jeg vil 
stoppe kapitlet her. Så kan I  i mellemtiden spekulere på, om det lykkedes for os 
at få Titina lokket med til Japan, skjult i et kattebur.” 
 
Alle i Tryfines jordkapsel så lettede på hinanden, da kapitlet sluttede. Eli lagde ud: 
“Jubii, så tror jeg snart, Finn og Ole kommer af sted til Japan. Og at de får Titina 
med sig i kattekassen. Til gengæld er jeg næsten sikker på, at der udbryder panik 
ombord i deres fly på et eller andet tidspunkt. Det ville ikke ligne de sandfærdige 
at snyde os for dramatikken, vel?”  
Johan knurrede tilbage: “Hold dine forudsigelser for dig selv, dit lille æggehoved. 
Og spænd hellere din sikkerhedssele, for det kan vist ikke vare så længe, førend vi 
skal forlade Jorden, Tryfine?” 
Tryfine, der sad bøjet over instrumentbrættet, rettede sig op: “Om ganske få mi-
nutter, Johan. Alle bedes spænde sig godt fast. Anden omgang rundt om Jorden i 
lufttomt rum er lige ved at være slut. Vi har næsten nået undvigelseshastigheden 
på 25 mach, og mødet med Jordens atmosfære i den fart kan godt være lidt barsk. 
Tag jer ikke af larmen og gnisterne, det hører med. Og jordkapslen kan sagtens 
tåle rystelserne. Vi må bare håbe, der ikke er nogen uvejr i dag. Hold armene rundt 
om hovedet, det plejer at hjælpe.” 
Jeg gjorde, som Tryfine tilrådede, og håbede i mit stille sind, at mine indre blødde-
le ville tåle rystelserne lige så godt som vores jordkapsel, som nu lige straks også 
ville være vores rumkapsel. Tryfine havde ikke overdrevet. Henne fra kontrolpa-
nelet lød nu nedtællingen, med tryfitternes karakteristiske, let snøvlende metal-
klang: Ti, ni, otte, syv... 
På nul gik et voldsomt stød gennem vores kabine, ledsaget af en dump lyd, der et 
øjeblik gjorde én totalt døv. Som om en gigantisk kæmpe havde slået ned i havet, 
med sin hvalhånd. Eller brugt en WC-svupper på størrelse med marmorkirken. 
Skroget raslede og rystede, under et forfærdeligt spektakel, og Amanda knugede 
den forskrækkede Eli ind til sig for at berolige ham en smule. Og gennem koøjer-
ne kunne vi se en byge af ildgnister derude. Robotten Trybot dukkede frem fra 
styrerummet aller forrest i kapslen, med sit blåskinnende, trekantede tryfithoved: 
“Tilsyneladende er alt vel. Men én af målerne registrerer lyn i nærheden, så I må 
ikke blive forskrækkede, hvis...” 
Længere nåede han ikke, da et blændende blåt lysskær trængte ind, så alle uvilkår-
ligt førte hænderne op for øjnene. Kabinen blev rystet ( ganske som en cocktail-



