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Kong Pukkelrygs Saga:

Prolog:
”Bedstefar Tom!” lød det gennem hele huset. Børnebørnene slog 
døren op til stuen, hvor jeg sad og faldt hen i egne tanker, mens dagen 
gik på hæld.
”Hej tomme bedstefar!” kom det glædesstrålende fra poderne. Jeg 
morede mig over deres sjove formulering, samtidig med at jeg følte 
en varm glæde over, at de endnu engang fyldte huset med hele deres 
væsen. De kalder mig tomme bedstefar, og det havde jeg selv lært 
dem. Denne betegnelse skyldtes, at jeg som menneske havde lært 
noget om at nulstille sig og gøre sig tom, så noget nyt kan fyldes 
på! - Hvor langt er jeg overhovedet kommet i den proces? Svaret må 
være, at det har jeg ingen anelse om. Børnebørnene giver mig meget 
på den konto. Vi er følelsesmæssigt forbundne. Noget, som kommer 
fra hjertet af og stikker helt ned til hjertets rødder, og derfra strækker 
det sig dybt, dybt videre ud i noget uendeligt og ubeskriveligt. Jeg kan 
lære meget af den nye generation, som er kommet for at bære og løfte 
det videre, som vi, der kom før dem, forsøgte at manifestere på den 
blå planets grønne jord, frit svævende ude i mælkevejens galakse. De 
er det nyankomne stjernepotentiale, der får lov til at kaste lys over 
jordens liv.  Og de har en sund nysgerrighed efter at forstå, hvordan 
den her verden er skruet sammen som fundament for det, de selv skal 
skabe i deres liv.
Poderne havde nu slået ring om mig og den lænestol, som jeg havde 
fordybet mig i og foretrukket som min residens i øjeblikket. Vi smilte 
til hinanden – børnene og jeg. Derved opstod en synergi af varme 
omkring os, som er forundt, når vi mennesker på én gang føler os 
forbundne og åbne overfor hinanden.
”Bedstefar!” begyndte den største af pigerne og fortsatte med 
forventningsfuld stemme: ”Fortæl os om, hvordan du kom til Kong 
Pukkelrygs rige, og hvad der skete.”
”Gider I høre det eventyr endnu engang?” spurgte jeg og glædede mig 

over børnenes umiddelbare begejstring.
”Ja da,” lød det i blandet børnekor.
Jeg rettede mig instinktivt op fra lænestolens dyb for at gå fra et dyb 
til et nyt dyb i fortællingen om min vej i Kong Pukkelrygs rige. Det er 
min egen beretning om tilgangen til en dyb livsfilosofi, sådan som jeg 
oplevede det. Samtidig frydede det mig, at poderne stadig gad høre en 
ældre mands talrige oplevelser fra sit liv.
”Så hør her!” sagde jeg, mens jeg rømmede mig og begyndte 
fortællingen:
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Kapitel 1 - Flugten

Et strålevæld af lys blændede mine øjne.  Jeg forsøgte at huske, hvor 
jeg var, og forstå, hvad der var sket. Jeg havde det yderst dårligt og 
følte mig helt ved siden af mig selv. Mine øjne fik fokuseret på en 
hvidklædt kvindeskikkelse, der holdt en lille lommelygte med en 
stærk lyskegle, som nu blev fjernet fra mine øjne.
”Hvad er dit navn?” spurgte den hvidklædte skikkelse.
”Tom,” fremstammede jeg. ”Tom Kristen….” – Et hosteanfald gjorde, 
at jeg ikke fik fuldført sætningen. ”Tom Kristensen,” fik jeg endelig 
fremstammet. Nu huskede jeg, hvad der var sket. Jeg havde de sidste 
mange timer flakket omkring i en halvtåget og forvirret sindstilstand.  
Og den hvidklædte skikkelse måtte være en læge, som var med i den 
ambulance, der stod 10 meter fra, hvor jeg lå på en båre. ”Du vil ikke 
indlægges én gang til,”  tænkte jeg. ”Den tosseanstalt skal jeg ikke ind 
på igen.”  Med ét blev jeg meget klar i mit hoved, og min motivation 
for at komme væk fra den hvidklædte læge kom til overfladen. Jeg 
satte mig halvt op på båren og så mig forskrækket omkring. ”Jeg fejler 
ikke noget,” udbrød jeg.
”Det er jeg nu ikke så sikker på. Du er helt tom i blikket!” kom det 
omgående som modsvar fra den hvidklædte læge, samtidig med at 
hun vendte ryggen til og gik hen til ambulancen, hvor hun tog et lille, 
gennemsigtigt glas med væske i frem.  Hun fandt en sprøjte, og begge 
dele kom op i øjenhøjde. Kanylen blev stukket ned i glasset, og nu 
begyndte kammeret i sprøjten at blive fyldt op med væsken fra det 
klare, lille glas.
Adrenalinen pumper i samme nu ud i hele mit system. ”Jeg fejler ikke 
noget. Det er nok bare lidt stress, der har gjort, at jeg er faldet om,” 
hører jeg mig selv sige med både usikkerhed og en angst i stemmen, 
der var et udtryk for, at hele mit følelsesregister var i oprør. Og i 
samme sekund kom beslutningen. Jeg stak af i fuldt firspring hen ad 
gaden, inden hverken læge eller ambulancefolk nåede at protestere.  
”Jeg skal ikke ind i det system en gang til,” tænkte jeg i min flugt.

