
 

 

1. december – Valby, Danmark 

 

”Kom nu Mads, vi skal ind i sommerfuglehuset, de andre er allerede klar.” Benjamin 
prikkede ham på skulderen. Han havde faktisk godt hørt læreren kalde, men han gad 
bare ikke ind og se på de sommerfugle. De var så kedelige. Han ville meget hellere 
blive stående og kigge på aberne. De var sjove, og han havde lige set et 
naturprogram med spændende aber fra Ghana.  

Nå, han måtte hen til de andre. Han samlede sin taske op og vendte sig om for at 
finde sin klasse. I det samme hørte han en lille tynd stemme sige: ”Jeg kan ikke finde 
hjem.” Mads stoppede op og så sig omkring. Der var ingen, der så ud som om, de 
ikke kunne finde hjem. Måske havde han hørt forkert. Han stod helt stille og kiggede 
lidt mere på aberne. Pludselig fik han øje på en pige fra skolen. Hun stod et stykke 
væk og var helt optaget af aberne. Han vidste godt, hvem hun var. Det var Lisa, som 
gik en klasse over ham – i 4c. De var altså også i Zoologisk Have i dag. ”Hjælp mig 
med at finde hjem.” Nu var stemmen der igen. Det lød næsten som om den kom inde 
fra aberne. Han kiggede over på Lisa. Havde hun også hørt stemmen? 

”Mads, for pokker – vi har ledt og ledt efter dig. Hørte du ikke, at vi skulle ind til 
sommerfuglene?” Det var Louise, hans lærer, som kom løbende hen til ham sammen 
med Benjamin. ”Nej - øh jo, men det var fordi der var nogen der….” Han gik i stå. 
Han kunne umuligt fortælle om stemmen, som måske kom fra en abe og om Lisa fra 
4c, som måske også havde hørt det. Så ville han blive helt til grin. I forvejen sagde 
hans mor altid, at han skulle styre sin fantasi. I stedet sagde han bare: ”Jeg var lige 
på vej hen til jer.” Louise rystede på hovedet, men hun smilede heldigvis samtidig, 
mens de skyndte sig hen til de andre. 

Da de var færdige med rundvisningen i 
sommerfuglehuset, skulle de hjem. Der var 
ikke tid til at gå tilbage til aberne. Mads 
havde ikke hørt så godt efter. Han havde 
mest tænkt på den lille, mærkelige stemme. 
Mens de stod og ventede, fik han et skub i 
ryggen. ”Hov, det må du undskylde,” lød en 
pigestemme. Hun greb fat i hans hånd, så 
han ikke faldt. Det var Lisa. Hun gik 
grinende videre sammen med et par andre 
piger.  

Mens han stod og så efter hende, 
opdagede han, at han havde en seddel i 
hånden. Han stoppede den hurtigt i 
lommen. Bare der ikke var nogen, der 
havde set det.  

Han skyndte sig hjem og gik ind på sit 
værelse. ”I morgen halv otte ved 
fodboldmålet,” stod der.   

Abernes magiske rejse 
Tekst: Dorthe Nielsen 

Tegninger: Mille Ettrup Klein 

 

 



 

 

2. december – Valby, Danmark 

 

Mads slog øjnene op. Halv otte ved fodboldmålet, han måtte skynde sig. ”Du er tidligt 
på den,” sagde hans mor, da han kom trampende ud i køkkenet. Han slugte 
havregrynene og pakkede 
tasken. ”Vi ses i 
eftermiddag,” råbte han. 
Hans mor kom frem i 
døråbningen og så lidt 
forundret på ham: ”Øh, går 
dit ur rigtigt? Klokken er 
kun kvart over syv.” ”Vi 
skal lige nå at spille lidt 
fodbold,” sagde han og 
sprang op på cyklen, før 
hun kunne nå at spørge 
om mere. 

Hele natten havde han 
drømt om aber, der kunne 
tale. Det hele var lidt 
mærkeligt. Og han var ikke 
helt sikker på, hvad Lisa 
ville ham. Tænk hvis hun 
bare var ude på at drille – 
man vidste aldrig helt med 
piger. Det var stadig buldermørkt og faktisk lidt uhyggeligt. Han trak cyklen hen mod 
boldbanen. I skæret fra lygten kunne han se, at der sad en person på gelænderet. 
Han trak vejret dybt. Jo, det var hende.  

”Nå, der er du,” sagde hun. Han satte sig også på gelænderet. ”Altså!” Hun tøvede 
lidt. ”Jeg hørte stemmen to gange ovre ved aberne,” røg det ud af ham. ”Godt,” 
svarede hun. ”Det tænkte jeg nok, jeg har bare aldrig før mødt nogen, som også 
hørte stemmerne.” ”Min far og mor ville garanteret kalde det fantasi,” udbrød Mads. 
”Ja, det siger de voksne altid,” sagde Lisa lidt vredt.  

De sad lidt uden at sige noget, men så tog Mads sig sammen og spurgte: ”Hvad 
synes du, vi skal gøre?” ”Vi må derind igen,” sagde Lisa, ”ellers kan vi ikke finde ud 
af, om det faktisk var en af aberne, der havde brug for hjælp. Men vi må lige vente et 
par dage. Min morfar kommer på besøg, og jeg tror godt, jeg kan overtale ham til at 
tage med i Zoologisk Have.”  

Mads havde mest lyst til at komme i gang med det samme: ”Jeg ved ikke så meget 
om aber, sagde han, kunne vi ikke gå på biblioteket og finde ud af noget?” Lisa 
tænkte sig lidt om: ”Ok, det er en god ide. Vi kan mødes på fredag efter skoletid. Er 
det en aftale?” Mads nikkede. Han plejede altid at følges med Benjamin om 
fredagen, men han måtte finde på en god forklaring. ”Og Ikke et ord til nogen, vel?” 
sagde Lisa, inden hun rejste sig. Der var begyndt at komme børn henne ved 
indgangen. Mads tog sin cykel og gik over mod cykelstativerne. ”Hej, hvorfor kommer 
du derfra?” spurgte Benjamin. Mads synes, han så lidt mistænksom ud. 
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3. december – Tafi Atome, Ghana 

 

Afia sad på en træstub midt i den lille skov og så sig omkring. I flere dage havde hun 
været på udkig efter Minga og hendes unge. Men de havde ikke vist sig. Der var 
masser af aber i skoven, men Minga var hendes yndlingsabe. Hun tænkte tilbage på 
den dag for et par år siden, da hun havde fundet den i skovbunden. Den lå og peb 
ynkeligt, og det viste sig, at den havde brækket benet. Hun havde taget den med 
hjem til sin bedstemor. 

