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Prolog 

Ambrosius Theodosius Macrobius, fra kommentarer til 

Somnium Scripionis, fra de fjerde århundrede 

Alle drømme kan klassificeres under fem hovedtyper: 

─ Den enigmatiske (gådefulde) drøm, på græsk 

oneiros. 

─ Den orakulare drøm, på græsk horama. 

─ Spådoms drømme, på græsk chrematismos. 

─ Mareridt, på græsk enhypnion. 

─ “The apparition” (synliggjorte), på græsk phantasma. 

Sidstnævnte blev af Cicero også kaldt “Visum”, når han 

havde mulighed for at bruge ordet. 

Morfeus var drømmenes Gud i den græske mytologi. 

Sammen med sine brødre, Phobetor og Phantasos, 

hersker han over drømmen. 

Morfeus var dygtig til at efterligne mennesker. Ingen 

anden kan matche hans kunstfærdige menneskelige 

efterligninger. Ikke bare deres stemmer, gang, ansigter 

og deres sindsstemninger, men han efterlignede også 

deres påklædning og deres ordvalg. Phobetor skaber 

dyr, fugle og slanger, medens Phantasos imiterer de 

ydre rammer, som jord, klipper og vand.  
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Indledning  
 

Der er mange, som jeg kunne ønske at dedikere min 

første bog til. Nogen, fordi de har ledsaget mig 

igennem livet; som min kone, mine børn og min mor. 

Andre, fordi de har været til stede, for og sammen med 

mig som venner. Atter andre, har været betydnings-

fulde rejsekammerater og bekendte. Måske vil der i 

fremtiden være bøger, der vil blive tilskrevet disse 

smukke medlegende skabninger. 

 

Netop denne bog, er af tungtvejende årsager, tilskrevet 

en sand åndsfælle, sådan helt ned i de dybeste fuger i 

sjælen. En ven, som ikke bare har været en intellektuel 

medspiller, men mere vigtigt, har beriget min hverdag 

med en trofast og udsøgt fantasi. Han har evnet at 

filosofere på et dybt, smidigt og samtidig humoristisk 

stimulerende, let og elegant plan.  

 

Udover at være skorstensfejer, er Ib nu også død. 

Hvilket jeg er overbevist om at han kun opfatter som 

endnu en af de utallige rejser han har haft, både i sit 

indre og ydre univers. Han var i mange år optaget af 

dukketeater, Samuel Becket, malerkunst, Günter Grass, 

Dansk Æsel Refugium, anakronisme og i tusindvis af 

andre interessante ting. Ib er den direkte årsag til, at 

denne bog er blevet en realitet. 

 

- ∞ - 

 

En sen aften, i min hjemby Ringsted, valgte jeg at 

lægge vejen omkring Ibs lille hus. Jo, det var et lille 

hus, men et hus der passede godt til en mand af lille 

statur.  Ib var ikke en af de største i krop, nogen havde 

gemt alt det store, til hans væsen og det var godt. Jeg 

ringede på døren som så mange gange før og efter et 

stykke tid... lidt hund, lidt rumlen, skramlen og råb fra 

Ib, 

  

─ Kom ind, jamen så kom dog ind for Søren.  
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Og det gjorde jeg så.  

 

Vi satte os ned ved det lille træbord i stuen, han på den 

ene side, jeg lige overfor. Jeg spurgte, om han ville 

have et glas vin, han grinede lidt smørret, men det ville 

han da gerne. Det skal siges, at Ib elskede rødvin, der 

var lidt boheme over ham. Joken var at han, fra sine 

mange rejser havde lært, at man altid skulle byde sine 

gæster på et eller andet og nu kom jeg ham så i 

forkøbet. Han hentede den let franske proptrækker og 

et par ler krus, som vi kunne nyde vinen af. Ib 

stoppede sin pibe og jeg spurgte forsigtigt om han 

havde lyst til at høre om en usædvanlig drøm, jeg 

havde haft aftenen før. Det ville han da gerne.  

 

Efterhånden som historien skred frem, kunne jeg godt 

se at der blev bakket lidt kraftigere på piben og at han 

var ved at gå ind i en anden sindstilstand. Jeg var lidt 

uforstående, der kunne jo være mange grunde til at 

folk opfører sig som de gør, så jeg fortsatte lidt 

halvmodigt. Efter endnu et stykke tid, lagde Ib 

pludseligt abrupt piben i askebægeret, hvorefter han 

rejste sig halv op i stolen, kiggede direkte på mig 

gennem sine lyse buskede øjebryn og sagde med en lav 

dyb stemme,  

 

─ Undskyld, men jeg vil gerne have mig frabedt at du 

sidder dér og fortæller om MIN drøm! 

 

Da der ikke var nogen som helst grund til at tro, at det 

ikke skulle forholde sig sådan at vi havde haft en fælles 

drøm, blev vi enige om at vi hellere måtte se at få 

skrevet den ned... Det blev aldrig til noget.  Det var 

som sådan heller ikke nødvendigt, men vi diskuterede 

den meget frem og tilbage op og ned, igennem mange 

år fremover. 

 

Jeg er overbevist om at Ib er til stede, når jeg nu 

sidder her og nedfælder indholdet af vores fælles drøm, 

frit fra leveren.  
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Der er så lidt vi i virkeligheden forstår af hvordan vores 

verden er skruet sammen og tak for det, så har vi i den 

mindste efterladt lidt til de kommende mange tusinder 

af generationer at finde ud af.  
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Kapitel 1 
Morfeus 

 

”Hold kæft... hvor er jeg bare god” tænke han... Ikke 

fordi han havde trang til at hævde sig selv eller prale, 

han havde bare én af de der dage hvor det hele kører 

og han virkelig syntes, at livet ikke kunne tilføje ham 

en større følelse af selvværd og lykke. Ja, faktisk, følte 

han det næsten som om han blev svimmel af sin egen 

selvfede oplevelse af total og uoverskueligt velbehag... 

hvorfor var det nu lige at det var sådan? Jooeh, ser du, 

det var fjerde gang det var lykkedes ham til fulde at 

gennemføre en meget omfattende og vanskelige 

ekspedition, at opnå dét der var meningen med livet og 

ekspeditionen i øvrigt, til alles tilfredshed. Selv hans 

gamle stakåndede ildelugtende professor, havde rost 

hans indsats til skyerne ved den uundværlige og 

uforsonlige middag, der altid følger i kølvandet på en 

fremlæggelse af de vigtige videnskabelige resultater, 

som ekspeditioner mærkværdigvis altid opnår.  

 

Hans familie, havde i sin tid ment at hans valg af 

uddannelse var helt håbløst og ikke noget som 

fornuftige mennesker ville dvæle ret længe ved. Han 

havde da også overvejet om Zoologi eller Sociologi ville 

have været et bedre valg. Men nu, herskede der ikke 

længere tvivl i hans sind, han var på vej op ”til de 

allerhøjeste kartografiske tinder” som hans professor så 

smukt havde udtrykt det. I aften følte han at han var 

dér, tinderne var nået, han kunne nu måle sig på lige 

fod med alle de kartografer, der havde fundet vejen til 

de andre tinder, et nobelt selskab, men måske også et 

ensomt selskab... Nå, pyt, i aften var og blev sejrens 

aften, nu skulle han bare glæde sig over resultatet og 

så ville der med sikkerhed bliver bud efter ham inden 

længe, for dygtige kartografer var en mangelvare, det 

var alment kendt.  
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Hans rigtige og fulde navn var, Nevet S.S. Morfeus, 

men de fleste kaldte ham simpelthen Morfeus. Familien 

Morfeus, kom oprindeligt fra Mellemøsten, men hans 

tipoldefar var emigreret nordover i en ung alder. Han 

vidste ikke om der stadigvæk var spor efter familien i 

deres oprindelsesland og ærlig talt var det heller ikke 

det han gik mest op i.   

 

Morfeus var en temmelig høj mand. Han stod på 

tærsklen til sin absolut bedste alder og kunne bryste sig 

med en perfekt maskulin krop, en stram bevidst hage 

og smukke ansigtstræk, som var både harmoniske og 

symmetriske. Måske skæmmet lidt af hans kraftige 

mørke hornbriller med tykke glas. Hans hud var 

nærmest mørk gylden og hans lange hår let krøllet og 

næste sort, ja, jo, helt sort, så sort som håret hos 

Asiaterne. Der var dog noget lidt bemærkelsesværdigt 

ved hans udseende, noget som et eller andet sted 

tydede på at Skandinavien måske også kunne have 

været et midlertidigt ophold i hans families lange 

streng. Hans øjne var blå, ikke lyse, men nærmest dybt 

mørkeblå og på mærkværdigvis afgav han en svag duft 

af mørk chokolade af god kvalitet. 

 

Han var vellidt blandt vennerne, både dem af han- og 

hunkøn. Han var ikke genert, men på den anden side 

var han heller ikke den pralende type over for sine 

omgivelser. Han vidste sit eget værd og kunne som 

sagt godt finde på at søge ud i et uhæmmet trip af 

sprudlende selvros, hvis nødvendigt var... Når han 

gjorde det, nød han det i fulde drag og kunne godt 

grine lidt af sig selv over, at han sådan kunne finde på 

at vride sig løs af Jantelovens snærende og 

middelmådige bånd. Han var vennernes ven, 

kammeraternes kammerat og fiskernes... nej, men han 

var ok! 