Mit navn er Tom Kristensen, – en mand i sin bedste alder. Og 
måske også med en livskrise og følelsen af tomhed her midt i livet. 
Jeg vurderer mig til at være mindst lige så normal, som normalt er, 
hvilket betyder, at jeg på jobbet altid er ulasteligt klædt med både 
jakke og slips. I min inderlomme er der altid en kam, så der er 
mulighed for at få håret sat ordentligt, hvis det skulle være så uheldigt 
at blæse ud af den planlagte frisure. Selvfølgelig er jeg på normal vis 
altid glatbarberet. Det giver mig en naturlig autoritet indenfor mit 
fag.  Jeg har selvstændig virksomhed, revision af profession. Men 
på en eller anden måde kunne det ikke fylde mit liv ordentligt ud 
længere. Kravene til mig. Deadlines. Forventningerne. Jeg var ved en 
erkendelse af, at livet var tomt. Lige i dette øjeblik var der selvfølgelig 
slækket kraftigt på min normale fremtoning. Det siger sig selv, da jeg 
nu var på hastig flugt fra nogle sikkert velmenende mennesker fra 
hospitalsvæsnet. Jeg havde prøvet systemet tidligere. Der skal et godt 
helbred til, hvis du bliver syg og indlagt i det system. Eller også er det 
systemet, der er sygt? Det er ikke et sundhedstegn at passe fint ind i 
et alvorligt sygt system!  Så hellere passe sig selv, konkluderede jeg, alt 
imens det gik hastigt derudad, væk derfra, hvor jeg lige havde været. 
Det er midsommer og de lyse nætters tid. Jeg må gemme mig et sted 
i fred og ro udenfor byen. Jeg kan igen mærke, at jeg har svært ved 
at bevare mit fokus. Småsveder. Flakker omkring,  – næsten lige så 
flakkende som den snoede vej,  jeg går på. Et skilt bekendtgør oven i 
købet, at vejen snor sig. Ovenpå advarselsskiltet sidder en kragefugl 
og betragter hvert et skridt, jeg tager. Næsten henne ved skiltet letter 
fuglen med et dybt rallende skrig. Det 
var vist en ravn med sit karakteristisk 
dybe skrig! Jeg går langs småveje og 
stier ude på landet. Natten begynder 
at falde på, men fuldmånen lyser op 
på min vej . Langsomt tappes jeg for 
kræfter.  Jeg bemærker nu to ravne, 
som i længere tid har skreget op i 
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luften over mig. Mærkeligt med sådanne fugle, som svæver rundt 
deroppe midt om natten.
Fortumlet og ør i hovedet kæmper jeg mig afsted. Benene er begyndt 
at sitre.  Faktisk ved jeg ikke, om næste skridt er en mulighed? Jeg går 
ned i knæ, - jeg kan ikke rumme mere, men kravler langsomt fremad 
i min tomme og ensomme tilstand.
”Er dette mon begyndelsen til døden?” Tanken farer igennem mit 
hoved.  Jeg ænser noget hvidt stakit, og lidt længere henne sidder 
en hvid låge.  På et skilt udenfor lågen står navnet ”Christinero”.  Nu 
bliver jeg klar over, hvor jeg har forvildet mig hen.  Det er et gammelt 
parkanlæg, der ligger et godt stykke udenfor lov og ret. En rest fra 
gammel tid. Jeg kan høre vindens spillen i bladene i de store træer 
bag stakittet, der bliver afløst af et stendige og en jordvold lige efter 
indgangen.  Der er trådt en sti over stendiget, hvor det hvidmalede 
stakit ophører. Der er noget magisk over parken, som den ligger der 
i måneskin.  Ravnene bidrager fint til magien ved igen at skræppe 
højt oppefra.  Jeg kravler hen til stien over stendiget og ruller ned på 
den anden side. Så mister jeg bevidstheden. Alt bliver sort som den 
mørkeste nat!