Bedstemor var god til at 
helbrede. Folk fra andre 
landsbyer gik gerne langt for 
at spørge hende til råds og få 
hjælp, når de var syge. Afia 
hjalp hende med at samle 
planter og lave forskelligt 
medicin. Da Afia kom med 
den skadede abe, så hendes 
bedstemor ikke helt glad ud. 
”Når du kan helbrede 
mennesker, så kan du vel 
også hjælpe en abe,” mente 
Afia. ”Ja, det kan jeg, nikkede 
bedstemor, men aberne lever 
jo deres eget liv her i skoven, 
så måske skal vi ikke blande 
os i det.” Afia tænkte så det 
knagede. Den abe skulle altså reddes. Bare hun kunne sige noget, der kunne 
overbevise bedstemoren. ”Men måske er der en mening med, at jeg fandt den,” 
sagde hun stille. Bedstemor lagde en hånd på hendes hoved og så ned på aben. 
”Lad os kigge på den,” sagde hun endelig.  

Heldigvis fik de sat det brækkede ben sammen, og da aben, som Afia i hemmelighed 
kaldte Minga, var rask, slap de den ud i skoven. Den klarede sig fint. Sidste år havde 
den fået sin første unge. Men den blev ved med at komme hen til hende, når hun sad 
på træstubben og læste. 

Det puslede i de tørre blade. Lyden fik Afia til at slippe tankerne og se sig omkring 
igen. Et par aber løb forbi og kravlede op i et af de høje træer. Men det var ikke 
Minga og hendes unge. Hun måtte give op og gå tilbage til huset. Det var tid til at 
lave aftensmad. 

Da hun gik forbi brønden, kom Muki løbende. ”Nå, der er du, bedstemor sendte mig 
ud for at lede efter dig. Hun har brug for mere vand til aftensmaden.” Muki var 
hendes fætter og bedste ven. Han havde heldigvis fyldt en spand med vand. Hun tog 
den på hovedet og gik ned mod huset. ”Jeg spiser sammen med jer i aften,” råbte 
han efter hende. Det var godt. Måske ville han hjælpe med at finde Minga. 
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4. december – Tafi Atome, Ghana 

 

Afia vaskede den sidste gryde af. Så manglede hun kun at hente vand til aftenbadet, 
så var hun færdig. Muki gik med hende hen til brønden. ”Jeg har ikke set Minga og 
ungen i flere dage,” fortalte hun, da de var kommet så langt væk, at ingen kunne 
høre dem. ”Jeg er bange for, at der er sket dem noget. Jeg plejer at se dem hver 
dag.” ”Lad os kigge efter dem i morgen efter skole, foreslog Muki. ”Jeg hjælper. Fire 
øjne ser bedre end to.” ”Det var lige, hvad jeg håbede på,” grinede Afia, mens hun 
sprøjtede lidt vand på ham af bare glæde. 

Da de kom tilbage med vandet, sad bedstemor stadig ved det lille bål. Afia fyldte 
vand i den store gryde og satte den på bålet. Snart var der varmt vand til alle. ”Der er 
sket noget i skoven,” sagde bedstemor pludselig. Afias hjerte stod helt stille. Var 
Minga død? Bedstemor vidste jo godt, hvor glad hun var for den abe. ”Jeg ved bare 
ikke præcis, hvad det er,” fortsatte hun. ”Men Daworo er her, og han har travlt.” Muki 

så på Afia. Hun sad 
helt stille. ”Hvordan 
ved du egentlig, at 
Daworo er her?” 
spurgte han 
nysgerrigt.  

Bedstemor kiggede 
på ham med sine 
klare øjne: ”Det er 
ikke helt tilfældigt, at 
aberne bor her i 
vores skov,” 
begyndte hun. ”For 
mange år siden blev 
vores forfædre 
opsøgt af ånden 
Daworo. Det var 
Daworos opgave at 

finde nogen, der kunne beskytte mona-aberne. De blev jaget så meget, at de var ved 
at forsvinde. Vores forfædre og Daworo indgik en pagt. Aberne blev erklæret for 
hellige og fik lov til at bo i vores skov. Hellige dyr må jo ikke jages. Aberne skulle så 
til gengæld beskytte landsbyerne omkring skoven mod fjendtlige folk.” 

 ”Ja, men hvad så med ham Daworo i dag?” Muki kiggede flovt ned i jorden. Han var 
kommet til at afbryde en fortælling, det var ikke så godt. Men Bedstemor fortsatte 
roligt: ”Daworo sørger for, at der altid er både aber og mennesker, der kan forstå 
hinanden, hvis det er nødvendigt. Det er lang tid siden, der har været brug for det. 
Men han er her. Vi må bare vente på hans budskab.” 

Afia var tavs. Hun følte sig sikker på, at det også havde noget at gøre med Minga. 
Men hun var klar over, at de måtte være tålmodige. Bålet brændte kun ganske lidt 
nu. Det var sengetid. Hun så over på bedstemor. Hun sad i sine egne tanker. 
Stilheden blev brudt af en gren, der knækkede. De så alle op. I skæret fra bålet så de 
en abe komme hen mod dem. Det var Minga – uden sin unge. 
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5. december – Valby, Danmark 

 

Mads havde sagt til Benjamin, at han skulle møde sin søster i byen, fordi de skulle 
købe en gave. Han var ikke glad for at lyve for sin bedste ven. Måske kunne han 
fortælle ham historien senere. Biblioteket havde en særlig afdeling med bøger om 
dyr. Lisa sad der allerede. ”Min morfar vil gerne med i Zoologisk Have på søndag,” 
sagde hun. Mads tog jakken af og satte sig ned: ”Cool, så håber jeg også, jeg får 
lov.”  