 

Morfeus boede på et lille loftkammer i en gammel 

ejendom midt i byen. Han var heldig, da han var den 

eneste i ejendommen som havde eget toilet og bad. De 

andre havde toilet i gården, bad... var noget der 
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foregik, på en af de mange badeanstalter, som hans by 

var så kendt for. Selvom kammeret var lille, var det 

hyggeligt med sit lyse tapet, med de lodrette røde 

striber og små blomster, de brede gulvbrædder der 

tilførte rummet en uventet gedigenhed, den lille franske 

altan med de store armbevægelser og de to 

ovenlysvinduer som sikrede en rigelig tilgang af lys og 

en fantastisk udsigt over byens tage. Det var som om 

taglejlighederne og tagene var et ekstra lag i byen. Et 

niveau, hvor kun de få der boede dér, højt oppe, var 

klar over eksisterede. Om aftenen yndende han at 

sætte sig ud på sin lille balkon og kigge ud på alle de 

andre som befandt sig i det samme høje leje i byens 

vandrette plan... 

 

Joeh! Der var da også nogen af de andre ”topboere”, 

som han kom lidt samme med. Blandt andet den unge 

pige, som boede inde ved siden af. Et par gange om 

ugen klatrede de sammen op på den flade del af taget 

og nød aftenen sammen. Nogen gange med et enkelt 

glas vin, andre gange også med lidt mad. Om han var 

forelsket i hende? Nej, egentlig ikke... Ikke fordi hun 

ikke så godt ud, det gjorde hun skam, men det var 

bare ikke dét, som det handlede om for ham lige nu og 

desuden rejste han alt for meget til at kunne forpligte 

sig og... Ja, hun havde en fast kæreste, såååh... lidt øv, 

eller sagt på en anden måde... hun var nok i 

virkeligheden pigen i hans liv, dronningen i hans våde 

drømme, men han var ”Cool”, så det lod han sig ikke 

mærke med. 

 

Han lå på sin seng og drømte om både forgangne og 

kommende kartografiske sejre, da han hørte trin uden 

for døren, efterfulgt af en særdeles forsigtigt banken. 

Det var sikkert hans lille veninde, som havde fået 

endnu en friaften fra sin krævende kæreste og havde 

lyst til at sidde og filosofere lidt oppe på taget. Det var 

tæt på at han var blundet hen til sit inder univers, han 

rejste sig lidt trægt fra sengen og gik hen til døren for 

at lukke op.  
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Kapitel 2 
Opgaven 

 

Udenfor stod en ældre mand. Han var lille og tæt af 

statur og havde et venligt smilende ansigt. Han 

præsenterede sig med en lys gnikkende stemme som 

Roberto Nielsen, advokat og repræsentant for Sybaris 

et kejserrige der ligger cirka 1800 km nord for byen 

hvor Morfeus boede. Manden spurgte, om det var ham 

der var den berømte kartograf, hvilket Morfeus nikkede 

bekræftende til, uden dog rigtigt at kunne tro på at han 

skulle være berømt. 

 

Morfeus havde kun meget lidt viden om dette 

kejserrige, men vidste at det var kendt for at betale 

sine konsulenter rundhåndet og at de var behagelige at 

arbejde sammen med. Mange var kommet tilbage efter 

arbejde i kejserriget, rige på både penge og oplevelser. 

Han havde derfor ingen betænkeligheder ved at byde 

Hr. Nielsen indenfor i sit lille kammer. Hr. Nielsen 

takkede, bukkede sig ned, tog skoene af og gik 

indenfor - barfodet og med svedige tæer som efterlod 

svage fodtryk på de nøgne træplanker. De satte sig på 

hver sin side af det lille bord midt i rummet - et bord 

der både blev brugt som spisebord og skrivebord. Det 

var ikke ryddet af efter det sidste måltid, så det måtte 

han skyndsomt gøre og Hr. Nielsen var ikke for fin til at 

give ham en hjælpende hånd. 

 

Hr. Nielsen fortalte, at han var blevet pålagt den 

vanskelige opgave at finde en pålidelig kartograf som 

kunne stå for kortlægning af nogle meget fjerne egne 

af Sybaris - steder som endnu ikke var blevet udforsket 

endsige kortlagt. Morfeus syntes at det måske var lidt 

underligt, at der var dele af det lille kejserrige som ikke 

var kortlagt, men han vidste også at det tit forhold sig 

sådan at kejsere sjældent kommer uden for deres 

private paladser og som regel har meget lidt interesse i 

både byen og de omkringliggende områder. kejsere 
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lever nærmest som droner i deres slotte og er ikke 

skabt til at bevæge sig rundt uden for paladsets trygge 

mure.  

 

Morfeus lærte at den gamle kejser for nylig var død og 

hans søn havde overtaget magten. Den unge kejser 

ønskede, at få et tættere forhold til befolkningen og 

ville hjælpe dem med at udvikle Sybaris således at det 

kunne vokse og blive både økonomisk og politisk 

stærkt, for dermed at modstå presset fra de større 

lande, der omgav dem... en viis plan. Som et første 

skridt, ønskede han at lave en aftale med en dygtig og 

dedikeret kartograf så der kom styr på hvilke områder 

Sybaris havde retten til og måtte dermed forsvares om 

nødvendigt.  

 

Morfeus, fik til opgave at samle et lille hold af 

kartografer og landmålere, for derefter at planlægge en 

kartografisk ekspedition til Sybaris. Arbejdet kunne 

starte omgående, hvis han accepterede udfordringen. 

Den finansielle kompensation var overvældende og 

forholdene i øvrigt var i den bedste orden, så det tog 

ikke Morfeus mange halve timer at tage imod tilbuddet. 

 

Aftalen var at han, når han havde samlet en passende 

gruppe af kartografer, assistenter og landmålere, skulle 

begive sig af sted til den eneste by der var i Sybaris. 

Dér ville de indgå en aftale med det lokale gæstgiveri 

om indlogering og forplejning, en ordning som Hr. 

Nielsen mente at alle parter ville være godt tjent med 

og Hr. Nielsen skulle nok sørge for at aftalen med kroen 

kom i stand. Dertil skal siges, at det godt kunne 

forekomme at kejseren ønskede at de efterfølgende 

skulle flytte op på paladset, det var sket før. 

 

Umiddelbart efter indlogeringen, forventede Hr. 

Nielsen, at kejseren ville invitere gruppen op til 

paladset for at deltage i et kort orienterende møde og 

en let anretning. Det var skik og brug, at alle som 

gæstede Sybaris fik en personlig invitation fra kejseren 

til at mødes med ham. Han insisterede på at vide hvem 
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der befandt sig i hans kejserrige og hvorfor... derfor 

denne personlige invitation. Den var blevet indført som 

en permanent ordning allerede en uge efter at den 

gamle kejser var blevet begravet. Det illustrerede 

udmærket hvor proaktiv den unge kejser var. 

 

Morfeus tilføjede et par punkter af mindre betydning til 

kontrakten som han havde fået trumfet igennem. 

Sådan mest for at lave et lille fingeraftryk. Egentlig var 

kontrakten aldeles glimrende i sin oprindelige form, 

men hvad... man har vel lov til at sætte sine små 

mærker. De skrev begge to under, hvorefter Hr. 

Nielsen tog en tyk konvolut frem, som han rakte til 

Morfeus. Den indeholdt en anseelig sum penge samt 

instrukser om hvordan Morfeus kunne finde frem til 

byen og efterfølgende til kroen, samt diverse 

informationer om de personer, som han kunne tænkes 

at skulle have kontakt med. Desuden var der et kort 

over Sybaris. Da Morfeus granskede kortet, bemærkede 

han at der udover et lille område omkring landsbyen 

var totalt hvidt, med andre ord der var tale om et 

temmelig stort område af uudforsket land. Lækkert 

tænkte han, hvor lovende, hvor smagfuldt. Der var ikke 

noget, som gav mere anseelse for en kartograf end at 

kortlægge uudforsket land. Der var ingen tvivl om at 

dette, med sikkerhed, ville blive hans livs opgave og 

med al sandsynlighed bringe ham verden rundt for at 

deltage i alverdens kartografiske kongresser, hvor han 

ville få lov til at fortælle i timevis om de besværligheder 

der havde været forbundet med ekspeditionen og 

hvordan han og hans kollegaer med snilde og 

kyndighed havde løst opgaven. Ja, det var i sandhed 

brænde på et i forvejen stort og godt brændende bål af 

egocentrisk lykkefølelse. Det var lige før at han begyndt 

at få narcissistiske tendenser… Nuvel, Hr. Nielsen 

takkede for aftalen. De trykkede varmt hinandens 

hænder og et øjeblik efter var han atter alene. Morfeus 

bemærkede at der hang en let syrlig duft i luften efter 

at Hr. Nielsen var gået, lidt som små varme babytæer, 

så han åbnede altandøren for at lufte lidt ud. 
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Han kunne ikke andet end at bryde ud i en jubeldans, 

som mere havde karakter af en shamans rus end en 

normal jubeldans. Ak o’ ve og snilde, det gik ham ikke 

ilde... Han kluklo lidt for sig selv. 