shaker, sagde Stöve senere), tordenskraldet buldrede med kanonstyrke, belysnin-
gen flakkede og gik ud, og vi fløj videre i mørke. Ikke så hyggeligt. Men der var 
ikke totalt mørkelagt i kabinen, for et blidt, månelysagtigt skær faldt ind til os gen-
nem de to bagerste koøjer. Løjtnant Hans spurgte forbavset Tryfine: 
“Det kan da umuligt være månens lys allerede, for vi er jo lige startet på månetu-
ren?” 
“Det er det heller ikke. Det, I ser, er jordskinnet. Men det er også smukt. Og  poe-
tisk.”  
Eli kaldte stakåndet på os fra det bagerste koøje: “Kom og se alle sammen. Det er 
fantastisk smukt. Hele jorden svæver i rummet nu, og den er helt blå.” 
Vi trængtes rundt om de to koøjer. Stöve stirrede ud på jordfænomenet med åben 
mund. Pludselig løsnede papirerne i hans hånd sig og begyndte at flagre i alle ret-
ninger.  
“Alle mand på jagt efter de sandfærdige beretninger”, råbte Johan, og snart svæ-
vede vi vægtløse rundt mellem hinanden med fjollede svømmebevægelser, for at 
indfange de genstridige papirark, ét efter et. Tryfine formanede os: 
“Fra nu af er der absolut kikseforbud. Prøv i det hele taget at undgå at krumme 
med noget som helst, for ellers bliver der utåleligt at være her i kabinen, og I får 
selv krummerne i øjnene, eller galt i halsen. De, der ønsker det, kan få udleveret 
magnetsko af Trybot. Vores gulv er jernbelagt af samme grund. Han har også bar-
bermaskiner med indsugning til herrerne. Jeg tager først magnettøflerne på om 
lidt, for jeg skal lige nyde vægtløsheden lidt. I må regne med, at hjemme i Tryfo-
nien vejer jeg næsten det tredobbelte, fordi vores planet er en del større end Jeres 
Jord. Men sig endelig til, hvis I får det dårligt, for nogen får rumkvalme til at be-
gynde med. Og vi vil være vægtløse, lige indtil vi er blevet koblet sammen med det 
store Marsrumfartøj, der er parkeret i et af librationspunkterne, hvor månens og 
jordens tiltrækning lige præcis ophæves af centrifugalkraften (fra månens rotation),  
og får gang i det.” 
De fleste tog imod tilbuddet om magnetsko, og så kunne vi stå og beundre Tryfi-
ne, som skvulpede af sted gennem luften som en stor, grøn plante eller kæmpesø-
stjerne. Hans ville vide, hvordan Tryfine havde tænkt sig at undgå vægtløsheden i 
det store rumskib, på vejen i det store, tomme rum mellem månen og Mars. 
“Da marsfartøjet har en meget kraftig motor, kan vi accelerere en lille smule hele 
tiden. Hvis man accelererer med 9,82 meter i sekundet, svarer det til 1g, dvs. til 
jordens tiltrækningskraft ved jordoverfladen. Så I vil føle Jer helt hjemme på den 
del af turen.” 
“Jamen, ender vi så ikke med at få sindssygt meget fart på, så vi ikke kan bremse 
op, når vi når Mars?”, spurgte Johan meget logisk om. 
“Altså, i følge Trybots beregninger skal vi accelerere i 2 dage og fem timer. Så 
vender vi kareten, og bremser ned i yderligere 2 dage og fem timer. Nedbremsnin-
gen vil ligeledes føles som 1g, dvs. som den jordiske tiltrækningskraft. På den må-
de når vi Mars med en tilpas fart til at gå i kredsløb om den røde planet, mens vi 
forbereder os på nedstigningen i den medbragte Marslander. Lige mens vi vender, 
vil I igen opleve en kort vægtløshed.” 
“Ret smart”, måtte Johan indrømme. “Vi jordboer har vist meget at lære endnu.” 
Men Tryfine sagde undskyldende: 