Lisa havde allerede fundet et par bøger, som de bladrede i. De fandt en liste over, 
hvilke aber, der levede i Zoologisk Have. Mads kiggede på billederne. Han var sikker 
på, at stemmen var kommet fra abeburet. Men ingen af dem havde rent faktisk set en 
abe, der talte. Han syntes pludselig, det hele virkede lidt for mærkeligt. 

”Min morfar fortalte en historie 
om nogle hellige aber I Ghana,” 
sagde Lisa. ”Skal vi ikke se, om 
vi kan finde noget om dem?” De 
satte sig hen til en computer og 
prøvede forskellige søgeord. 
”Her er noget.” Mads pegede på 
skærmen. ”Fra den dag af, var 
der ingen, der tvivlede på 
Daworo og jægerens ord. 
Aberne blev hellige i hele 
landsbyen, og ingen vovede at 
gøre dem fortræd,” læste han. 
Der var også et billede af en abe 
– en mona-abe. ”Hvor ser den 
sød og fræk ud,” grinede Lisa. 
”Jeg har aldrig set sådan en i 
virkeligheden.” Mads kiggede på 
listen over aberne i Zoologisk 
Have. Nej, der var ingen mona-
aber.  

”Lad os gå hen til en anden computer,” udbrød Mads. Skærmen er helt mærkelig. 
”Vent lige lidt,” sagde Lisa. Mads blev siddende. Det var ikke hele skærmen, der var 
mærkelig. Pludselig kunne han se, at det kun var et enkelt ord, der stod og blinkede. 
DAWORO. Hvordan kunne det lade sig gøre? Og hvem var egentlig Daworo? ”Aj, 
hvad sker der?” hviskede Lisa. ”Det er næsten uhyggeligt.” Hun hev sin mobiltelefon 
frem og tog et billede af skærmen. ”Jeg viser det til min morfar. Måske ved han også 
noget mere om Daworo,” sagde hun. ”Lad os lige prøve at google det,” foreslog 
Mads. Det eneste der kom frem, var en historie om, hvorfor man ikke skulle skyde 
aber. Her stod der, at Daworo var en ånd, som en jæger spurgte til råds. Navnet 
blinkede igen. ”En ånd! Hvor vildt! Nu lukker vi altså ned og cykler hjem.” Mads 
rystede en lille smule på hånden, da han lukkede computeren og fik jakken på. De 
skyndte sig ud til cyklerne.   
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8. december - Valby, Danmark 

 

Mads sad på sit værelse og ventede på Lisa. Hans far og mor var på besøg hos 
naboerne. Han håbede Lisa kom snart. Ikke fordi hans forældre ikke måtte hilse på 
hende. De var søde nok. Men de stillede tit så mange spørgsmål.  

Mads kiggede ud af vinduet og tænkte tilbage på turen til Zoologisk Have i går. Han 
havde heldigvis fået lov til at tage med Lisa og hendes morfar. Lisas morfar hed Poul 
og var en stor gråhåret mand. Mads kunne med det samme lide ham. Han havde 
rejst i mange lande og vidste en masse om dyr og planter. 

"Har du vist ham billedet fra biblioteket?" hviskede Mads spændt. "Ikke endnu," 
svarede Lisa og kiggede hen på sin morfar. "Skal vi ikke gå hen til aberne? Vi fik 
næsten ikke kigget på dem, da vi var her med skolen," foreslog Lisa. "Jo, lad os det - 
det er også meget lang tid siden, jeg har studeret aber på nært hold," svarede Poul. 
De havde kun stået der et par minutter, da Poul pegede på en lille abe, der sad alene 
meget højt oppe. "Se lige der, det er da en mona-abe. De plejer ikke at være i 
Zoologisk Have. Det er meget mærkeligt. Jeg tror lige, jeg ser, om jeg kan finde en 
dyrepasser. Måske tager jeg fejl. Vil I med?" spurgte han. "Øh...nej vi venter bare 
her, ikke?" Mads kiggede spørgende på Lisa. Han huskede listen fra biblioteket. Der 
skulle ikke være mona-aber her. Måske var der noget ved netop den abe. 

Da morfar Poul var gået, vendte de sig hurtigt om for at holde øje med aben - men 
væk var den. "Den må jo være her," sagde Mads ærgerligt. Lisa satte hænderne for 

munden og fløjtede. De lyttede 
begge, men intet skete. "Hej 
abe, hvis du vil os noget, så sig 
til. Vi hørte dig kalde, sidst vi 
var her." Lisas stemme var 
rolig. Pludselig så de aben 
igen. Den sprang ned på en 
træstamme lige foran dem og 
kiggede direkte på dem. "Det er 
et forkert sted, min mor er her 
ikke. Jeg vil gerne hjem igen." 
Stemmen var lille, men tydelig. 
Og den kom fra aben. Nu var 
de ikke i tvivl. 

"Hej børn, så er jeg tilbage," 
pustede Poul. "De havde ikke 

tid til at komme med. De mente vist bare, jeg var et gammelt fjols. Har I holdt øje 
med den?" Mads og Lisa så forskrækket op. "Hej morfar,” sagde Lisa. ”Den sidder 
lige der." Hun pegede på træstammen. Den var tom. "Den var der lige før, og vi 
mener, vi hørte den tale," busede det ud af Mads. Poul kiggede skarpt på Mads. 
"Morfar, kender du noget til ånden Daworo?" spurgte Lisa og tog mobiltelefonen 
frem. "Vi tror nemlig, den vil i kontakt med os." Morfar stirrede på billedet fra 
computerskærmen. "Hmm, ja det ser sådan ud, sagde han. Så Daworo kan altså 
også bruge computer." Han smilede: "Kom, vi må skynde os hjem." 