 

Da den første begejstring havde lagt sig blev 

situationen dog lidt sværere. Han havde faktisk behov 

for at dele sin begejstring med nogen, en tilstand som 

han aldrig havde oplevet så intenst før. Han var vant til 

at klare skærene selv, at underholde sig selv og opleve 

for sig selv. Der havde ikke været meget tid til at dele 

noget i hans tilværelse med nogen som helst andre, 

han glædende sig dog lidt over denne spæde spirende 

begyndelse på noget der kunne blive til starten på 

noget, som man med lidt god vilje kunne kalde 

almindelig god social menneskelig adfærd. Måske skulle 

han tage kontakt til sin veninde eller måske var det en 

bedre idé, at opsøge hans tidligere logerede og gamle 

ven, Sadelmageren, måske kunne de tale om hans 

kammer. Sadelmageren ville med al sandsynlighed 

gerne leje hans kammer. Han vidste fra den lokale 

bager, at Sadelmageren for tiden boede sammen med 

en flok daglejere nede ved floden, en ret uholdbar 

situation.  
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Kapitel 3 
Sadelmageren 

 

Morfeus havde kendt Sadelmageren igennem rigtig 

mange år. De var opvokset sammen i et lille 

fiskersamfund i den nordlige del af landet. Et samfund, 

hvor man sjældent smiler og hvor den hårde hverdag, 

vind, sand og blæst, er i stand til at tage livets gnist ud 

af de fleste. Et samfund, hvor næsten alt, hvad der kan 

betegnes som underholdning eller sjov også blev 

opfattet som syndigt, livets alvor lå altid tungt og gråt 

over barndommens hverdag.  

 

Ikke desto mindre var Sadelmageren en af de personer, 

der havde bibragt Morfeus de bedste barndomsminder, 

med sit udadvendte og finurlige væsen. Sadelmageren 

havde altid rodet sig ud i de mest mærkværdige 

eventyr. Han elskede cirkus og havde haft den idé, at 

alle børnene i landsbyen skulle hjælpe ham med at lave 

et cirkus. Han havde samlet dem og lært dem alt fra 

klovnerier til linedans og at spille rollen som eksotiske 

dyr. Sadelmageren selv, havde øvet sig meget i 

linedans, hvilket havde optaget det meste af hans tid 

og dermed havde hans skolegang også været så som 

så.  

 

De andre børns forældre havde klaget til hans far. De 

påstod at det var syndigt og i uoverensstemmelse med 

den fremherskende overbevisning i det lille samfund at 

lave cirkus og faderen var blevet pålagt at sætte en 

stopper for den lille Sadelmagers utugtige gerninger. 

Faderen så ingen anden udvej end at sende sin dreng 

på kostskole og derigennem sikre at han kom på mere 

fornuftige tanker.  

 

Sadelmageren endte da også med at få en uddannelse 

som både læge og landmand, men hans interesse for 

cirkus vedblev med at være i centrum og han kom 

aldrig til at praktisere som læge. Derimod, gik han højt 



16 
 

op i at dyrke sine marker, mest med vinstokke og så 

var der selvfølgelig også plads til et cirkus. Det var i 

virkeligheden hans behov for et cirkustelt, der i sidste 

ende førte til at Sadelmageren fik sit endelige kald, som 

sadelmager. Han studerede alverdens telte og lærte sig 

kunsten at sy presenninger og senere at sy cirkustelte, 

ikke kun til sig selv men til mange andre som havde 

drømmen om at være herre i eget telt.  

 

Det var dog ikke kun telte han syede. Han var også 

opfinder og opfandt rent faktisk den første faldskærm, 

en landvinding for den aeronautiske industri, som har 

betydet overlevelse for et utal af højtsvævende piloter. 

Opfindsomhed var en integreret del af Sadelmagerens 

væsen. Han havde også opfundet den første 

halvautomatiske vaskemaskine. En maskine som han 

var meget stolt af og som han også brugte i sit cirkus. 

Han var i stand til at gå på line fra en cirkuspæl til en 

anden med sin vaskemaskine på ryggen. Hans 

publikum var begejstret ud over alle grænser første 

gang han fremviste sit nye stunt. Sadelmageren havde 

også sans for reklame og havde på et tidspunkt 

udviklet idéen ved at gå på line over et stort vandfald 

med vaskemaskinen på ryggen. Det blev så stor en 

succes, at han endte med at sælge i tusindevis af 

vaskemaskiner og dermed blev en holden mand. 

 

Sadelmageren samlede på rariteter til sit Cirkus og 

rejste ofte udenlands for at finde nye og interessante 

emner. I Kina havde han således fundet en 

kæmpemand på to meter og tredive, hvilket var meget 

i en verden hvor de fleste højst kunne snige sig op på 

at være en meter og halvfjerds. Han havde fundet en 

behåret pige i Vietnam og fra Afrika havde han allieret 

sig med en hel gruppe små Buskmænd.  

 

Han havde også trapezkunstnere og hans yndling, en 

ung smidig dreng uden navn og familie, endte han med 

at adoptere. Sadelmageren kaldte ham ”El Niño”, men 

senere valgte han at kalde ham for ”Lulu”. El Niño var 

af den nysgerrige type og var meget interesseret i 
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Sadelmagerens vaskemaskine, som han lærte selv at 

fremstille og senere forbedrede på flere forskellige 

områder, blandt andet lavede han en fuldautomatisk 

model, der yderligere forøgede deres rigdom. El Niño, 

var interesseret i alt nyt og var god til at plage. Han 

plagede i et væk om alt muligt og Sadelmageren nød 

det til fulde. Det intense plageri førte til at drengen fik 

et fotografiapparat, hvilket han brugte meget tid på at 

lære og til sidst var han i stand til at fremtrylle de mest 

fantastiske fotografier. Han blev en ekspert! 

Sadelmageren og El Niño var nu ikke bare far og søn, 

men var også blevet uadskillelige venner.  

 

Lederen af Buskmændene var en lille fyr som hed Gert. 

Sadelmageren, El Niño og Gert brugte mange aftener 

sammen, hvor Gert i store stormomsuste vendinger 

fortalte om sit fantastiske hjemland med de store 

græsgange, de fantastiske dyr og ikke mindst om alt 

det guld og store diamanter som man praktisk taget 

kunne samle op, hvor man gik. Sadelmageren var en 

holden mand og mere vil som sagt have mere, så han 

var ganske nysgerrig efter at finde ud af hvad dette 

forjættede land egentlig drejede sig om. Måske kunne 

han drage derhen og blive kvægfarmer, eller han kunne 

importere nogle af de mærkelige dyr til sit cirkus, eller 

måske og så lidt mere måske. Det endte med at 

Sadelmageren, El Niño, Gert og et par andre 

Buskmænd købte billetter til et skib som sejlede til 

Cape Town.  

 

Sadelmageren kunne begå sig alle vegne og havde en 

udsøgt sans for at betage det bedre borgerskab, så det 

varede ikke længe før han havde gjort sine hoser 

grønne i Cape Town og blev en notabilitet. Han holdt 

foredrag om sine cirkuseventyr og alle sine rejser og 

ikke mindst den nye rejse som nu stod for døren.  

 

Gruppen, planlagde en tur på 8 måneder der skulle føre 

dem fra Cape Town, hele vejen op til Ngami søen i 

Bechuanaland, hvilke var det område som Gert og de 

andre buskmænd kom fra.   



18 
 

Snart drog de afsted mod Nord og Bechuanaland.  

 

De lagde vejen forbi Kimberly, der bød på en stor 

diamantmine. El Niño, var begejstret! Han ville absolut 

forsøge at tage billeder af de store sprængninger som 

skulle frigøre de ædle sten. Det var selvfølgelig ikke 

tilladt og Sadelmageren nægtede pure at lytte til 

sønnens uendelige strøm af plagerier. En dag var 

Sadelmageren vågnet tidligt og havde opdaget at 

sønnens seng var tom. Han vidste med det samme 

hvad der foregik og skyndte sig hen til kanten af minen 

og ganske rigtigt, dernede på bunden stod El Niño med 

sit kamera og han nåede lige at overvære hvordan 

minøren trykkede stemplet i bund med et øredøvende 

brag og masser af fint støv til følge. Da støvet endelig 

havde lagt sig, skyndte Sadelmageren sig at finde 

vejen ned til minens bud, hvor han fandt sin kære søn 

liggende udstrakt på jorden med blodet flydende ud af 

ørerne og et totalt smadret kamera. Han løftede 

forsigtigt sønnen op og bar ham egenhændigt tilbage til 

hotelværelset. Heldigvis havde El Niño overlevet og var 

kommet til sig selv et stykke tid efter. Det eneste der 

var sket var at hans trommehinder var sprængt ved det 

kraftige tryk og hans kamera totalt ødelagt. 

”Forbandede knægt” tænkte Sadelmageren.  

 

Vejen frem var fuld af strabadser og med mange farer. 

