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Richard Topper 2. 
Skyggernes dal.  
Fantasi børneroman af Thure Barsøe-Carnfeldt i samarbejde med 8 drenge (8-14) 

 

 

Richard med to af sine kampfæller på vej til verdenstrolden Faro svævende på ”Skykarussellen 
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Forord: 

Dette er forfatterens anden fantasi spækkede børne-bog   Absolut 

uegnet for små børn, pæne børn, sure mænd, sarte sjæle og svage 

kvinder, skolelærere, politikere, pensionister og 

kværulanter.  Denne bog bør læses af enhver eventyrer som kan 

kunsten at læse det skrevne ord og specielt det som står mellem 

linjerne. 8 unger i alderen 8-14 år har suppleret forfatteren med at 

hitte på karakterer og hændelser som indgår i denne fiktions børne- 

og ungdoms roman. 
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Kapitel 1. 
Efter at Richard og hans gruppe, var de vendt tilbage til 

Kampiaborgen og havde tilmeldt sig en ny sæson på 

efterskolen. I perioden indtil skolestart, havde de nu forberedt 

sig i et par måneder med b.la. våbentræning og en del teori. 

De var nu klar til at starte en ny indsats som rettergangs 

hjælpere. 

De var alle blevet ældre, men lignede stadig meget sig selv 

fra sidste sæson. 

Døgnbisserne bestod i sin tid af 8 elever. De 7 af dem 

studerede til at blive kampofficerer for videre at dygtiggøre 

sig indenfor faget. Richard, læste til eksamen for at blive en 

af de sjældne ”Rettergangstrolde” som kæmper mod det onde 

og opretholder retfærdighed mellem alle mennesker i hele 

verden. 

 

 Alle 8 ses nedenfor:  

Senius på18 år    udnævnt til officer år 4. 

Allan på 17 år         ”              ” 
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Anders 16 år          ”              ”  

Elene 17 år         

 

Sylvia                    Kvinden i vanddunken. Kadet. 

                                       

Irene på 16 år           ”              ” 

Silvana på 17 år       ”              ”                 

 

 Peterik 16 år           uddannet Forsynings officer. år 4. 

 

Richard på 20 år    Leder og Rettergangstrold.  

 

Gynter                     ny officers aspirant år 1. 

 

Skrumpe                         officers aspirant år 2. 

 

Sylvia 
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Eleverne havde nu alle indfundet sig i klasselokalet. De sad 

nu og småsnakkede om løst og fast. 

Døren gik op, der blev helt stille, alle rejste sig op. langsomt 

gik rektor Kampia op til kateteret, vendte sig om og sagde: 

”God morgen klasse, velkommen tilbage - sid ned.” 

 

 

” jeg har gennemgået jeres beretninger fra sidste periode og 

jeg er imponeret over hvad I opnået af gode resultater. I dag 

skal vi gennemgå de seneste beretninger, og så skal 

undersøge sammen, hvorfor skyggernes dal trænger til et 

gennemsyn. Med først gennemgår vi lige forskellen på 

mørke, lys og skygger”: 

Kampia kiggede rundt i lokalet og begyndte så at fortælle sin 

historie: 

”I forbindelse med jordens skabelse for mange millioner år 

siden, indgik solen og planeten Jorden en pagt som gik ud på, 

at alle objekter, levende som døde, som stikker op fra jordens 

overflade, skal have en skygge som tegnes af solen. Skyggen 
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vil forandre sig når solen bevæger sig fra øst til vest hver 

eneste dag året rundt.” ”Solen har tilladt, at der kan dannes 

falske skygger hvis der anvendes falsk lys, såsom spejle, ild, 

gnister og andet kunstigt lys. Disse skygger kalder solen 

generelt for kunstigt frembragt lys.” 

Anders rakte hånden i vejret og efter et nik fra Kampia 

spurgte han: ” Kan solen fjerne de skygger som den allerede 

har lavet?” 

Nu var også Peteriks nysgerrighed aktiveret så han fik lov til 

at spørge: ”Kan det tænkes, at der også er indgået en aftale 

med mørket fordi mørket indgår i en skygge?” 

”Begge spørgsmål er gode spørgsmål” Sagde Kampia og 

forklarede: 

”Ser I, mørket hørte i sin tid under de ondes gerninger, men 

da solen med sin styrke og varme opdagede, at mørket var 

fanget af det ondes kraft, så stoppede solen med at sende sine 

lysstråler ned til jorden således at alt på jordens overfladen 

frøs til minus 5000 grader. Det medførte at al ondskab frøs 

ihjel, men mørket overlevede at blive dybfrosset, så da solen 

erobrede mørket, kom den til at bestemme over alle mørkets 

nuancer på jorden.” mørket blev så tilknyttet jorden og fik 

den opgave, automatisk at danne skygger når solen lyste på 

det som stak op fra jordens overflade. Siden har der ikke 

været problemer med mørket.” 

”Hvorfor foregår de fleste forbrydelser så under dækning af 

mørket?” blev der spurgt. ”Hvem var det som sagde det?” 
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Kampia kiggede rundt blandt eleverne i klassen. ”Det var mig 

som spurgte” sagde Senius med brøde betynget stemme. 