Han kunne høre Lisa komme op af trappen. Han var spændt på, om hun havde 
billeder med. 
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9. december - Tafi Atome, Ghana 

 

"Der er den," råbte Muki og sprang op. Aben standsede brat og vendte om. Sekundet 
efter var den forsvundet i mørket. "Muki, altså..." Afia var så ærgerlig, at hun var lige 
ved at græde. Bedstemor rejste sig og sagde roligt: "Den skal nok komme tilbage, 
den blev bare lidt forskrækket. Muki, vi ved godt, at du bare blev lidt for ivrig." Hun 
klappede den slukørede Muki på hovedet, da hun gik forbi. "Sovetid," fortsatte hun, 
”der er ikke mere, vi kan gøre nu." Muki rejste sig også. "Undskyld Afia,” hviskede 
han. ”Jeg blev bare så glad, da jeg så den." Afia nikkede langsomt: "Lagde du 
mærke til, at den ikke havde sin unge med?" spurgte hun. Muki rystede på hovedet. 
"Bare den kommer tilbage i morgen, så vi kan finde ud af, hvad der er sket," sukkede 
hun. "Kom ind nu," lød bedstemors stemme inde fra huset.  

Afia satte sig op med et ryk. Det var stadig nat, men hun var blevet vækket af noget. 
Hun blev siddende midt på sovemåtten i mørket og lyttede. Jo, der var stemmer 
udenfor. Hun rejste sig forsigtigt. Mørket var tæt. Hun listede hen mod døråbningen 
og skubbede lidt til tæppet. Henne ved bålstedet lyste en lille glød og bedstemor sad 
derhenne. Afia kiggede efter Minga, men hun kunne ikke se aben. Turde hun gå 
derhen? Afia tøvede. 

"Kom hen og sæt dig stille her ved siden af mig," lød bedstemors stemme. Afia 
undrede sig over, hvordan bedstemor kunne vide, at hun var vågen. Hun havde 
været musestille, syntes hun. Hun trådte forsigtigt ud af hytten og gik over mod bålet. 
Hun kunne kun se bedstemor. Hun havde håbet, at Minga var kommet tilbage, men 
det så ikke sådan ud.  

Hun satte sig ved siden af bedstemor, som sad og hviskede ud i luften på et sprog 
som Afia ikke forstod. Pludselig kunne Afia høre en stemme, der svarede. Den kom 
helt sikkert fra bålet. Men der var intet at se. Det var lidt uhyggeligt. "Afia, sig dit navn 
til Daworo, han byder dig velkommen til et lille kig ind i åndernes verden." 

Bedstemors stemme var 
meget bestemt. Afia tog en 
dyb indånding og sagde så: 
"Navnet er Afia, tak fordi du 
tager imod mig."  

Der var helt stille. Hverken 
bedstemor eller Afia sagde 
en lyd eller rørte sig. Kun 
den sagte knitren fra 
gløderne kunne høres. "Afia, 
din bedstemor har valgt dig 
til den næste åndehvisker i 
landsbyen. Du har nu lov til 
at være med i denne vigtige 
samtale." Afia kunne ikke få 
et ord frem. Åndehvisker. 
Det var en stor ære, 
bedstemor viste hende.  
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10. december - Tafi Atome, Ghana 

 

"Muki, skynd dig lidt." Afia havde ikke hørt særlig godt efter i skolen. Men nu var 
skoledagen heldigvis forbi, og hun kunne endelig fortælle Muki, hvad der var sket i 
nat, mens han sov som en sten i sin hytte. "Jeg spiller lige lidt fodbold først, så 
kommer jeg," råbte Muki til hende.  

Afia sukkede. Drengene og deres fodbold. Hun må åbenbart have set meget skuffet 
ud, for Muki stoppede op og vinkede til de andre drenge: "Jeg spiller ikke i dag, jeg 
skal hjælpe Afia med aberne." De skyndte sig hjem med bøgerne og løb ind i skoven. 
Først da de nåede til lysningen med træstubben, åbnede Afia munden: "Muki, jeg har 
den mest fantastiske historie at fortælle." Muki kiggede hurtigt på hende. "Ok, men 
skulle vi ikke ud og lede efter Minga?" "Jo, men vi starter med at sidde her. For du 
skal lige høre noget vildt. I nat blev jeg udvalgt af bedstemor til at være åndehvisker." 
Muki kiggede på hende med et lille smil. "Nå, så det blev i nat. Ingen kunne vide 
hvornår, men det kunne ikke blive andre end dig. Du har jo rendt rundt efter 
bedstemor og samlet planter og lyttet til hendes historier, lige siden du kunne gå på 
dine ben." Han grinede til hende "Men hvad så? Har du så hørt fra Daworo?" 

Afia rynkede panden og satte sig på træstubben. Muki kendte hende åbenbart bedre 
end hun kendte sig selv. Muki prikkede hende i siden. "Fortæl nu, vi skal vel have 
fundet den abe." 

Afia grinede til ham. Hun var heldig at have 
så god en ven. "Hør her,” begyndte hun. 
”Daworo sad midt i gløderne fra bålet. Vi 
kunne kun skimte omridset af ham. Men 
hans stemme var tydelig. Han fortalte os om 
sin mission. Historien om de hellige mona-
aber og vores landsby er ved at blive glemt. 
Daworo har ansvaret for aberne, men også 
for at de gamle historier ikke bliver glemt. 
Han måtte gøre noget for at få folk i tale. 
Ikke kun her, også i andre lande. Men i dag 
skal man bruge en særlig stærk magi for at 
blive hørt, fortalte han. Han ville sende en 
stærk besked ved hjælp af de hellige aber. 
Men magien havde været for stærk – i hvert 
fald er den lille abe, Mingas unge, 
forsvundet. Daworo er bange for, at den er 
langt væk i et fremmed land. Derfor prøver 
han at sende sine beskeder ud i rummet. 
Men han har ikke fået svar.” Afia holdt en 
lille pause. Muki så spændt på hende.   

”Han har bedt bedstemor om hjælp. Hun 
har engang haft besøg af en mand fra et andet land, som også havde en form for 
magiske evner. Hun skal prøve at sende en besked til ham. Og vi skal hjælpe hende. 
Hun skal bruge et hår fra Mingas hoved.” ”Et hår?” udbrød Muki. ”Et hår er nok, siger 
Daworo.” De satte sig ned og ventede. 
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11. december – Valby, Danmark 

 

Lisa sad ved sit skrivebord og surmulede, da Mads kom ind. ”Morfar skal først se TV-
avisen,” sagde hun irriteret. ”Nu er der gået fire dage, og der er ikke sket noget som 
helst.” ”Blinker DAWORO stadigvæk på din computer?” spurgte Mads. ”Nej, den 
holdt op i går. Det er lige meget, hvad jeg søger på, så ser skærmen helt almindelig 
ud,” svarede hun mut. ”Sådan er det også hjemme hos mig,” sagde Mads nedslået. 