De fleste af deres trækdyr var døde af tørst undervejs, 

dyrene var slet ikke udrustet til det tørre ørkenklima 

som Kalahari ørkenen bød på. Men heldigvis, var der 

bønder som havde bistået dem undervejs og havde 

tilbudt både kost, vand og logi. Sommetider var de 

blevet indbudt til at deltage i jagt og havde på disse 

ture oplevet en masse spændende eventyr. 

Sadelmageren, havde tit fortalt Morfeus om dengang de 

havde fundet en samling ruiner fra en civiliseret kultur, 

derude midt blandt sandbankerne. Først havde han ikke 

tænkt at dette var noget specielt, men det skulle 

senere vise sig at få stor betydning for hans videre 

færden. Nu da El Niño ikke længere havde sit kamera, 
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havde han i stedet lært sig at tegne og han tegnede nu 

flittigt alle de usædvanlige oplevelser de kom ud for.  

 

Gert og de andre buskmænd var blevet tilbage i deres 

landsby og El Niño og Sadelmageren var draget til 

Durban, uden hverken at have fået land, guld eller 

diamanter, men de var blevet en del oplevelser rigere.  

 

Fra Durban fandt de vejen til Hamburg i Tyskland, hvor 

de igen gjorde sig til og blev berømte foredragsholdere. 

På et tidspunkt blev de inviteret til at fortælle om deres 

rejser for ”Geografische Gesellschaft”, hvor Sadel-

mageren, bland andet fortalte om en by de havde 

fundet halvt begravet i sandet. Det havde vagt stor 

begejstring, da det var en nyhed at civilisationen havde 

været i dette område helt tilbage fra gammel tid. En 

civilisation som måske var ukendt og ny opdaget, eller 

måske stammede den helt tilbage til oldtiden. Måske 

Sumer, egypterne, romerne, de gamle grækere eller en 

helt anden. 

 

Blandt publikum var der er ung smuk og eventyrlysten 

kvinde, der med sin snilde og kvindelige intuition 

formåede at blødgøre Sadelmagerens hjerte og det i en 

sådan grad at de blev gift. Sadelmageren var ganske 

tilfreds, nu havde han en rigtig familie følte han.  

 

Det blev opbrudstid igen og den lille familie drog med 

blødende hjerte fra Hamborg til London. Endnu en ny 

verden, nye erobringer skulle der til. Familien ernærede 

sig ved at holde foredrag, som altid og blev dermed 

også, som de berømtheder de nu engang var, inviteret 

til at holde et foredrag for ”The Royal Geographical 

Society”. Denne gang var begejstringen om end endnu 

større end den havde været i Hamburg og fokus for 

interessen var helt bestemt deres oplevelser med byen 

i ørkenen, et kapitel som der så også blev gjort særligt 

meget ud af at beskrive.  

 

Sadelmageren og hans tyske kone havde et intenst 

kærlighedsforhold, som var præget af både drama og 
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jalousi, blandet med perioder af ungdommelig 

beruselse og kærlighed. El Niño, kunne for det meste få 

lov til passe sig selv, men han var lettere irriteret over 

hans forældres konstante og veludviklede erotiske 

eskapader.  

 

Som tiden gik, blev borgerskabets interesse for 

familiens historier mindre og dermed også 

pengestrømmen. Men Sadelmageren var en 

handlingens mand og i stand til, gentagne gange, at 

finde på nye aktiviteter der vakte borgerskabets 

interesse til live igen. 

 

Den sidste bedrift var at han havde købt sig en hval, 

som han med møje og besvær havde fået transporteret 

fra kysten ind til en stor bygning i London, hvor han til 

lejligheden havde bygget en stor vandtank som blev 

fyldt op med saltvand og hval. Interessen og dermed 

entré indtægterne var store og det hele smagte af 

succes. De første beskuere var da også heldige at se en 

hval der var nogenlunde og med lidt god vilje i live. 

Efter nogle dage, måtte det stakkels kræ opgive og 

måtte søge andre mere æteriske vande at flyde rundt i. 

Men entréindtægterne strømmede stadigvæk ind i en 

lind strøm, indtil det tidspunkt hvor folk blev klar over 

at den stinkende klump kød i det efterhånden 

grumsede og grågrønne vand var en død hval. Folk ville 

have deres penge tilbage. Sadelmageren og hans kære 

familie var nødt til at forlade London i nattens mulm og 

mørke.  

 

De ankom til Paris og måtte nu, endnu engang, ernære 

sig af deres livs realiteter og skrøner, der ikke var 

blevet mindre med tiden. Interessen for deres 

kundskaber var dog ikke nok til at give dem brød på 

bordet, så der skulle igen findes nye leveveje.  

 

Konen havde flotte ben og en relativt stor hvid tysk 

barm. Desuden var hun en ypperlig sanger og den let 

tyske accent var åbenbart noget som det parisiske 

publikum syntes om. Inden længe fik hun fast arbejde 
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på en af de parisiske kabaretter. Hun blev berømt og 

både kabaretten og familien tjente igen tilstrækkeligt 

med penge og bevægede sig på ny op af den sociale 

rangstige. Dette stod på i nogle år og Sadelmageren og 

hans søn, som nu blev kaldt ”Lulu”, lavede ikke en 

hylende skid, andet end at rende rundt til diverse 

cafeer og spille Boheme.  

 

Desværre, blev konen syg og gik hen og døde. Et 

tragisk tab og starten til familiens splittelse og det liv 

de havde levet i sus og dus. Snart var det slut med 

pengene og endnu engang skulle der findes nye veje. 

Sadelmageren sad en aften og studerede Lulu. Han var 

jo egentlig vokset op til at blive en smuk ung mand, 

tænkte han. Ja, måske var han i virkeligheden en 

smule feminin, med sine fine klassiske træk og slanke 

krop. 

 

─ Du Lulu, kunne du ikke tænke dig at prøve en af 

mors kjoler? Havde sadelmageren spurgt. 

 

Lulu var gået hen til moderens garderobeskab, hvor 

han fandt de sorte netstrømper frem, tog dem på, fandt 

et laksefarvet korset, tog det på og Sadelmageren hjalp 

med at binde det. Derefter kjolen og en af moderens 

blonde parykker! De lagde mascara på ham og voilá! 

En lidt høj, men meget elegant dame. De øvede nu 

intenst på Lulus skuespil og det varede ikke længe før 

han var moden til at blive præsenteret for kabaretten. 

Det blev stor succes og tænk sig, Lulu blev den største 

kabaret stjerne Paris nogensinde havde set og dertil 

blev han også verdens første registrerede transvestit.  

 

Lulu var blevet opslugt i sin egen verden og insisterede 

på at det var hans penge der blev tjent og at han ikke 

længere var til sinds at dele sine indtægter med 

Sadelmageren.  

 

Der var ingen anden udvej for Sadelmageren end at 

drage videre ud i den store verden. Han var så ved 

tilfældet endnu engang havnet det samme sted hvor 
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Morfeus og han havde mødt hinanden for mange år 

siden - på en bænk nede ved floden, hvor mange 

hjemløse holder til, lige bag den store kirke.  

 

Selvom Sadelmageren var en god ven og en 

spændende person, valgte Morfeus nu alligevel at satse 

på Laila, hans veninde som boede ved siden af og hvis 

hun ikke var der, kunne han jo altid læsse af på Lailas 

søster Lilly. 

 

Leila Revol var en rigtig lille fransk ”Mademoiselle” at se 

til. Hun var slank men virkede overhovedet ikke 

anoreksiramt, som så mange andre spinkle kvinder har 

en tendens til. Nej, hun var bare tilpas kvindelig, måske 

med en lille tendens til at være erotisk buttet. Hun var 

veldrejet på alle måder, små faste bryster der 

balancerede hendes kvindelige bagparti på en yderst 

elegant og inspirerende måde. Hendes hud var lys og 

en smule fregnet, på samme måde som de 

charmerende lysebrune prikker, man kan se på æg fra 

små sangfugle- en perfekt sammensætning af farver. 

Hendes øjne var store og brune og strålede af 

intelligens og stædig omtanke. Enhver tanke om Lolita, 

Barbie eller blondine blev hurtigt viftet af vejen, når 

hendes øjne kneb sig en smule sammen og 

talestrømmen begyndte at flyde ud mellem hendes 

perfekt formede læber. Han elskede den svage duft af 

rosenblade, som altid omgav hende og hverken botox 

eller læbestift ville kunne tilføje værdi til dette udsøgte 

stykke kvindeligt mundtøj. Hendes hår var kort, lyst 

med et svagt rødligt skær, der gik i perfekt harmoni 

med hendes lyse hud og fregnerne. Det var ligesom en 

total løsning, intet kunne tilføjes, intet fratrækkes, en 

perfekt velformet kvindelig pakke.  