“Altså, vi tryfitter har også haft flere tusind år at øve os på det her i, så det er ikke 
så sært, vi er ret langt fremme inden for rumfart, Johan. Men nu synes jeg, alle har 
fortjent at få prøvet deres første rummåltid. Er I ikke sultne?” 
Alle, undtagen Eli nikkede, så Tryfine bad os om at tage magnetskoene af og svæ-
ve efter hende, op (eller hen, eller ned, for i vægtløs tilstand har man ingen klar 
fornemmelse af, hvad der er op eller ned) til madrummet, der lå i forlængelse af 
vores kabine. Det var ret akavet at bevæge sig af sted i den løjerlige tilstand, lige 
som om man ikke kom ud af stedet, selvom man skovlede nok så vildt med arme 
og ben, og det så også ret komisk ud. Tryfine omdelte nogle stave, der kunne for-
længes ved tryk på en knap. For enden var stavene forsynet med en art klæbepude, 
og ved hjælp af dette fjollede rumværktøj var vi i stand til at hale os møjsommeligt 
langs med væggene, af sted efter Tryfine, som, underligt nok, kom fint fremad i 
rummet ved nogle simple svømmebevægelser. Jeg havde hende dog stærkt mis-
tænkt for desuden at benytte sig af en eller anden form for usynlige stråler, så let 
som hun bevægede sig i spidsen for alle os ubehjælpsomme jordklovner. 
Madrummet var opfyldt af automater langs hele den ene langvæg. Vi skulle bare 
stille os foran madvæggen og tænke intenst på, hvad vi havde mest lyst til at spise 
og drikke, så ville et farvet lys fortælle os, hvor der var serveret. Eller, “serveret” 
er så meget sagt, for rummad er tilberedt i let flydende tilstand, så man kan sutte 
den i sig gennem et sutterør, som en anden baby, der mades med søbemad. For 
ellers ville madresterne flagre rundt og grise kabinen til. Jeg havde “bestilt” hakke-
bøf med bløde løg, syltede asier, og kartoffelmos, og fik en kraftig fornemmelse af 
at være blevet tryllet tilbage i min spæde barndoms høje stol, ja, faktisk så jeg me-
get livagtigt for mig, hvordan min kære mor fodrede mig med mine første, let mo-
sede babymåltider. Den kolde pilsnerøl, der kom ud af sugerøret ved siden af 
madsutterøret fejlede imidlertid ikke noget, og var lige tilpas tempereret, efter min 
smag. Og Stöve var nærmest euforisk. Han betroede mig, med et saligt smil, at 
han naturligvis, som en god skåning, havde bestilt “kräftor”, altså krebs, og nu 
smovsesmaskede han sig gennem et ordentligt krebsekalas, efter kuløren i hans 
skånske bævrekinder at dømme ledsaget af adskillige snapse. De yngste deltagere 
syntes også at more sig over det tilsyneladende helt frie udvalg af fast og flydende 
ernæring, helt uden nogen som helst moderlige formaninger om, hvad der nu var 
det sundeste, mest nærende, og mest skånsomme for tænderne. Man kunne få alle 
sine livretter. Og efter deres ansigtsudtryk at dømme, stod den på pandekager, 
flødeskumslagkager, is, og sodavand i stride strømme. Stöves kartoffeltud sniffede 
i min retning: 
“Hvad så, Rip, strakte din jordbundne fantasi virkelig ikke til andet end hakkebøf 
med bløde løg? Du er sandelig en beskeden sjæl.” 
Sådan er vi mennesker så forskellige, tænkte jeg ved mig selv, men svarede ham i 
stedet:   
“Hvad har du så nu ønskebestilt dig, din madglade rad?” 
“Jamen, en lille fiks trestjernet dessert, som jeg såmænd selv har kreeret. Til re-
staurant Maxim i Paris. Crème brulée, toppet med champagnesorbetis. Crème bru-
lée er til din oplysning en finere form for karamelbudding. Og nu kan jeg høre, 
hvordan gæsterne klapper begejstrede i restauranten, mens desserten bliver båret 
ind på sølvtallerkenerne, lille Rip.”  