De hørte trin på trappen og Lisa sprang op og 
åbnede døren. ”Så er jeg her med billederne,” 
smilede morfar, ”og ved I hvad? Jeg fandt 
nogle flere billeder, de faldt ud, da jeg flyttede 
de to album væk fra bordet.”  

De satte sig ved Lisas lille skrivebord, og 
morfar lagde fire billeder ved siden af 
hinanden. ”I søndags fortalte jeg, at jeg for 
mange år siden besøgte jeg den lille landsby 
Tafi Atome i Ghana.” Morfar lagde en hånd på 
billederne.” Der levede en stor flok af de 
hellige mona-aber.” ”Ja, det ved vi godt, det 
fortalte du også i søndags,” afbrød Lisa. ”Jeg 
ved det, men kig lige på de her billeder. Her er 
den kvinde fra landsbyen, som jeg fortalte om, 
medicinkvinden. Hun havde kontakt med både 
aberne og deres beskytter Daworo.” Morfar 
flyttede sig uroligt på stolen. ”Hun sagde, at 
Daworos magi var stærk nok til at holde 
kontakt mellem de hellige aber og mennesker 
over store afstande. Og hun sagde også, at jeg 

havde evnen til at opfatte magiske beskeder – hvis jeg troede nok på det.” ”Hvor 
sejt,” jublede Mads. Lisa så lidt tvivlende ud: ”Men du tror altså ikke selv på det?” ”Nu 
gør jeg,” sagde morfar bestemt. 

De flyttede de fire billeder ned på gulvet og satte sig omkring dem. De stirrede 
koncentreret på dem i lang tid. Mads vidste ikke, hvad klokken var, men han var ved 
at blive søvnig. Der var så stille, at man kunne høre en knappenål falde til jorden. Så 
skete der noget. Det ene billede bevægede sig. De holdt vejret. En svag vind blæste 
gennem værelset, og pludselig hørte de en hvisken – ”DAWOROS ELEMENT ER 
ILD. ” 

”Måske er det ligesom i Harry Potter, hvor Sirius viser sig for dem i pejsen,” foreslog 
Mads. Poul sprang op og klappede ham på skulderen. ”Selvfølgelig Mads. Vi må 
skynde os at lave et lille bål.” 

De stod tæt sammen og stirrede på flammerne fra bålpladsen. Mads havde helt ondt 
i maven af spænding. Tænk hvis det bare var en fjollet ide. Han var lige ved at 
opgive det hele, da flammerne blussede op. Omridset af et ansigt kom til syne og en 
mørk stemme steg op fra ilden. ”Den lille abe rejste langt på magiens vinger for at 
finde viden og venskab. Et hår fra dens hoved kan bringe den hjem i sikkerhed.” 
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12. december – Valby, Danmark 

 

Mads lå lysvågen på madrassen i Lisas værelse. Daworo havde talt til dem fra 
flammerne. Han kunne næsten ikke fatte det. ”Nogle gange skal man stole på sin 
fantasi – og magien,” havde Poul sagt, mens han så eftertænksomt på Mads og Lisa.  

Mads tænkte på dengang, han havde stået i cykelskuret med sin Harry Potter kappe 
og råbt ”Alohomora” for at få døren op. Hans familie havde været flad af grin, og 
hans mor havde senere meget alvorlig sagt, at han skulle passe på, at fantasien ikke 
løb af med ham.  

”Så er det tid til ekspedition mona-abe,” lød Pouls hviskende stemme. Mads satte sig 
fortumlet op. Han måtte alligevel have sovet. Lisa var ved allerede ved at tage sin 
jakke på. Mads skyndte sig op. Det lykkedes dem at liste ned af trappen og ud på 
vejen. Morfar havde parkeret sin bil lidt væk. Det var klogt tænkt, for det var en 
gammel øse, der larmede temmelig meget, når han startede den. 

”Hvordan kommer vi egentlig ind uden at blive opdaget?” Mads havde siddet længe 
med spørgsmålet på læberne. Lisa smilede og kiggede også på sin morfar. ”Ja, 
morfar – hvordan har du tænkt dig at komme over hegnet?” Hun fnisede lidt ved 
tanken. ”Jeg håber, I huskede gummistøvlerne,” brummede Poul. ”Vi skal igennem et 
hul i hegnet i Frederiksberg Have, som ligger ved siden af Zoologisk Have. Det er 
lige ved elefanternes vandhul. Jeg håber, de sover godt.” Mads måbede. Gennem 
elefanternes vandhul – han var godt nok sej, Lisas morfar. 

De vadede forsigtigt gennem vandet. Det var buldermørkt. Poul havde slukket 
pandelampen for ikke at vække elefanterne. ”Jeg tror, vi kan komme op på stien her,” 
hviskede han. Mads og Lisa nikkede. ”Jo, her er det.” Poul lod pandelampen lyse et 
par sekunder, så de kunne se hullet i rækværket. De klemte sig igennem alle tre. ”Så 
skal vi bare finde abehuset.”  

De gik stille gennem Zoologisk Have. Mads kunne mærke sit hjerte banke hårdt 
gennem den tykke jakke. Så var de fremme. ”Prøv at sige noget til den, det er jer, der 
kender den,” sagde Poul. Mads skubbede til Lisa. Hun lænede sig lidt frem. ”Hallo, 
lille abe – kom frem. Vi ved, hvordan du kan komme hjem.” Hendes stemme var helt 
blød. De ventede. ”Kom, vi er her,” prøvede hun igen. Mads gav et forskrækket 
udbrud fra sig, da aben sprang direkte ned på 
hans skulder. ”Hej, vi skal bruge et hår fra dit 
hoved,” sagde Lisa og klappede aben på 
hovedet. ”Tager I mig med?” Abens stemme var 
helt lys. ”Nej, det går ikke,” svarede morfar. ”Så 
kan Daworo måske ikke finde dig. Det skal nok 
gå, bare rolig. Jeg tager et hår fra dit hoved nu.” 
Morfar lagde håret ned i en lille pose og stak den 
i lommen. ”Vi må se at komme tilbage,” sagde 
han. 