Kapitel 2 - Peter Pind

I mit mørke fornemmede jeg noget vådt på højre kind. Jeg slog 
øjnene op. Det var ved at være daggry nu. Endnu engang forsøgte jeg 
at fokusere, mens jeg lå der i det halvlange, fugtige græs.
”Hvad var det på kinden?” tænkte jeg efter at have følt det, som om 
en våd klud passerede hen over kinden.  En snude. En våd snude. Jeg 
kom på ny til bevidsthed. Et pindsvin på størrelse med en mellemstor 
jagthund stod med snuden nede ved mit hoved.
”Hvad?” skreg jeg.
”Hvad?” istemte pindsvinet umiddelbart efter mit udbrud og 
spærrede de sorte øjne ekstra op. ”Åh, der er liv,” klukkede pindsvinet 
glad.
”Kan du tale?” spurgte jeg overrasket.
Pindsvinet så forundret ud over mine udbrud.
”Ja, hvorfor skulle jeg ikke kunne tale? Ser jeg måske stum ud?” 
spurgte den, mens den lukkede det ene øje og så intenst på mig med 
det andet.
”Nej, det var ikke ment på den måde,” undskyldte jeg og fortsatte. 
”Men pindsvin plejer ikke at tale.”
Jeg var på én gang forskrækket og syntes, at det var mærkeligt at se så 
stort et pindsvin, der ovenikøbet talte til mig. Jeg var helt sikker på, at 
jeg havde hallucinationer eller var ved at blive skør.
Pindsvinet lo og klemte øjnene lidt sammen, mens han bevægede 
snuden. Efter en pause sagde han: ”Måske er plejer død? Du ved vel, 
hvor du befinder dig?”
”I parkanlægget Christinero,” fremstammede jeg, samtidig med at jeg 
undrede mig over den groteske situation, jeg sad i.
Pindsvinet rullede sig nu sammen af lutter morskab over mit svar og 
rullede sig som en bold i græsset og fik nogle visne blade til at sidde 
fast i sine pigge. ”En park,” lo han. ”Det er vist at forklejne Kong 
Pukkelrygs rige temmelig meget.”
”Kong Pukkelryg !  Hvem er han? Og hvem er du, om jeg må spørge?”
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Nu måtte det blive min tur til omsider at få en forklaring på min dybe 
forundring.
”Åh, undskyld mig. Mit navn er Peter Pind,” svarede han og fortsatte: 
” Hvem er så du?”
”Mit navn er Tom Kristensen.” - Et svar, jeg tidligere havde givet i en 
anden sammenhæng for et halvt døgn siden.
”Tom,” gentog Peter Pind. ”Jeg blev blot overrasket over at se en bylt 
ligge her i udkanten – og så opdage, at det var et menneskebarn, som 
lå der.”
Peter begyndte at ryste de visne blade af piggene og fortsatte: ”Hvad 
har bragt dig herind?”
Jeg var i syv sind og anede ikke mine levende råd i denne uvirkelige 
situation. Derfor holdt jeg en pause, inden jeg svarede, som ærligt var: 
”Jeg er på flugt.”
Peter rystede lidt sørgmodigt på hovedet og spurgte: ”En flygtning? 
Hvad er du da på flugt fra?”  Peter forventede vist ikke, jeg skulle 
svare, for han fortsatte: ” Du er vist på flugt fra dig selv. Er det ikke 
sådan, at I mennesker flygter fra virkeligheden? I overser oftest det, 
som skulle være så enkelt og ligetil.  Det er kun et fåtal af mennesker, 
som står ved sig selv og forbliver i virkeligheden.”
Jeg var blevet mere rolig ved situationen nu, men mest af alt 
forundret over de ord, som kom over pindsvinets læber, så jeg spurgte 
nysgerrigt: ” Hvad er virkeligheden for en størrelse? Kan du fortælle 
mig det?”
Peter Pind fortsatte roligt: ” Virkeligheden er en pudsig størrelse, men 
der er altid et budskab i den til dig. Lige nu er din virkelighed, at du 
ligger og har bidt i græsset og taler om virkeligheden med selveste 
mig, – Peter Pind. Se, dét kan du da ikke benægte.  Og her i Kong 
Pukkelrygs rige er jeg nok den, der i min ydre form ligner mennesket 
mest.  Menneskene er ikke sådan lige at gå til. Og hvis du kommer 
for tæt på dem, så stikker de,” lo Peter og fortsatte:  ”Var det ikke det, 
nogen ville gøre ved dig for et halvt døgn siden, og var det ikke sådan, 
at du selv stak af? Men det er kun i min ydre form, jeg ligner nutidens 