Ved Stöves sidste ord fik jeg en underlig fornemmelse. Stöve kunne åbenbart ikke 
blot ønskesmage sig til sine yndlingsretter. Næh, samtidig oplevede han også at 
være anbragt i sine yndlingsomgivelser. Rummaden var ledsaget af synsbilleder og 
lyde. Virkeliggjorte ønskedrømme indrammede ønskemaden. 
Så var det derfor, jeg havde set min kære gamle mor, som for længst er borte, så 
lyslevende for mig, mens jeg sad der i babystolen, og lod hende fodre mig med 
mosede kartofler og hakkebøf. Jeg kom til at tænke på Science-fiktionfilmen Sola-
ris, som havde gjort et så stort indtryk på mig, da jeg så den i sin tid: 
  Det russiske rumskib hænger ovenover den tågede atmosfære rundt om den fjer-
ne planet Solaris. Solaristågen har den egenskab, at alt hvad de rumfarende 
drømmer om, kan den virkeliggøre. Så pludselig står kaptajnens døde ekskæreste 
lyslevende, i kød og blod, foran ham. Og selvom han sender hende bort fra rum-
skibet i en nødraket, vender hun alligevel tilbage natten efter... 
 Tryfines madautomat var ikke helt lige så skræmmende, men alligevel...Jeg kom 
vist aldrig til at føle mig helt tryg ved tryfitternes mange mærkelige påfund. Et 
voldsomt, og meget langstrakt, BØØØVS rev mig ud af mine betragtninger. Eli 
havde tydeligvis indtaget alt for meget sodavand med bobler alt for hurtigt, og 
stirrede forpint frem for sig, mens han mumlede, at han havde kvalme og nok tro-
ede, at han havde fået rumsyge. 
“Du vover på at sende dit bræk ud i kabinen, mens vi er vægtløse”, mukkede sto-
rebror Johan. “Brækket vil svæve rundt og klistre sig på os alle sammen”.  
Eli så så ulykkelig ud, at Tryfine må have fået ondt af staklen, for hun greb fat i 
Stöve:  
“Jeg tror, det er bedst, hvis du læser næste kapitel af de sandfærdige beretninger. 
Det kunne måske jage Elis kvalme bort. Og adsprede os andre lidt, så vi glem-
mer vores små skænderier. Jeg håber, I nød rummaden, og  kan tilgive mig den 
lille genoplivningsfilm, der altid følger med ens livretter. Det var ment som en 
lille morsomhed fra min side, hi, hi, hi.” 
Det forekom mig, at Tryfines bevægelser var blevet mere usammenhængende 
og spjættende, og hendes mekaniske latter vidste jeg jo i forvejen godt, var ret så 
irriterende. Gad vist, om hun, imens vi andre spiste fra madautomaten, havde 
ønsket og fået sig en overdosis af chokolade? Så vidt jeg huskede, virkede cho-
kolade på tryfitterne ligesom sprutten virker på os jordboer. Så hun var måske 
chokoladeberuset. Ikke så betryggende, for når vi nåede månen, skulle vi jo til 
at sammenkoble os med det store Marsrumskib. Og ingen af os andre havde 
nogen astronauterfaring. Nå, heldigvis havde vi jo også robotten Trybot med 
om bord... 
Stöve havde artigt taget den brune mappe frem, som han var blevet bedt om, 
og bad os om at slå høreapparaterne til, for snart ville vi kunne følge med i de 
sandfærdige beretteres tur til Japan, og få at vide, om Titina kom med som kæ-
ledyr. 
 
 
 
 
 
 



4. k a p i t e l. 
 
 
 
 
Lufthuller. 
 
Utroligt, men sandt. Her sad jeg, sammen med Finn og doktor Takemitsu i et 
fly på vej til Tokio, hovedstaden i Japan. Ved siden af Finn stod en tremmekas-
se, som dem, man bruger til at fragte katte og andre kæledyr rundt i. Men det 
var ikke en missekat, vi havde med til Japan. Det havde ganske rigtigt kostet en 
del overtalelse at lokke Titina med i kattekassen. 
“Hvis I tror, I kan behandle mig som et af Jeres jordkæledyr, kan I godt tro om 
igen. Jeg er ikke en lille nuttet hundehvalp, eller en dum hamster, eller en for-
kælet missekat, men en fombøt, at I bare ved det. En voksen fombøt, som oven 
i købet venter mig. Så glem alt om at få mig proppet ind i den dumme tremme-
kasse.” Hun klappede sig selvbevidst på sin gravide mave. 
  Det blev faktisk en tilfældighed, samt Titinas stolthed, som afgjorde sagen. For 
da hun så kategorisk havde afslået at rejse med os, skjult i tremmekassen, havde 
Finn slået det hen, og sagt, at så blev vores rejse sammen nok ikke til noget. Det 
havde jo også bekymret ham, at Titina skulle være spærret inde under turen. 
Ganske vist kunne hun få sit rumskib med i tremmekassen, fordi det var så for-
holdsvis lille. Men hvad nu, hvis hun skulle på toilettet undervejs? Så skulle hun 
holde sig hele vejen til Japan eller også ville der komme til at lugte fælt inde i 
flyet, og det nyttede jo ikke noget.” 
Titina havde, meget fornærmet, svaret Finn, at: 
“Tror du måske, din idiot, at vi fombøtter ikke har toiletter med ombord på vo-
res rumskibe. Nogle af turene tager jo flere dage. Og selvfølgelig har vores tek-
nikere konstrueret toiletterne sådan, at alt det prutlort og tis, der kommer ud af 
os fombøtter, lige som ud af alle de andre, levende væsner, bliver til et slags 
pulver, som ikke lugter af noget som helst. Og det vand, som er i tisset, bliver 
naturligvis renset, så det kan bruges igen. For ikke at slæbe rundt på alt for store 
vandbeholdere, når vi skal flyve langt i rummet. Lortepulveret kan vi så bruge i 
vores urtepotter, for at dyrke nogle madplanter, til de rigtig lange ture. Hvis vi 
ellers har madspisende rumvæsner med os som gæster ombord. Men det forstår 
I jordmonstre naturligvis ikke et kvidder af, for I har jo ikke engang været i 
stand til at bygge et eneste, ordentligt rumskib endnu. I har sandelig meget at 
lære.” 
Det måtte vi jo give hende ret i. Desværre var det ind til videre kun i fantasien, 
og i Jules Vernes bøger, at vi jordboer var i stand til at bevæge os gennem 
rummet, som de små fombøtter. Eller tryfitterne, måtte man jo formode. Titina 
blev så kæphøj af at sætte Finn og mig på plads med sine belæringer, at hun helt 
glemte alle sine indvendinger fra lige før, og godt ville med os alligevel, selvom 
det skulle være i en kattetremmekasse. Da jeg lige havde sundet mig over Titi-
nas bratte ombeslutning, slog det ned i mig, at jeg vist havde undervurderet 