 

Hendes sind var lige så lyst som resten af hende, 

selvom hun til tider kunne fremvise nogle meget stærke 

og filosofiske egenskaber. Hun kunne, midt i en 

konversation pludselig og som et lyn fra en klar 

himmel, stille meget dybe spørgsmål om vores 

eksistens, livets tilblivelse, gudernes verden osv. Hun 
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blev ikke tilfreds, før hun fik et kvalificeret svar. Der 

var mange i hendes bekendtskabskreds, som ikke 

rigtigt brød sig om disse dybere sider af hende. Mange 

af dem mente, at det var lidt upassende for en kvinde 

som hende at jonglere med disse livets lidt tungere 

spørgsmål. Dvs. ikke bare en kvinde som hende, men 

de mente at alle kvinder burde holde sig væk fra livets 

dybde for helt at koncertere sig om dameblade og 

sladderspalter. Hun var i deres øjne mere beregnet til 

formåls- og tankeløs konversation. Som sagt, hendes 

filosofiske væsen blev af mange betragtet som 

værende direkte ukvindeligt. Det var Laila nu engang 

helt kold overfor. Hun filosoferede ligeså tit og ofte, 

hun følte det var nødvendigt og det var faktisk 

temmelig tit. 

 

Leila var egentlig uddannet arkitekt, men havde i de 

seneste år studeret kryptopsykologi. Hvilket er læren 

om ukendte og usædvanlige mentale lidelser. Et studie 

som appellerede mere til hendes mørke end lyse sider.  

 

Hun fik næsten kvalme ved tanken om den overfladiske 

selvfede, navlebeskuende måde som mange arkitekter 

og designere vælger at begå sig på. De er ofte 

fuldstændigt opslugt i et oppustet moderæs, hvor de 

selv er centrum for den gode smag og ejere af de helt 

rigtige ting, fra trusser til lommelygter, over cykler til 

de lidt større ting som biler og halvdovne lejligheder og 

meninger. En verden der før i tiden havde opslugt 

hende og forhindret hende i at se livets virkelige 

perspektiver. Nu var alt anderledes. Hun ønskede ikke 

længere at beskæftige sig med denne teflon overflade 

af arkitektonisk og æstetisk dekadence. Hun havde 

egentligt taget uddannelsen som arkitekt, fordi hun 

dengang mente, at det var en kreativ uddannelse, som 

kunne danne fundament for en løsrivelse af hendes lidt 

viltre sjæl. En uddannelse hvor hun kunne komme til at 

få indflydelse på kvaliteten af millioner af menneskers 

dagligdag og levevis og måske igennem hendes 

specielle interesse for det bæredygtige og vedvarende 

også ville være i stand til at hjælpe de fattigste til at få 
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nogle bedre livsbetingelser. Hun var dog hurtigt blevet 

klogere 1 % kreativitet, 99 % kedsommeligt 

beskrivelsesarbejde, tegning af ligegyldige 

badeværelser, opmåling af ligegyldige køkkener og 

kælderrum, lange kedelige møder, det ene efter det 

andet, som skulle sikre indretning af entertainment-

centre for alverdens halvfede forretningsmænd og 

deres papillotbefængte hustruer. En evig kamp imod en 

rigoristisk og tåbelig lovgivning, som kun har til formål 

at sikre et "flow" af penge fra de hårdt arbejdende 

mennesker til de store kapitalinteresser, uden plads til 

nogen form for sociale eller alternative eksperimenter. 

Nej, hun krævede mere af verden end at være 

serviceorgan for disse politikere og andre snævert 

tænkende individer og deres noget syge opfattelse af 

hvad der er værdifuldt her i livet og ligeså vigtigt, hvad 

der ikke er. Hun havde derfor valgt at gå i en helt 

anden retning og kryptopsykologi var lige sagen, hun 

studerede med ildhu alle kendt psykologiske gestalter, 

da dette var grundlaget for at kunne spotte de ukendte 

fænomener. Noget som optog hende meget, var 

begreber som ”Idiot Savante” og ”Autisme”, men også 

lidelser og åndelige tilstande som kun findes i meget 

begrænsede områder, af hvilke nogen, udtrykker sig i 

en direkte og for almindelige mennesker uforståelig 

”Clearvoyance”. 

 

Hun havde nu studeret i 4 år og ville tage sin Masters 

næste år. Derefter ville hun med al sandsynlighed, lave 

en Ph.d. afhandling om en sjælden psykisk lidelse, som 

hun havde opdaget kun findes i en lille etnisk gruppe på 

en ø i Sydhavet. Hun mente, at det ville tage hende ca. 

2 år, at få et fuldstændigt overblik over denne mentale 

tilstand hos øens beboere. Hvis hun var heldig, ville 

hun finde hvad hun søgte og herefter skrive sin Ph.d., 

noget som både hun og hendes nærmeste ville være 

stolte over. 

  

Egentlig havde det ligget i kortene, at hun skulle have 

ernæret sig ved de løse pigers fag. Hun skulle med 

andre ord have været glædespige, på samme måde 
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som hendes mor og bedstemor før hende igen og også 

hendes søster havde været og alle andre kvinder i 

deres familie havde gjort så lang tid tilbage, nogen 

kunne huske. De var til roser, flæser, de var udsøgte, 

men også meget bestemt kvindelige. Der var ikke 

noget nedværdigende eller kummerligt over Revol 

kvinderne. De var mere at sammenligne med Amazoner 

- kvinder som mange mænd er beæret over at være i 

rum sammen med og det var da også langt fra alle, 

penge eller ej, som havde mulighed for en elskovsnat 

med disse Guds vidundere.  

 

Leila havde også ernæret sig af disse pikante kanaler 

under sine studier, simpelthen fordi det var den 

hurtigste og mest bekvemme måde for hende, at tjene 

til livets ophold.  Så var der den helt uventede fordel, 

at hun kom til at møde mennesker af en helt 

anderledes psykologisk gestalt, end hun ellers havde 

mulighed for. Noget som hun flittigt havde studeret 

under sinde kryptopsykologiske studier. Joh, det var 

skam ikke så dårligt endda.  
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Kapitel 4 
Laila på taget 

 

Efter at have lukket Roberto ud, var Morfeus gået ud på 

den lille altan, måske var hun derude og I så fald var 

han sikker på at han kunne få hende i tale.  jo, hun var 

der, i gang med at vande sine små altankasser og sysle 

om sine små fugle, som hun holdt i et lille bur af træ. 

Hun fik straks øje på ham og vinkede ivrigt, han 

gestikulerede tilbage, at de skulle spise lidt mad og 

måske nyde et glas vin eller to oppe på taget. Fagterne 

beskrev, at han medbragte vinen og hun ville så 

medbringe maden.  

 

Der var endnu nogle timer til solnedgang. Det var en 

aldeles vidunderlig aften, ikke en vind rørte sig, ikke for 

varmt og ikke for koldt, fuglene som opholdt sig i de 

omkringliggende træer kvidrede deres aftensang og 

Morfeus følte sig lykkeligere end nogensinde, spændte 

til bristepunktet med fortælleiver. Dum-di-da-di-dum 

og yeps! Op ad den smalle stejle stige, åbne lemmen til 

taget og op-se-das-se, så var han oppe på taget. De 

havde en kurv fastspændt til et reb, som de brugte til 

at løfte mad op med. Han sænkede kurven ned, så den 

var klar til hende. Derefter gik han hen til deres lille 

hvidmalede jernbord og de to lidt for overdekorerede 

hvide jernstole. Lagde de medbragte hynder på og 

dækkede bordet med den aldeles upassende rød- og 

hvidternede dug han havde taget med, dårligt valg 

tænkte han og ja, han ville med sikkerhed komme til at 

høre for det. Han proppede både hvidvinen og rødvinen 

af, satte proppen tilbage på hvidvinen og satte rødvinen 

hen i skyggen uden prop. Derefter tog han de to 

smukke krystalglas frem og satte dem på bordet 

sammen med den lille vase med liljekonvaller, som han 

også havde nerve og fokus nok til at medbringe.  

 

Morfeus satte sig ned og indåndede duften fra det 

solopvarmede tjæretag. En helt speciel duft, som han 
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havde lært at holde af gennem de mange aftener 

sammen med Laila. Gadens larm lå i baggrunden, som 

en mystisk og egentlig lidt udefinerbar mudren, ikke 

noget han havde lagt mærke til før... måske var det 

den, for ham, let uvante sindstilstand der spillede ham 

et puds, eller så var det bare fordi det nu var sådan 

denne aften. Han nød det hele til fulde og mere ville 

komme... Men hvor blev hun af? Han mente, at den 

aftalte halve time måtte være gået og det lignede 

hende bestemt ikke at komme for sent. En lille 

bekymring var ved at melde sig, endnu en uvant 

følelse. Han havde da aldrig nogensinde tilladt sig selv 

nogen form for bekymring over for hende, så hvorfor 

skulle han det nu. Hér, denne aften, hvor alt i øvrigt 

tegnede mere lyst en nogensinde.  

 

Tanken var knapt tænkt til ende, da han hørte hende 

rumstere med stigen og et kort øjeblik efter stak hun 

sit frejdige, fregnede, storsmilende ansigt op af hullet. 

Hun klatrende let og elegant op på taget som båret af 

små usynlige vinger. Hun nejede pænt til ham, for at 

vise, at hun havde fået sig et nyt strutskørt; vendte sig 

derefter igen om mod hullet og hev rebet med kurven 

op gennem hullet og op på taget... Jo, der var nu noget 

særligt over lige præcis denne aften, noget udefinerligt, 

noget som han håbede på var en indikation af, hvad 

der kunne blive synligt i en ikke så fjern fremtid.  