Aben bøjede hovedet. Dens øjne lyste i mørket. 
”Vi ses,” sagde den og forsvandt.  
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15. december – Tafi Atome, Ghana 

 

Solen stod højt på himlen, og det var bagende varmt. Afia og Muki sad stadig på 
træstubben og ventede. Minga havde ikke vist sig. Faktisk havde de ikke set nogen 
aber hele dagen. De blev døsige i varmen. Muki lagde sig ned med hovedet på 
træstubben og faldt i søvn. Afia prøvede at holde sig vågen. Tænk hvis Minga kom, 
og de bare lå der og sov begge to. 

Afia slog øjnene op. Det blæste en smule, så varmen var ikke så slem mere. Hun 
stirrede op i trækronerne. Hvor var alle aberne? Hun satte sig op og kiggede sig 
omkring. Muki lå stadig og sov. Hun måtte have drømt. 

Drømmen havde bare været så levende. Alle aberne sad ved et kæmpestort træ. Der 
var musik, og hun og Muki var der også. Det var ligesom en ceremoni. ”Selvfølgelig,” 
råbte hun højt og ruskede i Muki. ”Vi er det forkerte sted. Vi troede bare, at Minga 
ville komme her, hvor vi plejer at møde hende.” Muki satte sig op og gned øjnene. 
”Hvad mener du, er det ikke bare noget, du har drømt?” sagde han surt. ”Jo, jeg 
drømte det. Men jeg tror, drømmen viser mig vej. Du må da indrømme, at det er 
meget mærkeligt, at vi ikke har set en eneste abe her i dag.” Muki nikkede 
eftertænksomt. ”Det kan der være noget om,” indrømmede han. ”Og du er jo også 
åndehvisker,” tilføjede han drillende. Afia daskede efter ham. Så grinede de begge 

to.   

De rejste sig og blev klar over, at det 
snart ville blive mørkt. De måtte 
skynde sig. De blev enige om at gå 
ned mod floden. På vejen var der et 
meget stort baobabtræ. Det var det 
eneste træ i skoven, der lignede 
træet fra Afias drøm. Der var 
længere ned til floden, end de havde 
troet, og tusmørket kom snigende. 
”Tror du, vi er på rette vej?” spurgte 
Afia. ”Vi er der,” svarede Muki og 
pegede. De blev stående stille helt 
overvældet. De havde aldrig set 
noget lignende. 

Gennem baobabtræets grene faldt 
månens lys ned på en lille lysning i 

skoven. Hundredvis af aber sad i træet, og nede på jorden var der næsten ligeså 
mange. Der var en særlig lyd, som om der blev spillet på tusind små fløjter.  

”Daworos menneske med navnet Afia, træd frem for de hellige abers råd,” stemmen 
rungede gennem skoven. Afia kunne ikke røre sig. ”Gå nu,” hviskede Muki og gav 
hende et skub i ryggen. Afia gik langsomt hen mod en stor abe, som sad midt i 
lysningen. Hun var sikker på, at det var ham, der havde talt. Hun bøjede sig ned 
foran ham og så op. Ved siden af ham sad Minga. 
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16. december – Tafi Atome, Ghana 

 

Afia følte sig stadig helt fortumlet. Det var Muki, der fortalte hele historien til 
bedstemor, mens de sad i den lille hytte. ”Først troede jeg bare, det var noget Afia 
havde drømt,” sagde Muki. ”Og det kan jo være farligt at gå gennem skoven i mørke. 
Men vi havde sovet, og derfor glemte vi, hvornår mørket ville komme.” ”Men hvordan 
vidste I, hvor I skulle gå hen?” spurgte bedstemor nysgerrigt. Muki blev ivrig. ”Du ved 
det store baobabtræ ved floden. Det var det, vi kom til at tænke på, da Afia fortalte 
om sin drøm. Så der gik vi hen.” 

”Fortæl nu videre,” Muki skubbede til Afia. ”Daworos menneske med navnet Afia, 
træd frem for de hellige abers råd.” Muki gjorde sin stemme dyb, da han skulle 
efterligne abens stemme. Bedstemor grinede, mens hun klappede i hænderne. De 
kiggede begge to over på Afia. Hun måtte fortælle resten. Hun tøvede. Det var så 
uvirkeligt.   

”Jeg gik frem og bøjede mig 
ned for at vise respekt for 
den store abe.” begyndte 
Afia. ”Den var ligesom en 
høvding, syntes jeg. Da jeg 
kiggede op, så jeg Minga. 
Hun sad lige ved siden af 
den store abe. Det var som 
om, hun nikkede til mig. 
Men det var den store abe, 
der talte: ”Daworo har bedt 
os tage imod dig. Det må 
være vigtigt. Hvad vil du 
hos abernes råd?” Jeg fortalte, at Daworo havde bedt om hjælp hos landsbyens 
åndehvisker. Hans magi havde sendt en lille abe ud på en rejse. Men aben var 
forsvundet. For at kunne hjælpe, skulle vi bruge to ting – et hår fra abens mor og et 
tegn på, at de hellige aber stadig havde magisk kraft.” 

”Og de er her,” sagde Muki og tog en lille skindpose frem. Han rakte posen til 
bedstemoren. ”Et hår fra Minga, som hun selv gav Afia. Og et lille blankt frø.” 
Bedstemor lagde forsigtigt de to ting i en lille skål. ”Og hvad skal der så ske? Det har 
jeg tænkt på hele vejen hjem fra skoven.” Muki rejste sig op. ”Hvordan kan de to små 
ting få Mingas unge tilbage?”  

Bedstemor rejste sig langsomt op. ”Daworos element er ild,” sagde hun. ”Vi må 
lægge håret og frøet sammen med gløder fra bålet. Så er alle vores kræfter forenet.” 
De gik udenfor. Bedstemor havde den lille skål med. Da hun havde lagt håret og 
frøet ved siden af gløderne, dryssede hun lidt urter hen over. ”Urterne er samlet i de 
hellige abers skov. De kan hjælpe med at finde retningen,” forklarede hun. 