Finn. Måske var han meget mere udspekuleret, end jeg normalt regnede ham 
for at være... 
Vi havde fløjet et par timer, og befandt os vel et eller andet sted i luftrummet 
over Sovjetunionen, da vores fly begyndte at give nogle grimme hop i luften. 
Som om vi var ved at styrte ned et øjeblik, så det gav et modbydeligt sug i ma-
ven, indtil piloten rettede kursen op igen. 
“Turbulens”, sagde Takemitsu. Det hedder turbulens, det vi oplever lige nu. En 
voldsom uro i luften får flyet til at slingre lidt i sin kurs, og tabe højde et øjeblik. 
Som en slags huller i luften. Lufthuller, kalder nogen det derfor også. Men det 
plejer ikke at være farligt, bare det ikke er voldsommere end det, vi bliver udsat 
for lige nu.” 
Jeg smagte lidt på ordet. “Turbulens, turbulens”. Det lød lidt ligesom optræk til 
en større gang ballade, eller skænderi. Uro i luften, havde Takemitsu jo også 
kaldt det. Og uro og ballade, det fik vi et øjeblik efter, som følge af et spørgs-
mål, Takemitsu stillede os. 
“Hør lige, drenge. Har I for resten tænkt over, hvad jeg spurgte jer om sidst? 
Jeg ved godt, det er et lidt uhyggeligt emne, men det er også noget, der optager 
mange japanere i dag meget, og det er bedst at have tænkt lidt over det, inden 
vi når frem og I kommer til at tale med andre japanere om det. Så I er lidt 
forberedte på en samtale om Verdenskrigen, og har gjort Jer klart, hvilke 
lidelser, den førte med sig for så mange, både i Japan og i vores nabolande. Og 
så I ved, hvorfor man stadig ser så mange ruiner rundt om i hovedstaden. 
Hvordan kan det altså være, at amerikanerne var nødt til at smide de to, 
frygtelige atombomber over Japan, så en skrækkelig masse mennesker døde lige 
på stedet.” På den ene side følte jeg mig lidt smigret over, at doktor Takemitsu ville disku-
tere så alvorlige emner med os drenge. Det var jeg sandelig ikke vant til hjem-
me fra. Men nu havde jeg jo også begivet mig ud i den store verden, så det hør-
te vel med. På den anden side trykkede det mig, at jeg kom fra sådan et lilleput-
land, som Danmark, der var blevet forskånet for verdenskrigens værste uhyrlig-
heder, og nu skulle tage stilling til lidelser, jeg ikke havde nogen erfaring med. 
Men jeg syntes, det ville være pivet ikke at forsøge et svar, især fordi det ikke lod 
til, at Finn havde lyst til at sige noget: 
“Haruki San, amerikanerne smed vel atombomberne for at få en ende på kri-
gen. Men kunne de ikke have advaret japanerne først, på én eller anden må-
de?” 
“Det gjorde de sådan set også, Ole San. I marts 1945 blev Tokio systematisk 
tæppebombet, med brandbomber. 58% af byen blev ødelagt. Som du ved, er 
de almindelige huse i Japan bygget af træ, med vinduer af papir. Det gjaldt især 
husene i de fattigere kvarterer, så bombardementet medførte en ubeskriveligt 
voldsom ildebrand. Ingen ved nøjagtigt, hvor mange der omkom i flammeha-
vet, men i hvert tilfælde 100.000, for man kan ikke hverken flygte eller gemme 
sig for brande af den størrelse. Alligevel ville vores generaler og kejseren ikke 
overgive sig. De var tilsyneladende ligeglade med, at så mange uskyldige men-
nesker skulle brænde op i levende live. Og et par måneder senere besluttede 
amerikanerne så at kaste de to atombomber.” 