 

Leila, var en af de mest filosofiske og romantiske 

kvinder, han nogensinde havde mødt. Hun var ikke 

billedskøn i klassisk forstand, men havde en 

bemærkelsesværdig stor udstråling og et ansigt som på 

forunderlig måde var lige så foranderligt som 

himmelen.  

 

Denne aften var ikke anderledes. Hun havde lagt hårdt 

ud med en diskussion om lykken og dens betydning for 

vores forståelse af Universet og os selv.  

 

Uddrag fra konversationen, denne hin aften: 
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─ Du siger at livet handler om at søge lykken og at alle 

kan finde lykken.  

─ Er det ud fra din egen virkelighed og dine egne 

ønsker, at du mener at det er sådan det hænger 

sammen?  

─ Hvorfor er det, at ikke alle er lykkelige eller har 

succes med at finde deres lykke?  

─ Er det fordi de ikke søger hårdt nok? Er det fordi de 

ikke vil investere i lykken, selvom de ønsker den?  

─ Lykken og tryghed hænger ikke nødvendigvis 

sammen og jeg tror at mange ikke vil sætte trygheden 

overstyr for at finde lykken. Det trygge har større 

betydning end lykke. 

─ Når det kommer til stykket, hvad er så lykkens 

natur?  

─ Er det penge, er det prestige, er det kærlighed... til 

alle kan du sige ja eller nej og til en hvis grad... så, 

måske er det bare sådan, at vi mere eller minder 

tilfældigt er klar over, at lykken har noget med livets 

værdi at gøre, det egentlige mål med livet og at den i 

øvrigt er ligeså uforståelig som når videnskaben påstår 

at der findes mange dimensioner, det parallelle univers 

eller at en elektron kan optræde både som partikel og 

bølge.  

─ Måske er vi i virkeligheden ret uduelige som 

tænkende væsener. Vi mangler simpelthen den 

vigtigste chip, den som giver os det fulde perspektiv af 

os selv i forhold til Universets sammenhæng! 

─ På en eller anden måde tror jeg at Universets nøgle 

og dermed vores egen selvforståelse ligger i det lille ord 

”kærlighed” og alle afskygninger af den. Det er 

drivkraften, som kan omformulere vores tilstand fra 

dyreriget til noget andet mere perspektivrigt.  

 

Hmm! Hvad kan man sige? Jeg tror under alle 

omstændigheder, at jeg har brug for mere end én chip 

ekstra, for at kunne give et kvalificeret modspil til 

denne tankerække, tænkte han. Hun var simpelthen 

lidt for filosofisk engang imellem. Han måtte huske, 

ikke at lave oplæg til den slags åndeligheder i 

fremtiden. 
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Af strategiske årsager, undlod han at kommentere i 

mere end én-stavelses-ord, hvorefter han 

møjsommeligt drejede samtalen ind på et emne, hvor 

han følte sig lidt mere på hjemmebane. Han ville 

fortælle hende om sin lidenskabelige interesse for 

huleforskning.  

 

Morfeus havde igennem mange år dyrket denne særlige 

form for videnskab. Huler var for ham en måde at 

grave i selve jordens navle og navlen ville måske 

afsløre noget hidtidig ukendt omkring livet. Han havde 

tit oplevet en umådelig skønhed, hengemt i denne 

fantastiske verden af stalaktitter og stalagmitter.  

 

Han fortalte hende om de smukke underjordiske søer 

som han havde besøgt. Han beskrev i detalje, nogle af 

de meget farlige situationer, som han og hans venner 

havde været udsat for, om hvordan de i sidste øjeblik, 

var blevet reddet fra den sikre død, dyr, kryb og 

svampe, som almindelige mennesker på jordens 

overflade, aldrig ville komme til at opleve. For ham var 

der en verden under jorden, som var mere interessant 

end alt andet. Han elskede huler og han nød at fortælle 

om dem.  

 

Laila lyttede betaget til hans fortællinger og han kunne 

se i hendes smukke øjne, at han havde fået hendes 

opmærksomhed, at hun med en stigende begærlighed 

åd hans ord.  Hans velvære og selvtillid voksede 

samtidig med, at han slubrede østers nummer tre, ned 

og kiggede hende lidt dybere ind i sjælen. Joh, alt 

tydede på at det ville blive en uforglemmelig aften, 

men hvordan bevæger man sig videre, med en sådan 

kvinde? En kvinde som i forvejen er mættet af andres 

begær. 

 

─ Jeg bruger alle mine ferier på at undersøge 

spændende og uudforskede huler, specielt i verdens 

mindst besøgte områder. For nogle år siden besøgte jeg 

en ø, som er beboet af en række krigeriske stammer 
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som har ført krig mod hinanden og alle andre igennem 

mange år. Der er ikke meget, der trænger ud til det 

mere civiliserede samfund fra denne afkrog af verden. 

Sidste år, undersøgte jeg forskellige interessante 

forhold omkring den mest dominerende stamme, blandt 

andet deres traditioner som også omfattede 

kannibalisme. I tidligere tider var det helt naturligt for 

denne stamme, at spise sig mætte i deres fjender og 

andre som tilfældigvis lagde vejen forbi deres 

territorier, men denne skik er ved at forsvinde fra deres 

kultur, i takt med at stammerne langsomt bliver 

infiltreret af den udefrakommende civilisation. Vi havde 

sejlet i flere dage op af en af de få floder, som førte 

helt ind i hjertet af det område hvor stammen holdt til.  

 

─ Mine rejsekammerater og jeg erfarede, at floden 

systematisk var blevet kvalt for alt liv. De lokale havde 

fundet ud af hvordan man ernærer sig ved ulovlig 

udvaskning af guld fra flodens sand. Ved at bruge 

kviksølv er de i stand til at udvinde de meget små 

mængder guld, der er tilbage i sandet efter at de 

største klumper er sorteret fra. Problemet er, at disse 

mennesker ingen anelse har om hvor giftigt kviksølv er 

for dem selv og deres omgivelser. Mange blev syge, 

mange døde og floden selv er nu helt død, der er 

absolut intet liv tilbage i den. Men der er stadigvæk 

store mængder guld som kan udvaskes. Guld der flyder 

som en lind strøm fra livet hos disse lokale stammefolk, 

til fingerringe på kornfede vestlige kvinders fedtede 

hænder. Et forhold, som jeg havde svært ved at 

acceptere og derfor ønskede at fortælle hele verden 

om. Jeg har oplevet hvordan, man selv midt i junglen, 

kan finde forretninger der sælger parabolskærme, 

fjernsyn, radioer og knallerter, alt sammen finansieret 

af det lokale guld.   

 

─ Det er sådan at den centrale regering har 

tvangsforflyttet en større stamme fra en af de mindre 

øer og bosat dem på hovedøen. Mest fordi man 

ønskede at udnytte de lokale ressourcer af kul og ikke 

mindst guld mere effektivt og ikke ville have utidig 
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indblanding fra lokalbefolkningen. Et af de problemer 

som denne tvangsforflytning medførte, er blandt andet 

af kulturel karakter. Ny-tilflytternes kultur og 

operationsmønster passede simpelthen ikke ind med 

den øvrige befolkning på den ø de blev forflyttet til. 

Rådsmændene på hovedøen, har kæmpet hårdt for at 

få flyttet disse nye indvandrere tilbage til deres egen ø, 

men uden held. Den centrale regering, har absolut 

ingen forståelse for de problemer som er blevet 

fremført. Resultatet er at den lokale ungdom på 

hovedøen har opgivet at udnytte de demokratiske 

politiske kanaler og har søgt tilbage til de urgamle 

stammetraditioner. Ikke godt, da det blandt andet 

medførte nedslagtning af mere end trehundrede mænd 

fra den indvandrende stamme, samt at kannibalisme er 

kommet på mode igen. Noget som den øvrige verden 

aldrig har hørt om, men som er en realitet.  

 

Undskyld jeg afbryder, men jeg bliver altså lige nødt til 

at gå ned og tisse, al den vin har en tendens til at løbe 

lige igennem mig. Laila smilede lidt forlegent, rejste sig 

hastigt op, gik over til hullet og forsvandt skyndsomt 

ned. Det varede dog ikke længe, før Morfeus igen hørte 

det rumstere ved hullet og lidt efter var hun tilbage på 

sin plads. Hun havde taget endnu en flaske vin med og 

var nu i fuld gang med at trække den op, samtidig med 

at hun, lidt koket, bad ham forsætte hvor han slap, 

hvilket han selvfølgelig gjorde. 

 

─ Mig og min lille gruppe af hulevenner trængte dybt 

ind i området med de nyudnævnte kannibaler og døde 

floder, for at udforske et urgammelt hulekompleks, som 

efter sigende skulle være ét af de største og mindst 

udforskede. Efter tre dages sejlads, ankom vi til en 

landgang, som ligger for foden af en meget stejl 

skråning.  