Bedstemor, Muki og Afia ventede i mørket. Kun gløderne lyste. De hørte en svag, 
raslende lyd inde fra hytten. Så blev alt stille igen. Da de kiggede ned på gløderne, 
var håret og det lille frø forsvundet. 
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18. december – Valby, Danmark 

 

Det var stadig mørkt, da Lisa, Mads og morfar nåede hen til bilen. Ingen af dem 
havde sagt et ord, siden de forlod den lille abe. ”Jeg synes, vi skulle have taget den 
med,” sagde Lisa, da de sad i bilen. Mads kunne høre på hendes stemme, at hun var 
lige ved at græde. ”Den så bare så lille og ensom ud,” fortsatte hun. ”Og hvordan kan 
vi være sikre på, at vi kan få den hjem igen?” ”Vi må tro på det og gøre vores 
bedste,” svarede morfar. ”Jeg tror, det var det sikreste, selvom jeg også helst havde 
puttet den i lommen og taget den med.” 

De sad tavse i deres egne tanker, mens morfar kørte hjem. ”Ved du, hvad vi skal 
gøre med håret fra aben?” spurgte Mads. ”Hmm, nej ikke rigtigt. Men lad os se på 
det. Jeg tror lige, vi kan nå det, før det bliver lyst.”  

De listede ind i huset. Morfar pegede ned mod kælderen. De tog de våde 
gummistøvler i hånden og gik ned ad trappen. Morfar boede altid dernede, når han 
var på besøg. Der var både en lille stue, et soveværelse og et bad. De dumpede ned 
i sofaen. Morfar fandt et par colaer frem. ”Skal vi ikke lige se, om Daworo viser os 
noget på nettet?” sagde Lisa pludselig.  ”Lad os bare prøve.” Morfar tændte sin 
computer og ventede. ”Intet at se,” konstaterede han lidt efter.  

Mads var træt og skuffet. Nu havde de gjort så meget, men måske hjalp det ikke det 
mindste alligevel. Han så den lille abe for sig, da den bøjede hovedet og sprang af 
sted. De måtte altså finde på noget. Han vred sin hjerne. ”Kom nu fantasi, hvor er du, 
når jeg skal bruge dig allermest?” mumlede han for sig selv.   

Han tænkte igen på Harry Potter og 
Sirius i ilden. Pludselig fik han en 
ide. ”Det er nok ikke så godt at 
brænde abens hår,” sagde han 
eftertænksomt. ”Men hvis vi nu 
lægger det ved siden af ild eller 
gløder og så lægger det der billede 
fra Ghana, som bevægede sig, 
sammen med det, så…” ”Det lyder 
tilpas skørt. Vi gør det.” Morfar 
lagde lidt brænde i pejsen og gik 
ind for at finde billedet. Lisa så på 
Mads med trætte øjne. ”Bare du 
har ret,” sagde hun stille. 

De lagde det hele til rette. Billedet og abens hår tæt ved de få gløder. Pludselig gik 
døren op, og Lisas mor trådte ind. ”Hvad laver I?” spurgte hun og så lidt anklagende 
på Poul. ”Børnene skal snart i skole.” ”Øh, Poul hjalp os lige med en 
hjemmeopgave,” sagde Mads og smilede. ”Nå, det er da fint.” Lisas mor gik hen mod 
døren. ”Jeg kører nu, hav en god dag. Vi ses i aften.” ”Der var du hurtig, Mads,” 
grinede Poul. ”Se lige,” råbte Lisa. ”Håret er væk, og der er et lille hul i billedet.” Hun 
havde ret. ”Så må vi se, om det betyder, at beskeden når frem,” mente Poul. ”Men nu 
tror jeg godt nok, vi trænger til en lur.” 

Abernes magiske rejse 
Tekst: Dorthe Nielsen 

Tegninger: Mille Ettrup Klein 

 

 



 

 

18. december – Tafi Atome, Ghana 

 

Afia og Muki gik langsomt gennem skoven. De var på vej hjem. Siden frøet og 
abehåret var forsvundet, var der intet sket. Ikke et eneste lille spor af Minga og ingen 
beskeder fra Daworo. Bedstemor sagde, at de måtte være tålmodige. Det kunne godt 
tage tid for beskeder at nå frem. 

Tit lavede de en masse sjov, når de gik sammen i skoven. Men i dag var de ikke i 
humør til sjov og ballade. Afia ønskede 
brændende, at det ville lykkes at få Mingas 
unge tilbage til skoven, hvor den hørte til.   

Der lød et bump. Og dér, midt på stien i 
skoven, landede Minga med et elegant 
spring. Ungen sad på hendes ryg. Afia 
bøjede sig ned og bredte armene ud. ”Hvor 
er jeg glad for at se jer,” udbrød hun, mens 
tårerne løb ned ad hendes kinder. Minga gik 
langsomt hen imod hende. Ungen hoppede 
ned og sprang op i favnen på Muki. Et 
øjeblik sad de alle fire helt stille. ”Bare vi vidste, hvad du havde oplevet på din lange 
rejse, lille abe,” sagde Muki og klappede aben på hovedet. Ungen sprang tilbage på 
Mingas ryg, og de forsvandt i skoven ligeså hurtigt, som de var kommet. 

Afia og Muki kiggede på hinanden. Også Muki havde blanke øjne. De grinede, og 
uden et ord begyndte de at løbe. ”Ungen er tilbage, bedstemor. Vi mødte Minga og 
hendes unge i skoven.” Afia og Muki kom stormende hen til bedstemor, som gik og 
fejede. Hun rettede sig op og smilede til dem. ”Du vidste det allerede,” sagde Muki 
overrasket. ”Daworo har kaldt til samling i aften, når det er blevet mørkt,” sagde 
bedstemor og så på dem. ”I skal begge være her.” 

Afia ville aldrig glemme den aften. Bedstemor havde tændt bålet og ud af skoven 
kom 12 aber med den store abe i spidsen. Minga og ungen var selvfølgelig med. Den 
store abe rakte et frø til bedstemor, som lagde det på bålet sammen med nogle af 
sine urter. Flammerne blussede op og Daworos ansigt kom til syne. 