Jeg forstod bedre og bedre, hvorfor Takemitsu var blevet overbevist pacifist. 
Men den nydeligt klædte japanske herre på sædet overfor Takemitsus, i næste 
række af sæder, havde åbenbart ingen forståelse for Harukis pacifisme. Han  
må have siddet og lyttet, og også forstået Takemitsus danske, for han greb vredt 
Takemitsu i jakkeærmet:  
“Det, De siger dér, doktor Takemitsu, er uværdigt for en ordentlig japaner. Og 
det er også nedrigt af Dem at tilsvine vores ærværdige kejser, og vores tapre ge-
neraler på den måde, og omtale dem så ringeagtende overfor fremmede. De 
kaster skam over fædrelandet. De burde skamme Dem, og også tage Dem i agt, 
så De ikke kommer til at fortryde Deres udtalelser, når De vender hjem.” 
Takemitsu ville rive sig løs af den rasende fremmedes tag i hans jakke, og sagde, 
i et skarpt tonefald:  
“Min herre, De blander Dem i ting, som ikke kommer Dem ved. Og hvor ken-
der De i øvrigt mit navn fra, om jeg må spørge?” 
Men Takemitsus svar ophidsede kun yderligere den vrede herre, som nu greb 
fat med begge hænder i doktorens jakke, i et forsøg på at vælte ham ud på gul-
vet, og sikkert for at indlede et regulært slagsmål. Lidt længere fremme i flyet 
rejste en sportstrænet skikkelse sig adræt, og en stemme, jeg bestemt syntes, jeg 
havde hørt før, skar gennem kabinen på et drævende amerikansk:  
“Det vil være bedst for Dem selv, at De lader den gode doktor være i fred. El-
lers henter jeg et par af stewarderne, og så vil vi sørge for, at flyet mellemlander 
i Singapore, og at De bliver sat af. Uden returbillet.” 
Finn puffede til mig. 
“Det er jo løjtnant Hank, som kom med Titina, i Afrika.” 
Og nu kunne jeg se det. Den rødblonde Hank Petterson, fra det amerikanske 
militærpoliti, som, på præsident Trumans ordre, havde haft ansvaret for at 
bringe Titina tilbage fra Amerika i god behold til os andre, i N’Gongko, i Afri-
ka. For cirka et år siden, selvom jeg allerede syntes, det var længere siden. 
Hank, der sammen med folkene i sin militærpatrulje havde leveret en fejende 
flot version af  “Oh, when the Saints...”, mens vores ven,  kæmpebørsteormen 
Luis Armstærk, havde blæst i sin trompet, så man skulle tro, den ville revne... 
Modvilligt slap den rasende herre sit tag i Takemitsu. Og nu dukkede en meget 
bestemt steward (en steward er en slags mandestewardesse, til Jeres oplysning) 
frem bag ved Hank, hidkaldt af det spektakel, der var opstået. Han tog et fast 
greb i den vrede herre: 
“Er De fuldkommen vanvittig, Hr., at foranstalte den slags klammeri, mens vi 
er i luften. Tænk på flysikkerheden. Vi har endnu et par ledige pladser på 
1.klasse, oppe foran i flyet... Jeg vil meget stærkt tilråde Dem at tage imod mit 
tilbud om at tage plads dér. Hvis De vil undgå de ubehageligheder, som den 
amerikanske officer lige har omtalt for Dem, så følger De med mig nu, uden at 
mukke.” 
Og så slæbte stewarden af med den alt for fædrelandskærlige, vrede japaner, 
der dog ikke helt undlod mukkeri: 
“Jeg advarer Dem, doktor. Vi holder øje med Dem og Deres familie, vær vis på 
det.” 