 

For at komme op til den by som ligger ovenover og som 

læner sig udover kanten af skråningen, måtte vi klatre 

næsten lodret op ad en bred stige lavet af store 

træstammer. En øvelse som ikke var helt ufarlig, men 
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det lykkedes os alle at komme helskindet op til byen. I 

sikkerhed og med fast grund under fødderne oplevede 

vi et skue, som måske mest minder om en gammel 

guldgraver by. Det var synligt at der var alt for mange 

penge tilstede og samtidigt meget primitivt. Byen 

består af én grusvej, som på begge sider er indrammet 

af en række træskure, som med lidt god vilje kan 

betegnes som huse. Langs med vejen er der desuden 

lavet et fortov af træ, som er pænt overdækket det 

meste af vejen. Overdækningen sikrer at man kan gå i 

nogenlunde fred for mudder og regn, når regntiden 

kommer. Det mest mærkværdige er, at der på næsten 

alle huse er placeret parabolskærme, som pegede 

lodret op mod himmelrummet, et klart tegn på at byen 

befinder sig meget tæt på Ækvator. Beboerne bruger 

moderne nye knallerter som transportmiddel og har 

larmende generatorer til at lave strøm.  Det er ikke lige 

hvad man forventer at finde, sådan cirka midt i junglen.  

Det er et af de mest mærkværdige scenerier jeg 

nogensinde har oplevet. 

 

─ Vi indlogerede os på et lille herberg med seks 

værelser uden bad og toilet. Al nødtørft måtte forrettes 

i den omkringliggende natur; floden og junglen. 

Herberget er bygget op af store massive planker af træ. 

En toetages bygning, hvor selve soverummene ligger 

på første sal, sammen med et støvet opholdsrum, hvor 

den eneste form for fornødenheder man kunne få, var 

fra en køleboks af flamingo, hvorfra man kunne købe 

Coca-Cola på dåse mod at lægge hvad der svarede til 

en dollar i en lille smudsig trææske. Rummet var 

udstyret med nogle urgamle lænestole, som ikke 

indbød til at sætte sig i, de var mere beskidte en 

bænkene i et indisk tog.  

 

─ I stueetagen, er der et par forretninger, der var 

stoppet til bristepunktet med alt fra køleskabe, til store 

fladskærme. Den ved siden af solgte og reparerede 

knallerter. Både butikkerne og herberget er ejet af de 

samme to mennesker. Et ægtepar, som har forstået at 

bringe to verdener sammen. De to små mennesker er 
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godt halvanden meter høje, lidt runde med store maver 

og hun tillige med et par store bryster ovenover 

maven. De to er nogle af de få der har kontakt til den 

store verden udenfor. Generelt bryder de lokale sig ikke 

om at bevæge sig for langt væk fra deres trygge faste 

hjem, men har på den anden side ikke noget imod at 

erhverve sig diverse moderne bekvemmeligheder, 

hvilket ægteparret er i stand til at levere. 

 

─ Der er noget jeg gerne vil drøfte med dig, afbrød 

Laila ham. 

 

─ Der er spørgsmål omkring det der med vores liv som 

skal besvares. Hvor vi kommer fra og hvor vi drager 

hen når vi dør.  

─ Jeg syntes der er flere ting som tyder på at vores 

eksistens som individ og sjæl til en vis grad er adskilt…  

─ Forstået på den måde at vi som personer kun har 

sjælen til låns eller det modsatte nemlig at sjælen 

bruger den fysiske krop til udvikling af sig selv, lidt på 

den samme måde som når en larve forpupper sig for 

senere at udvikle sig til en fuldt flyvedygtig 

sommerfugl. Med andre ord, vi, som person er puppen 

og sjælen flyver frit ud af denne når personen dør. 

Sjæle kan have en meget lang historie og kan være 

brugt i utallige kroppe før den ender med at nå det 

ultimative stadium. Det er en proces som løber over 

mange hundrede år.  

 

─ Nogle af de indikationer der er for at det kan forholde 

sig sådan, er blandt andet tibetanernes evne til altid at 

finde den rigtige inkarnation af Dalai Lama og mange 

synske menneskers evne til at se tilbage i en persons 

fortid.  

─ Men der er også andre ting som er interessante i den 

sammenhæng. Blandt andet forskningens konklusioner 

om ”The Unified Theory” og det parallelle univers. Kan 

det tænkes at sjælen/personen er bygget op på lidt den 

samme måde som den genetiske kode... en DNA 

streng.  
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─ Når vi lever vores liv, dannes der en parallel til denne 

i det parallelle univers. Når vi dør som fysiske personer 

har vi med vores liv, genereret en ny sekvens af 

elementer på en uendelig lang streng af viden og 

handlinger der er tilføjet til denne sjælestreg gennem 

mange andre personers livshandlinger. Det der så 

efterfølgende sker, er at sjælen, som nu udelukkende 

befinder sig i parallelstadiet og stadigvæk er ufærdig, 

har behov for endnu en inkarnation eller flere for at 

opnå det ultimative stade som måske i virkeligheden er 

ensbetydende med en guddommelig tilstand og sætter 

dermed et punktum for yderligere inkarnationer...  

─ Hvad mener du? 

 

Morfeus syntes at Laila var skræmmende, når hun 

begyndte at sætte ham til dørs med sine filosofiske 

betragtninger og hun lod ham ikke slippe af krogen, før 

hun var sikker på at han havde den fulde forståelse for 

hendes tankerække... Nej, hun var bestemt ikke nogen 

let kvinde og kedelig lød nærmest som et ord fra en 

fjern ukendt verden i forhold til hende. På den anden 

side, var han også lidt ærgerlig over at hun havde 

afbrudt ham, før han var blevet færdig med sin 

fortælling. 

 

Morfeus spurgte, om han ikke nok måtte have lov til at 

fortælle hans historie færdig og måske tænke over det 

et par dage, så skulle han nok besvare hendes 

spørgsmål så godt som han nu kunne. Hun smilede lidt 

overbærende til ham og sagde. (korrektur læst hertil)! 

 

─ Okay, men så skal du også love mig at tænke over 

det.  

 

Det lovede han selvfølgelig og fortsatte…  

 

─ Penge var der til gengæld nok af, eller nærmere sagt 

guld. Alle der ønskede sig noget guld kunne fiske det 

op af floden i rigelige mængder. Der var kun få som 

havde nogen visioner om at blive rige i vestlig forstand. 

Som naturfolk er de klar over at der skal holdes en 
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balance med den natur som omgiver dem. En indstilling 

som er nedarvet gennem generationer og som 

selvfølgelig også involverede den meget omfattende 

gudeverden som holder til i alt fra dyr, floder, bjerge, 

guld og nu også i køleskabe, fjernsyn, paraboler og 

knallerter. Guderne må være nogle meget fleksible 

skabninger og bevisligt i stand til at tilpasse sig 

moderne forhold og tidernes generelle skiften. 

 

─ Laila grinede en smittende latter ved tanken om en 

køleskabsgud, måske skåret ud af træ! 

 

Morfeus fortsatte…  

 

─ Manden fungerer endvidere som lokal 

politikommissær og har ansvaret for et meget stort 

område. Han har boet der hele sit liv og han kendte 

hele regionen som sin egen lomme. Ikke kun den tætte 

jungle, ikke kun floderne, ikke kun de mange landsbyer 

og de fleste af beboerne, som altid behandler ham med 

den største respekt, men han har også et stort 

kendskab til de utallige huler, af hvilke flere aldrig 

nogensinde har været besøgt af huleforskere. Han viste 

sig at være en uvurderlig hjælp i vores søgen efter en 

passende hule.  

 

─ Vi havde siddet omkring det lille bord i 

opholdsrummet gennem nogle aftener og diskuteret de 

urgamle og lidt hjælpeløse kort som han havde lagt 

foran os. Vi blev enige om at besøge en hule som ligger 

et par dages vandring fra landsbyen. Kommissæren 

tilbød endvidere at arrangere med nogle af de unge 

lokale, til at hjælpe os i vores bestræbelser og vi tog 

selvfølgelig imod venligheden med kyshånd.  

 

For en kort stund vendte han tilbage til Leilas smukke 

øjne og han nød hendes indtagende blik, som afslørede 

både nysgerrighed og betagelse. Det var ingen sag for 

ham at fortsætte sin fortælling om hans 

yndlingshuleområde men det var ved at blive ret sent, 

så han følte han var nødt til at spørg om hun ville høre 
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mere en anden dag. Hun var dog ikke spor træt og 

aftenen var stadigvæk fantastisk. Hun spurgte ham 

forsigtigt om han var træt… enden blev at han fortalte 

videre.  

 

─ Det tog et par dage for kommissæren at få samling 

på tropperne og få lejet de nødvendige langbåde samt 

sende besked ud til de lokale stamme som vi med 

sikkerhed ville støde ind i. Det sidste var vigtigt, da 

disse indfødte stammer ikke er vant til at få besøg fra 

verden udenfor og derfor kunne optræde fjendtligt, 

hvilket måtte undgås for enhver pris.  

 

─ Kommissæren kunne desværre ikke selv tage med, 

da han var tilkaldt til en landsby som lå et stykke vej 

væk fra herberget i den modsatte retning. Der var en 

mand som var blevet tilbageholdt for krybskytteri. Han 

havde skudt en af de sjældne skovhjorte. 

Kommissæren skulle afhøre ham og eskortere ham ned 

ad floden til hovedbyen, hvor han ville bliver overgivet 

til de lokale myndigheder.  

