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Medieapokalypsen 
 

 
 BEGYNDELSEN SKABTE GUD ordet. 
  
 

2. Og Guds ånd svævede over 
evigheden og ordet. Men Gud så at 
ordet var indholdsløst og tomt og han 
følte sig i sandhed beklemt derved. 

 3. Og Gud Herren sagde: 
 »Der blive tekst!«  
 Og der blev tekst.  
 4. I brede, lige linier strakte teksten sig 

foran den Almægtiges åsyn, og Han 
satte skel mellem linierne og læste 
teksten, men kunne ikke få overblik 
over hvad som stod skrevet.  

 5. I sig selv var teksten ikke nok, og på 
andendagen skabte Gud fotografiet, 
og Han skabte det i virkelighedens 
billede.  

 6. Nu så Gud teksten og fotografiet i 
forening, men i evighedens mørke 
stod ingen detalje frem for Gud den 
almægtiges åsyn.  

 7. På tredjedagen sagde Gud: 
 »Der blive lys!«  
 Og der blev lys.  
 8. Straks skød lyset gennem evigheden 

og reflekteredes i teksten og 
fotografiet.   

 9. Gud læste og så, og i lyset var det en 
fryd at skue, men dét som mediet 
gengav, skulle endnu nærmere sin 

skaber, og det blev aften, og det blev 
morgen fjerde dag.  

10. Nu skabte Gud lyden som budbringer 
for det som gerne vil tiltrække sig 
opmærksomhed;  

11. Og Gud lyttede og hørte at det var 
såre godt, og det blev aften, og det 
blev morgen femte dag.  

12. Derpå sagde Gud:  
 »Der blive liv!«  
 Og således skete det.  
13. På den femte dags morgen blæste 

Gud livsånde i fotografiets næsebor 
således at fotografiet blev til levende 
billeder, og han morede sig derved.  

14. Straks forenede han lyden, lyset, 
teksten og de levende billeder, og 
Gud kaldte foreningen for film.  

15. Gud velsignede filmen og skabte 
farverne hvormed han fra sin store 
palet malte filmen i alle regnbuens 
nuancer.  

16. Gud så til imedens mediet strålende 
bevægede sig i hans almægtige 
hænder, men der manglede noget.  

17. Uden almægtige hænder lod mediet 
sig ikke betjene. På sjettedagen 
gjorde Gud fjernbetjeningen;  

18. Og så sagde han:  
»Se! Nu er mediet såre 
brugervenligt!« 

 
 
 

 
 
 

I 



1: Infobulimi 
 
 
Den nat bestod mit vækkeur af en spand iskoldt vand. En stor, sort murerspand hvis 

indhold startede en iskold eksplosion på min pande og gjorde mig bevidst om to ting: For det 
første var jeg i besiddelse af en hovedpine som kunne måles på richterskalaen – for det andet 
kunne jeg hverken huske hvem jeg var eller hvad jeg hed. Mens jeg lå på den lille hårde briks 
og tørrede vand ud af øjnene gjorde jeg endnu en erkendelse – jeg var ikke alene. Hen over 
spanden kunne jeg se spandføreren som stod og gloede nysgerrigt på mig. 

»Spændende!« mumlede han inden han satte spanden på gulvet. »Bevægelse og liv var 
ifølge Johannes Brages uadskillelige elementer!«  

Stemmen var ru som groft sandpapir og mindst halvanden oktav dybere end hans spinkle 
ydre så ud til at kunne bære.  

»Føler du smerte?« 
Jeg var stadig for omtåget til at kunne svare, men lå i stedet og pustede mens jeg tog mig 

til hovedet. En hest var i færd med at slå kraftspring bag min pande.  
»Hi – hi! Smerte er slet ikke slemt – altså når den letter,« sagde den splejsede spandfører 

med et af den slags smil som jeg på bedre dage ville have fået  lyst til at fjerne med en 
mursten. »Ifølge Brages er smertens forsvinden den hurtigste vej til lykke.« 

Brummende kiggede jeg over mod et mørkt vindue på en af væggene i det lille rum som 
efterhånden tonede frem omkring mig. 

»Det er måske derfor en kvinde føder i smerte …,« fortsatte han og så tænksom ud et 
øjeblik. »Hvor var det nu at jeg læste det?« 

Hvem han var og hvad han snakkede om, anede jeg ikke. Omgivelserne mystificerede 
mig til et niveau hvor jeg hverken kunne finde på noget at sige eller noget at spørge om – 
som at indtage en vandmelon med hænderne på ryggen.  

»Åh – ja! Der er jo Segelmanns tredje lov om natursymbolik: Hun møder barnet med 
lettelse og lykke. At skabe liv og sjæl koster blod, sved og tårer,« citerede spandføreren stolt, 
men fik pludselig rynker i panden. »Eller var det nu Braun som sagde det?« 

»Hvor er jeg?« spurgte jeg i et dødsdømt forsøg på at gabe over vandmelonen. 
»Aha! En tilkendegivelse af uvished, som det skrevet står, i det smukkeste fravær af 

skråsikkerhed.« Han så sig omkring. »Så vidt jeg kan konstatere er du i en skurvogn, men 
den sene Vittgenstone ville sikkert bestride dette, og …«  

»Er det Vittgenstones skurvogn?« spurgte jeg. 
»Nej! Du alt forbarmende! Kender du slet ikke den store tysk/norske filosof 

Vittgenstone?« udbrød han bestyrtet. 
For en stund lå jeg og tænkte over det. 
»Jeg kender ingen sen Vittgenstone, men jeg går ud fra at det var ham som kom efter 

den tidlige.« 
»Netop!« udbrød min vært med et nu-kommer-vi-endelig-nogen-vegne-udtryk i ansigtet. 