Hank gjorde en let honnør og satte sig på den nu ledige plads, overfor Takemit-
su. 
“Det var dog en ubehagelig herre at høre på. Må jeg have lov til at byde på en 
drink, doktor? Og hyggeligt at se Jer igen, drenge. Verden er søreme lille, nogle 
gange. Jeg kunne ikke undgå at høre, hvad I snakkede om lige før. Det er ikke 
altid lige let at være amerikaner, i vore dage, blandt japanerne, for det er jo rig-
tigt, at krigen fik en temmelig brutal afslutning for dem, selvom nogle af dem 
selv delvis havde været ude om det. Om end nogen mere end andre. 
  Noget tyder i øvrigt på, at brandbombardementet af Tokio kom ud af kontrol. 
I hvert tilfælde har jeg hørt, at den øverstkommanderende for luftangrebet, ge-
neral Curtis Le May, senere skulle have udtalt følgende, som man godt kan 
spekulere længe over, mens man bander alle krige langt væk: “Hvis vi havde 
tabt krigen, ville vi være blevet anklaget for krigsforbrydelser, på grund af det 
her bombardement af civilbefolkningen. Og med rette.” 
Mens Takemitsu og Hank skålede for en mere fredelig fremtid, for begges nati-
oner, vågnede Finn op til dåd, og gav sit besyv til samtalen: 
“Sig mig, Hank, er det ikke rigtigt, at det var japanerne, der angreb først, i kri-
gen. Ved at ødelægge den amerikanske flåde ved Pearl Harbor, på Hawai, med 
et overraskelsesangreb. De kunne da have kikket ordentligt på verdenskortet 
først, og set, hvor meget mere USA fylder dér end Japan. Så det var vel egentlig 
det glade vanvid.” 
“At indlede krig er altid det glade vanvid, Finn San. Jeg håber, De kan godtage 
min kommentar, Løjtnant Pettersson...?”  
“Naturligvis, kære doktor. Nok er jeg løjtnant, men vi amerikanere angriber 
normalt ikke andre, med mindre de først har provokeret os med et overfald fra 
deres side. Sådan som japanerne gjorde det, i det, efter min bedste mening ufat-
teligt dumdristige angreb på Pearl Harbor. Den sunde fornuft i Finn Sans be-
mærkning om at se på verdenskortet først, inden man angriber andre, må jo 
helt have svigtet den japanske hærledelse. Selvom selve overraskelsesangrebet 
var meget dygtigt gennemført, det må man lade deres krigeriske landsmænd, 
doktor. Alligevel skulle de allerede på det tidspunkt have vidst bedre... I den 
forbindelse, siger navnet Nomonhan Dem så noget, Takemitsu San?”  
Selvom jeg syntes, jeg var ret skrap til geografi, sagde det mærkelige navn No-
monhan i hvert tilfælde ikke mig noget som helst. Men Haruki San svarede, ef-
ter at have tænkt sig lidt om: 
“Nomonhan, er det ikke et sted i Manchuriet, der i dag igen er en del af det 
nordøstlige Kina. Mine krigsivrige landsmænd besatte vistnok Manchuriet, i 
1931, og kaldte området for Manchukuo. Ligesom de også besatte Korea. Og 
begge områder måtte de pænt tilbagelevere efter krigens afslutning. Men hvad 
der foregik lige ved Nomonhan erindrer jeg ikke.” 
“Det er ikke så mærkeligt, doktor. For Nomonhan-episoden er normalt ikke 
noget, japanerne, især ikke nationalistiske japanere, der er stolte af deres kejser-
riges krigeriske bedrifter, er ret glade for at mindes. Men på mit militærakademi 
har vi brugt netop Nomonhan som et skræmmeeksempel på, at hvis en nation 
og dens hær helt ser bort fra de faktiske styrkeforhold i den verden, der omgiver 