 

─ Han havde dog fået sin vicekommissær til at følge 

med os. Vicekommisæren er endnu én halvanden meter 

høj mand, lidt buttet størrelse, med rundt hoved, langt 

sort hår og et smil som aldrig forlader ham. Det var 

betryggende at have en velkendt repræsentant med til 

at klare eventuelle problemer med de lokale stammer.  

 

─ Et par dage senere, mens morgensolen stille overtog 

det næsten fuldstændige mørke, fik vi vores nye unge 

venner og vicekommissæren, til at hjælpe os med at 

bære vores oppakning ned af den stejle stige tilbage til 

floden. Her var der nu ankommet to både. Begge 

forsynet med en lastbilmotor med en lang stang 

pegende bagud, med en propel for enden der også 

fungerer som ror. Det var en primitiv, men effektiv 

bådtype der ligger højt i vandet og derfor kan bevæge 

sig på meget lavt vand. Det tog os et par timer at få alt 

på plads i bådene. Hele gruppen var nu oppe på otte 

personer og vi begav os nu afsted op ad floden, til hvad 
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der skulle blive vores første og derfor også mest 

uforglemmelige eventyr. Vi har været tilbage i området 

flere gange siden og har udforsket flere andre 

interessante huler, men intet har overgået denne vores 

første tur.  

 

Leila havde taget sine sko af og placeret den ene fod på 

den ledige stol. Hun rodede lidt i sin lille taske og fandt 

en flaske med rød neglelak frem som hun stillede på 

bordet. Hun havde også en stor tot vat som hun nu rev 

i mindre stykker og placerede forsigtigt imellem 

tæerne. Morfeus havde aldrig set noget lignende, men 

det virkede aldeles fortryllende på ham, ja, måske en 

smule for sensuelt, måske en smule for vovet, men han 

fandt sig pænt i det. Hun åbnede nu den lille flakon 

med neglelak og begynde at male den klare røde farve 

ud på storetåens negl. 

 

Leila sagde forsigtigt, 

 

─ Der er altså noget som jeg lige har siddet og tænkt 

på!  

 

─ Du ved godt, at der er nogle forskere, som har søgt 

og søgt og søgt efter den samlende teori om universets 

tilblivelse? Der var først én teori, som alle var 

begejstret for og mente at denne strengteori var 

”teorien”. De ti dimensioner og alt det der. Men så kom 

der jo flere andre forsker som kunne regne lidt 

anderledes også med ti dimensioner og nu blev alle så 

klar over at der ikke var tale om den eneste ene 

længere. Der gik nu fuldstændigt hul på bylden og 

endnu flere teorier dukkede op fra den samme gamle 

skuffe. Man troede så i et stykke tid at der slet ikke 

fandtes en teori som var den eneste ene og at 

Universet måske slet ikke eksisterede, eller i hvert fald 

ikke det parallelle univers.  

 

Hun var nu nået til storetåen på den venstre fod.  
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─ Du har måske også hørt at der var en kvik fyr, som 

så undersøgte muligheden for at lave beregningerne 

med en dimension mere, altså elleve dimensioner og 

tænk sig, hans teori kunne indeholde ALLE de andre. 

Han havde fundet ”den eneste ene”. Syntes du ikke det 

var heldigt, for NU findes det parallelle univers, næste 

på samme måde som mine to røde tånegle.  

 

Hun smilede forlegent til ham og sagde, 

  

─ Så, fortsæt du bare min ven. 

 

─ Floden er temmelig bred nede ved landsbyen, men 

længere oppe af floden bliver den en smule smallere, 

en smule mindre grumset og der begynder at være 

både fisk og andre dyr, et tegn på at der endnu ikke er 

opstået et behov for hverken paraboler, fjernsyn eller 

knallerter i disse egne og at naturbefolkningen 

stadigvæk var mere natur og mindre civilisation og 

dermed ikke udvaskede guld ved hjælp af kviksølv. De 

lokale har med andre ord ikke behov for at udnytte de 

rige naturressourcer der omgiver dem, andet end til at 

dække deres daglige fornødenheder.  

 

─ Vi kom flere gange forbi små primitive landsbyer. 

Sommetider består de kun af to til tre huse og andre 

gange er der tyve til tredive huse. Alle har dog en lille 

landgangsbro og i forbindelse med denne er der også et 

lille toilethus, hvor byens beboere frit kan besørge i 

flodens i forvejen grumsede vand. Forurening, kan man 

spørge! Nej, lidt lort betyder intet i den store 

sammenhæng, der er langt flere dyr end mennesker 

som besørger, både i og ved siden af floden.  

 

Laila, nikkede forstående. 

 

─ En enkelt gang, lagde vi til ved en lidt større 

landgangsbro. Vores lokale hjælpere havde arrangeret 

et udsøgt måltid mad i det lokale langhus. Høvdingen 

var en fredeligt udseende overtatoveret mand, som 

manglede tre fingre og havde det smukkest hønseben 
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stukket igennem næsevæggen, han bød os velkommen 

på sin egen lille måde og deltog selv i måltidet. Han 

talte en dialekt som de unge havde svært ved at forstå, 

men som visekommisæren udmærket kunne både 

forstå og tale. Visekommisæren diskuterede livligt med 

høvdingen, fik tips om hvilke stammer vi skulle undgå 

og hvilke vi godt kunne tilnærme os. Da vi var blevet 

mætte og skulle videre, betalte vi for gæstfriheden med 

et par pakker cigaretter samt en Rolex efterligning, 

som var blevet indkøbt til lejligheden. Høvdingen var i 

øvrigt fløjtende ligeglad med om det hed Rolex eller 

Albert Schweitzer, han kunne ikke udtale nogen af 

delene endsige aflæse urskiven, for ham var det 

udelukkende udsmykning. 

 

Laila afbrød ham endnu en gang.  

 

─ Jeg syntes det der med huleforskning er fantastisk 

interessant, tror du at du engang kunne tage mig med 

på en tur, altså til et sted hvor man kan opleve huler 

som dem du har besøgt?  

 

Morfeus var begejstret, kunne denne smukke unge 

kvinde virkelig tænke sig at dyrke hans passion for 

huleforskning sammen med ham? Han greb chancen! 

 

─  Nu, skal du høre, sagde han.  

─ Det var faktisk slet ikke huleforskning, jeg ville 

fortælle dig om i aften og egentlig har min historie 

taget alt for lang tid, men jeg er virkelig glad for, at 

den har gjort indtryk på dig og jeg vil hjertens gerne 

have lov til at invitere dig med på vores næste 

huleekspedition, hvis du har lyst.  

─ Men der er noget andet, som jeg gerne vil fortælle 

dig om og som du måske også har lyst til at deltage i, 

det kan blive mindst lige så interessant som 

huleforskning.  

─ Her til aften fik jeg uventet besøg af en mand som 

hedder Roberto Nielsen. Han er gesandt for et 

kejserrige, som ligger nogle dagsrejser herfra. Et 

kejserrige, som lige er blevet overtaget af en ung 
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kejser efter at hans aldrende far er død. Det forholder 

sig sådan, at dette kejserrige overhovedet ikke er 

kortlagt og Hr. Nielsen var blevet pålagt af kejseren, at 

bede mig om at hjælpe dem med at sammensætte et 

team af landmålere og kartografer, som skal kortlægge 

de ukendte og u-kortlagte områder for kejseren.  

─ Jeg er selvfølgelig meget beæret og da salæret tillige 

er yderst generøst, har jeg accepteret. Det var faktisk 

grunden til at jeg gerne ville tale med dig her til aften. 

Jeg havde simpelthen behov for at fortælle nogen om 

det held, der er tilfaldet mig og denne ”nogen” blev 

altså dig.  

─ Nu når du så siger, at du godt kunne tænke dig at 

deltage i huleforskning, tænkte jeg at det måske også 

kunne have din interesse, at deltage i en kartografisk 

ekspedition til aldeles og totalt ukendte egne. Det kan 

godt blive farligt, men med den eventyrlyst du lægger 

for dagen, er jeg sikker på, at du godt kan klare det. 

Derfor vil jeg gerne spørge dig om du kunne tænke dig 

at tage med som min sekretær, min højre hånd?  

─ Du føler måske ikke at du har kvalifikationerne, men 

tro mig, det vil tage mig meget kort tid at sætte dig ind 

i de praktiske ting som du skal kunne, så hvad siger 

du?  

─ Kunne du tænke dig at deltage?  

 

Hun kiggede lidt forlegent ned for sig, så meget 

betænksom ud og spurgte så, om hvornår de skulle 

drage af sted. Han fortalte hende, at han allerede i 

næste dag ville kontakte de andre, han havde haft i 

tankerne og hvis det var muligt, ville han sætte pris på 

at hun startede med at arbejde for ham allerede i den 

følgende dag. Han regnede med at de ville tage af sted 

den efterfølgende uge og fortalte ligeledes om de 

mange forberedelser de skulle igennem for at 

ekspeditionen kunne lykkes. Hun smilede til ham og 

accepterede med en slet skjult begejstring, hans tilbud.  

 

De aftalte derefter, at hun skulle komme ind til ham, 

den efterfølgende morgen, hvor de så ville begynde 

planlæg-ningen over morgenbordet. Hun lovede at 