mennesker. I modsætning til disse har jeg alle antennerne ude. Sanser 
mere end mennesket. Derved er mit indre ganske anderledes. Og selv 
om jeg ser med kun ét øje, da ser dette mit øje mere end menneskets 
to øjne,” sluttede Peter Pind, mens han blinkede til mig med det ene 
øje.
Nu sad jeg der i græsset med min forundring endnu engang. Jeg 
så godt, at pindsvinets ene øje var tilsløret, og det andet øje lyste 
klart op. Piggene dirrede, som sansede de hver en bevægelse i miles 
omkreds.  Hvordan kunne ham der Peter Pind vide, hvad der lige 
var sket med mig for et halvt døgn siden? Hvordan er jeg havnet her 
i noget, som påstås at være Kong Pukkelrygs rige? Min sædvanlige 
tankegang var stadig særdeles udfordret over det, jeg havde set og 
hørt. Mit sind var splittet, og følelserne var endnu engang i oprør 
over hele situationen. Derfor følte jeg, at jeg måtte slå fast, hvad der 
var op og ned i denne sag, og udbrød: ”Nej, hold nu op! Jeg kom 
hertil i måneskinnet om natten – godt nok i en omtåget tilstand, - 
og nu befinder jeg mig i parkanlægget Christinero.  Resten er bare 
en underlig drøm, – noget uvirkeligt. Jeg sidder ikke her i Kong 
Pukkelrygs rige og taler med et overdimensioneret pindsvin. Det kan 
ikke lade sig gøre.”
”Hvad!” udbrød pindsvinet noget overrasket.  ”Benægter du virkelig 
min eksistens?” forsatte Peter Pind, alt imens han vendte ryggen til og 
blidt trykkede nogle af sine pigge ind i min venstre skulder.
”Av, det stikker,” sagde jeg og sansede samtidig, at kroppen reagerede 
med smerte. Men ikke kun en almindelig smerte. Det var som at få 
stød gennem hele kroppen. Men denne impuls gjorde samtidig noget 
ved min opfattelse af situationen.
”Det var da også meningen,” smilte Peter Pind. ”Når du ikke vil lytte 
og forstå, så vil du måske hellere mærke, at din krop vil fortælle dig, 
at det, du nægter at indse, er ganske virkeligt? Du bliver nødt til at 
forholde dig til det. Eller mener du også, at din krop lyver?”
”Nej,” erkendte jeg. ”Jeg kan mærke dig ganske tydeligt.”  Min krop 
blev mere afslappet igen, og mine følelsesmæssige parader var ved at 
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blive lagt ned igen ovenpå denne omgang.
Peter Pind fortsatte: ” Hvorfor stoler du så ikke på det, dine øjne ser, 
og dine ører hører? Hvorfor forholder du dig ikke til virkeligheden?   
Det mindste prik i din krop er et budskab om virkelighed, og selv det 
budskab kan du have svært ved at forholde dig til. Hvorfor skal det 
komme så vidt, at du skal føle det på din krop?”
”Fordi,” stammede jeg lettere rystet i mine fastlåste overbevisninger 
og fortsatte: ”Fordi det er sådan en uvant situation for mig, og det 
plejer ikke at være sådan.”
”Jamen, jeg har jo sagt, at plejer er død,” lo Peter Pind, så piggene 
vibrerede, mens han fortsatte: ” Det er ene og alene din opfattelse af 
tingene, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Hvordan 
plejer du at komme ind i det, du opfatter som parkanlægget?”
”Jeg bruger indgangen,” svarede jeg, samtidig med at jeg undrede mig 
over sådan et spørgsmål, hvor svaret er endegyldigt logisk.
Peter Pind smilte og fortsatte: ”Har du tænkt over, at det, du kalder en 
indgang, er den ene side af lågen. På den anden side af lågen kaldes 
det i samme verden af begreber for udgangen. Men det er da samme 
låge. Blot med forskellig betegnelse, alt efter hvor du står. Sådan er 
det, når der opfattes i dualitet og systemer.  Kan det mon være sådan, 
at både her og der måske i virkeligheden er et og det samme? Men sig 
mig, om du kom via denne såkaldte indgang i dag?”
”Nej, jeg kom faktisk kravlende over stien på stendiget lidt herfra, ” 
svarede jeg og tænkte: ” Hvor mon han vil hen med det spørgsmål? ”
”Ja,” lo Peter Pind. ”Havde du anvendt den ordinære indgang, da var 
du kommet til det, du opfatter som parkanlægget Christinero. Sådan 
er loven. Men da du gjorde noget andet end det, du plejer, kom du 
et andet sted hen end det, du plejer. Du fandt en ny åbning, og din 
virkelighed er nu, at du i stedet er havnet i Kong Pukkelrygs rige. Og 
velkommen hertil! Du er ventet. Og da du nu gjorde noget andet end 
det, du plejer, har du så mødt mig, – selveste Peter Pind, - din bedste 
ven, om du vil. Nu tror jeg, en omgang natursaft vil være på sin plads. 
Må jeg byde dig på et krus?”

”Tak, ” sagde jeg og rejste mig op. ”Det er venligt af dig.” Jeg kunne 
lige så godt gå med på ”legen”. Følte en form for tryghed på trods af, 
at mine vante forestillinger stadig nægtede, at jeg lige var budt på 
noget at drikke af et pindsvin.
Peter smilte og missede med øjnene og fortsatte: ”Jeg har jo sagt, at 
jeg er din ven, og at vi både er venner og lige. Vi er meget ven-lige 
sammen.  For her i Kong Pukkelrygs rige er selv de skæve lige. Så om 
den ene har pigge, og den anden lugter af menneske, – se det betyder 
ikke noget her,” lo Peter Pind.  Og med de ord ledte han mig mod 
en kæmpe bunke visne blade, hvis form mest af alt mindede om en 
kæmpe iglo. Herinde boede Peter Pind.
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Kapitel 3 - I Peter Pinds naturresidens

Inde i Peter Pinds hule bestod væggen hele vejen rundt af blade. 
Hvert enkelt lille blad var klædt i en af efterårets forskellige gyldne 
nuancer. Rummet var en stor hvælving som i en katedral, og sollyset 
udenfor oplyste og skinnede gennem bladene, så det virkede, som om 
væggen i hvælvingen var formet af en stor mosaik i efterårets farver, 
som strålede ud i beboelsen. Bord og stole stod ude ved væggen, 
der gik hele vejen rundt i en cirkel og foroven buede indover, så den 
samtidig dannede tag.  Væg og tag gik ud i ét.  En gammel lysekrone 
hang ned over bordet. Der var et ildsted med lidt køkkengrej til.
”Wow!” udbrød jeg og fortsatte: ”Sikke en hule, du har her.” Jeg var 
mildt sagt imponeret over det, jeg så.
”Tak,” smilte Peter Pind. ”Jeg er også ganske tilfreds med min bolig. 
Men sæt dig nu ned og smag på saften.” Peter Pind rakte mig et krus 
med saft, som jeg smagte på.
”Wow!” kom det endnu engang fra mig. ”Hvad er det for en 
himmelsk drik?” En sødlig smag fyldte min mund, og den bredte sig 
fra maven ud i hele organismen. Og nu kom der virkelig ro på mig. 
Samtidig kvikkede det op med en ny energi til hele kroppen.
Peter Pind smilte igen, og hans sorte øjne fik en fantastisk glød, 
mens han svarede. ”Himmelsk er nu så meget sagt. Men den er jo 
naturlig, – brygget på naturens egne safter. I dette tilfælde er det 
hyldens blomst, som har lagt smag og styrke til.  Ægte natursaft fra 
naturlig kilde. Smagen er altid god, når det er brygget på naturlig vis. 
Husk, at jeg er et naturvæsen, og alt, hvad jeg foretager mig, er ud 
fra min iboende natur. Vi naturvæsner har en forståelse af at lytte til 
naturen, da vi er en del af den, og vi folder os ud i overensstemmelse 
med vores natur. Vi er lig naturen, og derfor er vi natur-lige.  Der 
er I mennesker en underlig og sjov størrelse, for I har de samme 
muligheder, – men hvor mange af jer formår egentlig at lytte til 
jeres natur og handle derefter? Det gør jer som oftest kunstige eller 
u-natur-lige. Men jeg er da glad for, at du, menneske, Tom, kan lide 