”Missionen er fuldbragt.” Han kiggede rundt. ”Magien har stadig kraft. Arven er givet 
videre.” Han nikkede til den store abe og bedstemor. Minga satte sin unge ned foran 
Daworo og bedstemor gav Afia et lille puf, så hun stod ved siden af den lille abe. ”I er 
arvtagerne. I har vist kraft og mod. Zila har mødt venner i det fremmede. De har også 
troen på magien. Historien om de hellige aber vil fortsat leve. Vi må sende besked.” 
Afia så ned på den lille abe, som altså hed Zila. De satte sig foran Daworo, som tavst 
ventede. Det var altså dem, der skulle klare resten, forstod Afia.  

Zila sprang op på Afias skød. Hun holdt om den og sagde højt: ”Aben er hjemme i 
skoven, hvor den hører til. Troen på magien var stærk nok.” ”Vi ses,” lød Zilas klare 
stemme. Bedstemor og den store abe vinkede Muki og Minga frem. ”Dette er 
hjælperne,” sagde bedstemor. Daworo nikkede. Så blussede bålet kraftigt op, og 
Daworos ansigt forsvandt. ”Beskeden er sendt,” brummede den store abe og rejste 
sig. ”Nu er det på tide at gå hver til sit igen.” 
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19. december – Valby, Danmark 

 

Mads stormede ud af døren og sprang på cyklen. Han kørte det korte stykke hen til 
Lisas hus og smed cyklen i deres indkørsel. ”Der er besked. Den er kommet hjem,” 
råbte han, mens han trampede ind i huset. Lisa kom stormende ned. ”Vi må ned til 
morfar.” De løb ned i kælderen, hvor Poul sad ved computeren. ”Du kan høres i hele 
byen, Mads,” sagde han med et grin. ”Jeg er ved at tænde computeren. Det er vel 
der, du har set beskeden.” 

Mads og Lisa kastede sig ned i sofaen ved siden af Poul. ”Det var på Daworo-siden,” 
pustede Mads. Da siden kom frem, var der ingen ny besked. ”Arj, hvor er du tarvelig, 
Mads,” Lisa skubbede vredt til ham. Mads kiggede forbløffet på siden. ”Jeg så det 
helt tydeligt. Jeg laver ikke sjov,” stammede han og blev helt rød i hovedet. Poul så 
på ham. ”Fantasien kan jo godt spille en et puds,” sagde han. ”Nej,” råbte Mads. ”Jeg 
så det.”  

Lisa rejste sig og var på vej hen mod døren, da morfar stoppede hende. ”Vent, nu 
sker der noget.” Daworos navn begyndte at blinke. De stod alle tre bomstille. ”Kom 
nu,” hviskede Mads. ”Vis det igen.” ”Zila er fremme. Daworos element er ild,” læste 
Poul. ”Sådan stod der ikke før,” råbte Mads. Han var lettet over, at der var en 
besked, men også forbavset. Beskeden havde ændret sig. ”Undskyld Mads,” sagde 
Lisa. ”Nu ved vi, at den er kommet hjem. Men skal vi ikke tænde et bål igen og se, 
om vi får mere at vide?” ”Jo, det tror jeg også er meningen med beskeden,” nikkede 
morfar.  

Da der var godt gang i 
bålet, gik morfar ind og 
hentede billedet med hul 
i. ”Måske kan det 
bruges,” mumlede han. 
Han smed det ind i 
flammerne. ”Vi ses,” lød 
en klar stemme, og så 
var bålet almindeligt 
igen. ”Så I det samme 
som mig?” spurgte Lisa 
stille. ”To børn - en 
dreng og en pige - en 
gammel dame og nogle 
aber ved et bål.” Mads´ 
stemme var ivrig. ”Og 
den lille abe, Zila, 
vinkede fra sin mors 

ryg,” tilføjede Lisa med glæde i stemmen. ”Hvor vildt.” Poul sad meget stille ved 
bålet. Til sidst sagde han: ”Tak fordi I mindede mig om, at magien stadig lever. Jeg 
tror snart, det er tid til at tage på en længere rejse.” Lisa og Mads grinede. 
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19. december – Tafi Atome, Ghana 

 

”Tror du, de har fået beskeden?” Muki og Afia sad og læste lektier i det sidste 
dagslys. Det var Muki, der spurgte, men Afia havde selv tænkt på præcis det samme. 
”Jeg tror det,” sagde hun. ”Lad os spørge bedstemor, om vi kan gøre noget for at 
være sikre,” foreslog hun. 

I det samme kom bedstemor ud fra hytten. ”Læg mere brænde på,” sagde hun. ”Så 
ser vi, om det stadig virker.” Muki lagde brænde på, og Afia stirrede på den lille pose, 
som bedstemor havde i hånden. ”Det er amuletter, som jeg fik af min egen 
bedstemor for mange år siden. Jeg måtte kun bruge dem i helt særlige tilfælde. Jeg 
har brugt to i mit lange liv. Nu bruger vi en i aften.”  

De satte sig ved ilden, og bedstemor tog en af amuletterne frem. Afia kiggede 
nysgerrigt på den. Bedstemor kastede den på ilden, og gnisterne fløj om ørerne på 
dem. ”Se der,” råbte Muki pludselig. Han pegede ind i ilden. Langsomt men tydeligt 
trådte nogle ansigter frem. En dreng, en pige og en gammel mand omkring et bål. De 
havde meget tøj på. Det måtte være koldt, der hvor de kom fra. ”Det er nok dem, 
som Daworo har talt med og som har hjulpet Zila,” sagde Afia. ”Det ser ud som om 
drengen og pigen griner,” Muki pegede igen på ilden. I det samme forsvandt billedet.  

Bedstemor sukkede dybt. ”Alt er godt,” sagde hun. ”De har fået besked. Nu er vi 
forbundet. De kender os og historien om de magiske aber og Daworo.” Hun rakte 
posen med amuletterne til Afia. ”Der er to tilbage. Pas godt på dem. Du vil vide, 
hvornår det er nødvendigt at bruge dem.” Afia tog forsigtigt imod posen. Bedstemor 
smilede: ”Og så tror jeg, I må forberede jer på at få besøg fra det kolde land – jeg 
ved ikke hvornår. Men jeg er sikker på, de kommer. ”Muki og Afia grinede. 

 


