
Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var 

Birger.

 Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set 

ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers 

forældre var ret gamle, og de var også gammeldags. 

Derfor havde han fået det navn.

 Biffer var enebarn, og især om sommeren var han 

tit meget ensom. Derhjemme havde han faktisk tre 

rigtig gode venner. Men om sommeren var han i 

sommerhuset med sin far og mor, mens hans venner 

var på ferie med deres familier.

 Biffer trængte vildt meget til, at der skulle ske 

Biffer
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noget. Noget spændende. Men der skete aldrig noget, 

og hans forældre var altid så trætte.

 ”Åh, for dælen, hvor er jeg dog træt i dag,” gik 

de og sagde til hinanden.

 Så blev de enige om, at det måtte være noget med 

vejret. Om sommeren var det, fordi det var så varmt. 

Om vinteren var det, fordi det var så trist og koldt. 

Og om efteråret blev man efterårstræt, og om foråret 

blev man forårstræt.

 ”I er altså altid så trætte,” sagde Biffer.

 ”Åh, tal ikke til os nu,” sagde hans mor og far.  

”Vi er for trætte til at have en naturlig samtale.”

 ”Jeg vil heller ikke have nogen samtale,” sagde 

Biffer. ”Jeg vil en tur på stranden.”

 Det var vel det mindste, man kunne forlange. 

Men hans forældre sagde: ”Måske om en uge, 

Birger. Hvis vejret bliver bedre.”

 Så gik Biffer og glædede sig hver eneste dag i en 

hel uge. Men da ugen var gået, og vejret faktisk var 

blevet bedre, var de stadig lige trætte.

 ”Undskyld, Birger,” sagde de. ”Men vi er sgu  

for trætte til at tage på stranden i dag. Det er også 

blevet for varmt. Hvad med engang i næste uge?”
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 Sådan var det altid. 

 Derfor gik Biffer i flere år og var trist. Sådan var 

hans liv helt indtil den dag, hvor han endelig mødte 

Bøffer.

 Det skyldtes en annonce i avisen. Den så sådan 

her ud:

Ved siden af annoncen var der et billede af 

Bøffer – men det vidste Biffer endnu ikke, at 

orangutangen hed.

 Biffer så billedet af Bøffer bag tremmer og blev 

meget vred.

 ”Far,” råbte han. ”Det her er ikke godt.”

En orangutang er sluppet 
ud af Schlamberts Zoo, en 
privatejet zoologisk have. 
Det er en ung han, som for 
et halvt år siden kom til 
Danmark fra moderhaven 
i Hamborg.
 Havens direktør har ud
lovet en dusør på 100.000  
kroner til den, der kan fange 
orangutangen og aflevere 
den tilbage til haven.

 Orangutangen er ufar
lig, bare man lader være 
med at kalde den møg
abe. Den er nemlig meget 
intelligent og kan forstå 
en hel del menneskeord. 
Derfor skal man tale pænt 
til den og lokke den med  
citroner.
 Man kan ringe til Schlam
berts Zoo på telefon ...

Der er kun fire orangutanger af denne art tilbage i verden.

DUSØR FOR ORANGUTANG
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 ”Hvad?”

 Biffer slog hårdt ned i avisen. Faren var lige ved 

at tabe kaffekoppen. 

 ”Jeg vil aldrig spærre dyr inde. Aldrig i hele mit 

liv.”

 Hans far snuppede avisen ud af hænderne på 

Biffer og så på billedet.

 ”Men det er jo bare en møgabe,” sagde han.

 Biffer rejste sig. Han havde en mærkelig følelse 

indeni. En følelse af vrede og varme og sorg.

 ”En abe er også en slags menneske!” råbte han. 

”Den abe er min ven!”

 Biffer vidste ikke engang selv, hvorfor han følte 

sådan. Men han forstod pludselig, at han ville gøre 

alt for at hjælpe aben på billedet. Den skulle aldrig 

tilbage bag tremmer.

Om eftermiddagen skinnede solen. Biffer ville  

gå en tur i skoven bag ved hans fars og mors  

sommer hus. Han ville prøve at finde orangutangen 

fra avisen.

 Derfor fyldte han sin rygsæk med citroner og 

gik ind mellem træerne. Han kiggede alle vegne.  

På den måde kom han til at gå længere og længere 

ind i skoven. Der var hele tiden noget, han måtte  

se nærmere på.

 Det var alt sammen ret spændende, selv om han 

ikke fandt nogen spor efter orangutangen. 

 Men pludselig var det blevet aften, og det var  

Helt ude i skoven
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på tide at gå hjem. Biffer gøs. Indtil nu havde 

han syntes, at skoven var køn og grøn. Nu 

sænkede mørket sig som et tungt tæppe overalt.

 Jeg må ringe hjem, tænkte han. Shit, min mobil! 

Den lå i jakken, der hang hjemme i sommerhuset. 

Skyggerne kom tættere og tættere på. Og Biffer 

havde ingen anelse om, hvor han var. 

 ”Hjælp!” råbte han.

 Men han vidste godt, at ingen kunne høre ham. 

Han begyndte at løbe gennem skyggerne, indtil alt 

blev til et kulsort mørke. Så slog han hovedet mod 

en tyk gren og faldt besvimet om.

 Han hørte ikke de slæbende skridt. Han så 

ikke lyset fra mændenes lygter. Han hørte ikke 

deres stemmer eller hundenes gøen. En fremmed 

løftede ham op, lagde ham over skulderen og bar 

ham hurtigt af sted mellem træerne. Væk fra de 

glimtende lygter.

16