smagen af både min bolig og naturens safter.”
Eftertænksomt kiggede jeg ned i plankebordet foran mig efter at have 
taget endnu en mundfuld af den fantastiske saft. ”Hold da op! Hvor 
kvikker den natursaft meget op, og sætter gang i hver eneste celle i 
kroppen, ” sagde jeg mærkbart oplivet.
”Ja,” smilte Peter Pind og fortsatte: ”Godt, du oplever virkningen af 
naturens medikamenter. Drik endelig  alt det, du lyster.” Derefter blev 
en hel kande saft stillet på bordet. 
Nu kom der en fugl frem i døråbningen. Den var sort, - men med en 
kongeblå glans over sig. Det var en ravn, der 
stod dér.
”Halløjsa! Nogen hjemme?” spurgte den.
Peter Pind svarede glad: ”Kom endelig 
indenfor!”
Jeg betragtede fuglen, og i mit stille sind 
tænkte jeg: ”Endnu et dyr, som taler.” Ravnens stemme lød som en 
dyb, melodiøs bas fra et orgel.  ”Okay, hvis den ene kan, så kan den 
anden vel også?” Og derefter gad jeg ikke tage stilling til, om det 
virkelig var virkeligt. For mig var det sandt. Jeg ønskede heller ikke 
endnu engang at blive konfronteret med Peter Pinds pigge. Og jeg 
måtte erkende, at husets atmosfære og denne fortryllende natursaft 
havde opkvikket mig i en tilstand af eufori, som er sjælden, men 
fantastisk, når det sker.
Ravnen fløj elegant op på plankebordet og stod en meter foran mig.  
Vore øjne mødtes – sandsynligvis i et sekund. Men det føltes som 
en uendelighed. Der skete et eller andet med mig, idet vore blikke 
mødtes. Og det var ikke natursaften, der spillede mig et puds. For 
det føltes, som om der var en energioverførsel fra ravnens blik over 
til mig. Samtidig var det, som om ravnen på forunderlig vis fik en 
tilbagemelding uden ord eller andre tilkendegivelser omkring min 
tilstand. Det føltes, som om ravnen læste mig som en åben bog.  Jeg 
lod alt dette ske og formåede heller ikke at stritte imod. Ravnens 
fjerdragt forekom mig at være selvlysende med en kongeblåsort 
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skinnende udstråling omkring sig. Og samtidig havde ravnen et dybt 
blik, der vurderede mig intenst.
Endelig sagde fuglen noget med et glimt i øjet: ”Hvad så, Fessor? 
Hvordan har du det?”
Tankerne fløj som virvar af fugle gennem mit hoved. Hvad skulle 
jeg mon svare? Efterlyste ravnen mon et svar på, hvordan mit liv var 
slået ud af planlagt kurs, eller min nuværende tilstand. Sad jeg lige 
her i stolen med natursaften indenfor rækkevidde? Jeg hørte mig 
selv svare: ”Op og ned, sjældent ligeud. Jeg synes, det hele oftest er 
problematisk.”
Igen spurgte ravnen: ”Og hvordan har du det lige her og nu?”
Jeg kunne mærke, at jeg faktisk havde det rigtig godt, som jeg sad i 
stolen i Peter Pinds naturresidens og kunne igen høre mig selv svare, 
hvad sandt var: ”Jeg har det meget, meget bedre lige nu.  Meget bedre, 
end jeg længe har haft det.”
”Hør”, sagde ravnen, ”det er da en god begyndelse. Du er Tom, 
formoder jeg? Og mit navn er Hugin.” I samme nu kom endnu en 
ravn til syne i døråbningen. Den næste ravn havde samme intense 
kongeblåsorte udstråling som den første. De kunne være tvillinger.
”Halløjsa,” sagde den sidst ankomne fugl. ”Fantastisk at møde dig 
så tæt på og høre dig tale med os. Mit navn er Munin. I aftes og i 
nat forsøgte vi ellers at få din opmærksomhed, og det lykkedes kun 
delvist.”
Forbavset udbrød jeg: ”Var det jer, som skreg over mit hoved i nat, 