Det var godt du spurgte Senius, fordi det er ikke lige meget 

hvad de onde gør mod alle andre skabninger her på jorden. 

Der har været forsket meget i hvordan man kan stoppe 

mørket fra at blive brugt af de onde kræfter, men man har 

endnu ikke fundet en brugbar løsning. 

”Til Peteriks spørgsmål kan jeg yderligere sige” Mørket og 

skygger er det samme. Mørkets kraft er variabel fra den 

fineste svage grå, til den kraftigste uigennemsigtige sort. Der 

er mange tusinde nuancer, ligesom når dagen stopper og 

solen langsomt går ned, her kan man se næsten alle nuancer i 

den periode der på Anglikansk (Engelsk) kaldes Twilight 

perioden.  

”Hvorfor bliver skyggerne kortere og længere?” Allan 

kiggede intens på Kampia. ”Det skyldes solens strålevinkel 

fra dens position på himlen i forhold til emnerne den rammer 

med sit lys. Står solen lavt uanset om det er morgen eller 

aften, så kastet der længere skygger. Hvis solen står højt, vil 

skyggerne blive kortere og hvis solen står lige over et emne, 

så laver den ikke skygge.” Timen er forbi I skal have 

våbenpraksis i næste time hos Herbert Matti, nede i gård 3.” 

Eleverne rejste sig op og nikkede til Kampia, som gik ind i sit 

studerekammer, hvor ravnene Kraka og Kroka havde ventet 

utålmodigt på hende. Nu skræppede de op og hoppede over 

og satte sig på hver sin skulder på Kampias. 



 

8 
j 

 

Richard blev pludselig en dag uventet kaldt til møde på 

Kampias kontor. Kampia bad ham sidde ned og sagde: Vi har 

endnu et problem med en borgmester som er blevet by konge 

over østpå. Han er gået for vidt i sine dispositioner og 

magtanvendelser. Det drejer sig om borgmesteren i Dorf 

Kirkeby.  

”En ting er, at han drikker for meget, en anden ting er, at han 

i sin have helt åbenlyst og meget højt, synger tyske 

soldatersange fra krigens tid, så det generer naboerne. Han 

misbruger også sin genbo, præsten, som han har hypnotiseret 

til at slå hans græsplæne hver eneste uge. Han kommer tit i 

det gamle nedlagte mejeri, hvor han, sammen med beboerne 

indspiller disse tyske krigssange på en båndoptager.” Han er 

set kørende rundt i en bil med en højttaler på taget og afspille 

disse tyske krigssange, imens han grinende sidder og ser 

fjoget ud. Er det en sag som du og dine trofaste kampfæller 

kan tage jer af?” 

”Han har efter min mening ikke snydt nogle borgere, men her 

er tale om forstyrrelse af den offentlige orden, en sag som jeg 

mener, at politiet skal tage sig af.” Kampia så ud som om hun 

var lidt utilfreds med Richards svar, men sagde så: OK den 

sag klarer jeg, så kan I 5 plus 1 starte jeres opgaver ude i 

verden om 3 dage. Første opgave bliver at I besøger 

skyggernes dal. Der er kommet lidt uorden derude, jeg tror at 

det skyldes at nogle Uregakker og deres store kamelhunde 

har lavet en væddeløbsbane for kamelhundene lige udenfor 
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Skyggehospitalet, så de forstyrrer de skygger som er indlagt 

på infirmeriet og som kræver ro og hvile fordi de er syge og 

svage. Der er en del flere problemer derude, bl.a. snakkes der 

om en fyr som kan gøre folk mindre. Måske er det ham som 

ved et uheld kan have medvirket til et forsøg om at gøre 

Wammelman mindre. Det siges at Skrumpetrolden har forladt 

Færøerne og måske er han flyttet ind på fyrsteborgen ude 

mod vest.” ”Du taler om Skrumpe som er en del vaf vor 

gruppe. Han gør ikke mere folk mindre, den evne er blevet 

inddraget af Faro.” 

Efter instruktion gik Kampia med ned i gården for at se på 

elevernes våben og udpakning af tornystrene. Alt blev funder 

perfekt og i orden. 

”Pas nu godt på jer selv, der er mange farer som lurer i 

mørket i Skyggernes dal. I må låne min kære Kroka til at 

vogte omgivelserne, han ser og hører alt. Han vil helst sidde 

på Senius skulder når I marcherer elle går, Kroka siger, at 

Senius passer bedst til hans klogreb!” 

” Hvis vi kan få lov til at tilkalde Kroka hvis vi får brug for 

ham, så tager vi imod tilbuddet. Vi lover at passe på os selv 

og at vi holder retfærdigheden i hævd over alt i Skyggernes 

dal.” 

Richard gjorde honnør og forlod Kampia for sammen med de 

andre at gå til deres afdeling.  

På tredje dagen Stod Richard i gård 2, foran de fem 

feltklædte kamptrolde og forklarede: Vor første aktivitet 