inden jeg væltede omkuld?” Jeg kunne godt huske de ravnefugle fra 
i nat, nu da jeg blev gjort opmærksom på dem. Men de havde ikke 
interesseret mig særligt meget om natten, da jeg havde nok at gøre og 
kæmpede med at holde mig selv oppe i nattens mulm og mørke.
Hugin svarede: ”Du opfattede det blot som skrig og skrål, men vi 
vejledte dig faktisk på din vej i mørket og talte til dig på nøjagtig 
samme måde som nu. Træerne og vinden gjorde det samme. Men 
du opfattede det anderledes. Vi er glade for, at du nu hører klart. 
Velkommen til virkeligheden!”
Nu satte jeg mig tilbage i stolen og drog et dybt suk. Et suk, som 
gjorde, at jeg slap det meste af de parader, som jeg havde værnet mig 
med som et skjold det sidste døgns tid. ”Hugin og Munin kalder 
I jer. Sig mig engang, - det hed to ravne i den nordiske mytologi 
også, husker jeg. Var det ikke dem, som sad på Odins skuldre som 
rådgivere?” spurgte jeg efter at have tænkt mig lidt om.
Ravnene svarede samtidig med deres dybe stemmer: ”Det var os, – 
og det er os. Vi var i tjeneste hos Odin som den sidste af flere store 
konger. Derefter blev vi fritstillede og er nu på rejse og gør tjeneste for 
hvem, der har brug for det og ønsker det.”
Nu blev jeg kortvarigt mundlam, samtidig med at jeg forsøgte at 
genkalde det, jeg havde hørt om Odin og hans to ravne. Huskede, at 
myterne fortalte om de to ravne, der ved hver dags begyndelse fløj 
ud i verden og bragte nyt tilbage til guden Odin. Men det var jo en 
myte! Noget, som vikingerne havde haft som en del af deres overtro. 
Mit hoved kunne ikke følge med. Men noget i mig fortalte, at det, de 
to ravne lige havde sagt, var sandt nok. Lidt efter formåede jeg dog 
at fortsætte: ”I burde da for længst være døde og borte, såfremt den 
fortælling om guderne er virkelig.”
Hugin svarede: ” Borte for nogen måske, – men døde? Nej, dét er 
vi ikke! Dér, hvor vi hører til, findes ingen død i den forstand. Kun 
forandring. Så vi lever skam i bedste velgående, selv om tider skal 
komme, og tider skal henrulle. Slægt skal følge slægters gang. 
Der står skrevet følgende i gamle tekster:
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Der er gjort et æg ud i Jelling,                                                                                                                                         
ud kommer grim en ælling,                                                                                                                                         
der over tid bliver god en vane,                                                                                                                                            
se, at ælling udvikler sig til smuk en svane.

Det burde vel være bevis nok for, at vi måske for nogle tilsyneladende 
er borte, men ikke døde,” sluttede Hugin.
Peter Pind lænede sig frem og hviskede mig i øret: ”Det er kongesnak, 
- det, ravnen fortæller.  En tale, som kun en konge forstår fuldt ud.”
Jeg ønskede ikke at protestere længere. De sidste timer havde jeg 
allerede oplevet så meget, at hvis jeg skulle fortælle noget af det til 
andre, da ville de stemple det hele som usandt eller i bedste fald påstå, 
at fantasien løb af med mig. Ravnenes dybe basstemmer og hele deres 
udstråling påvirkede mig og fik mig til at slappe totalt af i situationen. 
Og fremlægningen af verset fremstod som en smuk dyb melodi i 
mine ører.  Igen spurgte jeg: ” Det kan jeg godt se. Men hvordan kan I 
have denne viden? I er da blot nogle fugle.”
”Blot nogle fugle!” gentog Munin og fortsatte: ”Må jeg bede om 
respekt! Vi var til stede, da det hele skete og var en del af processen. 
Og selv om vi ikke havde været en del af processen, da havde vi 
alligevel vidst besked. I fordums tider hædrede folket os og bar 
ravnebanneret, når nye landvindinger skulle opnås. Det siger noget 
om den tids mennesker, der valgte os ravne som et symbol for deres 
tro. Det var dét banner, som danerne havde før Dannebrog, der 
i en senere tidsalder dalede ned fra himlen. Det siger også noget 
om dén tidsalders mennesker, der valgte et kors som vores afløser 
i symbolikken på deres tro. Vi var anerkendte, før korset gjorde 
sit indtog.  Vi med vinger formår at bevæge os i højderne og har 
et udsyn, samt et netværk, der giver viden og overblik og dermed 
forståelse for mangt og meget. Mere end de væsner, som er dømt til 
at gå med ben på jord, kan drømme om. Så I, der er bundet til gang 
på jord, er mere end velkomne til at spørge os fra højderne, som ved 

besked. Så længe vi er adskilte og hver for sig, sker der ikke de store 
forandringer. Men når det lave fra jord forenes med os fra det høje, da 
er vi virkelig i stand til at udrette meget.
Peter Pind henvendte sig nu til Hugin og Munin: ”Jeg går ud fra, at 
den nyligt ankomne er den, som ifølge profetien skal komme?”
Munin svarede: ” Det kan vi kun bekræfte.”
”Jeg vidste det,” udbrød Peter Pind glad.
Jeg troede ikke mine egne ører og ønskede, at de ville falde af, hvis 
det, jeg hørte, var sandt.  Hvilken profeti? Og hvem var den nyligt 
ankomne? Jeg var nyankommet her og følte, at jeg måtte protestere, 
hvis det var mig, de omtalte. Der er ikke lavet profetier om mig. Det 
måtte være en anden.  Nu var det min tur til at få ord indført og få en 
forklaring, så jeg spurgte: ”Undskyld, at jeg spørger, men hvad er det 
for en profeti?”
Munin forsatte: ”Det skal du ikke undskylde.  Men det er ganske vist! 
Det er et varsel om den nye tid, som kommer. Tiden er inde til, at 
profetien sker fyldest. Der står skrevet følgende:

Når der kommer et bæger, der er Tom,                                                                                                                            
skal det fyldes fra kilden med visdom.                                                                                                                                
Bægeret er barn af menneskets flid,                                                                                                                                  
og bægeret Tom indvarsler den nye tid

Endnu engang blev verset udtalt, - meget forståeligt og med en dyb, 
melodiøs basstemme. Ordene var særdeles underlige. Mit hoved 
forstod og hørte nogle ord, som blev smukt fremlagt. Men faktisk 
forstod jeg stadig ikke meningen med noget af det og måtte endnu 
engang spørge: ” Og hvad betyder så det på godt dansk?”
Munin svarede: ” Okay, Fessor, så lad mig udlægge teksten for dig. Jeg 
vil forklare dig det, som står med usynligt blæk, og læse højt af det, 
der står mellem linjerne. Det formår konger at gøre.  Normalt giver vi 
dig kun nødderne, og du skal selv knække dem. Men det er vigtigt, at 
du fuldt ud forstår din del af den store plan.  Lad mig starte med den 
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første tekst. Og derefter den anden med profetien om dig.”
Og Munin fortalte: ”For 1000 år siden var aserne i krise. Troen på 
dem var afløst af tvivl, og der var mere fokus på en anden tro sydfra. 
Og når noget ikke får næring, bliver det svagere. Og således også 
med asatroen. Der blev givet næring til en anden trosform. Om den 
ene er bedre end den anden, kan diskuteres. Men hver tid har sin 
kultur og trosform. Krisen var sat ind. Og i krisen blev sat en sten for 
overlevelse og bevaring. Asatroens kraft og styrke blev mejslet ind i 
krisens sten.
Men stenen er ikke en almindelig sten. Og mejslingen er ikke 
en almindelig mejsling. Stenen er skabt ved psykisk kraft og 
materialiseret. Der er anvendt den samme urkraft, som får en blomst 
op af den mørke muldjord. Det er selveste skaberkraften, som er 
anvendt gennem mennesker, der formåede at bære og bruge kraften 
gennem sig til at materialisere stenen, som den nu fremstår i sin ydre 
form med dens indre hemmeligheder. Runerne i stenen træder frem, 
– normalt ville de være hugget ind. Endnu et tegn på, at stenen ikke 
er af denne verden. Og den dag, stenen atter vender tilbage til det 
sted, hvorfra den har sin oprindelse, da vil verden undre sig over dens 
bortgang. Men en blomst, der forsvinder, når dens tid er omme, anser 
verden som et naturligt fænomen, skønt blomsten bringer erindring 
om en anden højere verden, hvorfra den kom. Stenens bortgang vil 
fremstå som et mysterium til den tid. Magi, overnaturlige kræfter, 
trylleri og hokus pokus er blot nogle af de tomme ord, som folk vil 
bruge, når de oplever kraften anvendt på en måde, de ikke før har set. 
Og dog er kraften såre naturlig, selv om de fleste mennesker i disse 
tider i første omgang ikke forstår sig på den.
Skalkeskjulet for den koncentrerede urkraft lå blot og ventede et 
tusinde år i stenens indre, indtil den atter blev udklækket og fritstillet. 
For ligesom vi to ravne er fritstillede, ligeså er kraften og styrken 
fra asatroen fritstillet nu om dage. Det skete blot for få år siden i 
forårstiden, da nat og dag var jævnbyrdige, og lyset derved ville 
fylde mere end mørket i de næste mange tider.  Og budskabet kan 

læses mellem linjerne i stenen for dem, som forstår sig på den slags. 
Det er kongeskrift, som står mejslet ind i denne krisens sten. Og 
det kan kun konger forstå at læse. Stenen symboliserer også krisen. 
Brug ordet krisen og tag det kors som bruges af kristne i form af Tau 
korset med bogstavet T. Forestil dig, at dette T kors har samme værdi 
som bogstavet T og sæt eller plant det ned i ordet krisen som femte 
bogstav. Ordet er nu omdannet til krisTen. Krisen fik en anden form 
og lyd og så ud til at være anderledes, ved tilførelse af dette kors. Men 
det ændrer ikke på, at de 6 bogstaver fra det gamle stadig indgår i 
navnet. Forestil dig nu, at krisens sten står tilbage som symbol med 
et kors sat i krisen. Dette kors rager op og transformeres, som den 
sidste halvdel af sværdet med næsten samme form – nu i form af 
skæftet fra et sværd med klingen ind i stenen, - sat i krisens sten. Og 
den, som kan trække sværdet ud af stenen, formår virkelig at ændre 
på situationen.  Og hvem formår så at kunne trække det sværd op af 
stenen og bruge kraften fra aserne og omforme den ælling, som nu er 
fritstillet, til en smuk svane? Den, som har øjne, ser. Og den, som har 
ører, hører. Og den, som har kraften i sig, får tingene til at ske.
Det beskrives i profetien om 
dig. Dit navn er Tom, ligesom i 
profetien. Du er menneskebarn 
ud af en kulturel kristen 
indstilling. Når man som dig 
er tom, er der plads til at fylde 
på. Du er en harmløs kristen. 
Ingen fanatisme har slået rod 
i dit indre. Du er det tomme 
bæger, der skal fyldes op, og du 
indvarsler den nye tid. En tom, 
kristen søn, om du vil. Hele 
dit navn udtrykker dette. Den, 
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som har ører, hører. Og den, som har øjne, ser. Og den, hvis navn 
udtrykkes i det tomme bæger, er den udvalgte.  Forstår du, hvad det 
er, jeg fortæller dig, Fessor?” sluttede Munin.
Jeg sad længe i eftertænksomhed, inden jeg fik mod til at svare. 
Havde følelsen af, at lille mig ikke er skabt til at skulle fyldes op som 
et bæger, der er tomt. Og ovenikøbet med en kraft fra en gammel 
tid. Og det skulle forandre tingenes tilstand? Syntes på en måde, at 
fuglene ævlede løs, – men alligevel var der en form for substans i det, 
som blev sagt. Noget, der et eller andet sted talte til mig. Endelig fik 
jeg svaret: ”Tom – det er vist ligesom at være et nul. Ingenting er vel, 
hvad der kommer ud af ingenting.”
Hugin fortsatte nu: ”Undervurder ikke dig selv, Tom. Du er den 
udvalgte. Tag nullet og stil et ettal foran. Så står der 10! Tag et nul 
mere og stil det bagved. Så står der 100. Sæt et ettal bagved igen 
og der står 1001. Så hvis du ser dig som et nul, og du får hjælp hos 
en ven af betydning på din venstre side, da har I to allerede skabt 
værdien ti. Sammen vil I begge have større betydning end dengang, I 
stod adskilte og hver for sig.”
I samme nu udbrød Peter Pind i jubel: ” Og du har allerede én ven af 
betydning. Jeg skal nok hjælpe dig.”
Hugin fortsatte: ”Og vi skal nok sidde på dine skuldre og fortælle dine 
ører ting og sager til forståelse, mens du bruger dine øjne på din vej, 
når du skal udfolde dig i skaberkraftens handling. Så nu skal du samle 
dit kors op symbolsk  ved at trække sværdet ud af stenen og få lavet 
om på disharmoniens tilstande.  Du står ikke alene med opgaven, – 
men du er den, som er udvalgt til at gøre dette. Den, der har øjne, ser. 
Og den, der har ører, hører. Og den, der har villigheden til at udføre, 
vil modtage hjælpen. Forstår du nu, hvad det er, profetien fortæller 
om dig?”
Deres ord fik mig til at vokse. Havde jeg virkelig dyrenes tillid på den 
måde? Og de tilbød ovenikøbet at hjælpe mig! Forsigtigt spurgte jeg: 
”Men… hvad er det, som I vil have mig til?”
Munin svarede: ” Kong Pukkelrygs rige er et land i disharmoni. 

Enten regner det for meget, eller også skinner solen for meget. Kong 
Pukkelryg har skabt en ørken, udtørret og ufrugtbar, afsveden og 
glædesløs, og kalder det fred. Når du bærer kraften ind i den ørken, 
da vil livet springe op alle steder og blive til en have, grøn, dyb og 
rolig som en oase, der giver hvile til dem, som fór vild og vandrede 
i støvet. Dér har de et tilflugtssted, der af kærlighed er gjort rede til 
dem. Dér, hvor der engang var ørken.  Din profession er revision, 
og du skal genindføre en urgammel vision. Indføre visionen. En 
re-vision, hvis du forstår. Genindføre tidligere tiders visioner fra det 
urgamle, der er skabt tilbage fra tidernes morgen, men i den nye tid.”
Nok var jeg revisor af uddannelse. Men den måde, hvorpå de legede 
med ordet revison, var helt og aldeles ny for mig, sat i relation til det 
at skulle skabe en grøn oase i en ørken. Endnu engang spurgte jeg 
forsigtigt: ”Hvilken vision mener du?”
Hugin fortsatte: ”Der er kræfter skabt og opbygget fra tidernes 
morgen gennem mange forskellige riger og ligeledes deres trosretning 
på jord. Ligesom nu med asatroens og kristentroens skabende 
kræfter. Den nye tids mulighed er, at krydsningsfrodigheden fra alle 
disse forenes i en skaberkraft. Og det er stærke kræfter, vi har med at 
gøre. Så det er ikke hvem som helst, der kan og skal gøre dette. Men 
du, kære, harmløse menneskebarn, der ikke har ønsker om at bruge 
disse kræfter til egen vinding, men at bruge dem til vinding for alle – 
for helheden, er udvalgt til at indsætte denne urgamle vision i Kong 
Pukkelrygs rige.
I kongens rige er der mange spændinger. Der er skævheder, som skal 
rettes op. Kongen har sat sig på tronen, men han er kun konge af 
navn, og hans gavn vil ikke give folket den frihed og de fremskridt, 
landet sukker efter. Folket får ikke den føde, mange så inderligt 
hungrer efter.  Ægte tro, som skulle blive til viden, er afløst af 
overtro og tankespind. De fleste mennesker er underlagt kongens 
beslutninger, og det har indflydelse på hele riget. Sygdom, fjendskab 
og fejlslagen høst er på mange områder udbyttet. Bedst som noget 
spirer frem i sin naturlighed, da regner det for meget, eller også tørrer 