»Men lad mig høre; hvad kender du så til den tidlige Vittgenstone?« 
»Ikke andet end det jeg lige har lært. Er det dig der er den tidlige Vittgenstone?« 



»Nej, nej, nej!« råbte han og stampede i gulvet. »Hvis jeg var Vittgenstone ville jeg jo ikke 
stå her. Vittgenstone begik selvmord for mange år siden. Sig mig; hvad laver du hos mig hvis 
ikke du ved de mest simple ting?« 

»Det ved jeg ikke.« 
»Det ved du ikke …,« gentog han langsomt. »Men – hvad ved du så?« 
»Øhm … Det ved jeg ikke,« sagde jeg forsigtigt. 
»Hvad? Jamen det er jo en skandale!« 
»Hvorfor?« 
»En voksen mand som intet ved! Det er jo pinligt og det er…«  
Med en finger på læben afbrød han sig selv og sagde:  
»For øvrigt er du lidt sent på den.« 
»For sent?! Hvad mener du?« 
»For 2334 år siden levede den store græske filosof Sogrotesk. Han var den første som 

kom på ideen om ikke at vide noget. Din uvidenhed er et snedigt forsøg på at plagiere 
Sogrotesk. Har jeg ret?« 

»Det ved jeg ikke.« 
»Nå, nej …,« sagde min vært mens han på en spekulativ måde gnavede i sin underlæbe. 
»For øvrigt,« sagde jeg. »Led Sogrotesk også af hukommelsestab?«  
»Hukommelsestab? Næhh… Den tilgang til filosofien har jeg aldrig hørt om før. Har du 

hukommelsestab?« 
»Ja,« sagde jeg. »Det tror jeg nok.« 
»Hvor længe har du haft det?« 
»Det kan jeg ikke huske.« 
»Men er det noget du har haft før?« 
»Øhm … ikke så vidt jeg husker.« 
»Ja, ja – tænkte jeg det ikke nok!« sagde han henvendt til sig selv. »Plagiat! Ikke andet 

end et plagiat!« 
 
Veltilfreds nikkende gik min vært over og satte sig på en stol ved et skrivebord. Foran sig 

tændte han en lille grøn lampe som gennem hullerne i en laset skærm lyste det meste af 
rummet op. Ved første øjekast så det ud som opholdt vi os i en slags bibliotek. Alle vegne 
stod der bøger – reoler med bøger – kasser med bøger – og på bordet lå de i stabler helt op 
til loftet. På de knap tyve kvadratmeter måtte der være tusindvis af bøger stuvet sammen. 
Langsomt førte jeg den ene hånd mod min smertende pande og mærkede en stor, blød 
forbinding som nu var gennemblødt af vand. Under forbindingen kunne jeg mærke en kage af 
blod som dækkede en flænge i min pande.  

»Kan du huske om det her er din?« spurgte min vært. Fra bordet løftede han en 
keramikskål og holdt den frem foran sig i den ene hånd. 

Jeg kneb øjnene sammen og betragtede skålen.  
»Mhh …,« sagde jeg. 
»Den er temmelig tung,« sagde han og krøllede et stykke papir med den anden hånd. 

»Det er spændende at et objekts accelerationskonstant på 3,14 ifølge Newstein ikke påvirkes 
af dets vægt,« fortsatte han og holdt papiret og skålen frem foran sig. Med et selvsikkert 
udtryk i øjnene lod han dem begge forlade sine hænder. At skålens møde med gulvet ville 
vække min hovedpine som en golfkølle vækker en golfkugle, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om. 



Pr. refleks tog mine hænder udfordringen op! I spændt forventning fulgte jeg skålen som 
langsomt, men sikkert tumlede mod jorden. Med alt hvad remmer og tøj kunne holde rasede 
mine hænder mod ørerne. Det ville blive tæt på uafgjort, men desværre også kun tæt på. 
Braget passerede inden om mine hænder, lige inden de nåede ørerne, og detonerede som et 
riffelskud et sted midt inde i mit hårdt prøvede hoved. En stund sejlede verden for mine øjne. 
Skurvognen truede med at kæntre. 

»Aarrgghhh …,« gispede jeg mens jeg i befippelse skubbede rundt på forbindingen i 
panden.  

»Det var da en utrolig solid skål!« mumlede min vært for sig selv og satte den tilbage på 
bordet inden han fortsatte: »Nu vil du sikkert i bedste Sogroteskstil hævde at du ikke ved om 
det er din skål?« 

»Ja,« pustede jeg mens skurvognen langsomt faldt til ro. 
»Jeg husker,« sagde han og lænede sig tilbage i stolen, »et citat fra T. H. Brages som jeg 

ville ty til i din situation. Brages sagde at glemslen er den vigtigste erfaring.« 
»Det lyder godt,« sagde jeg langsomt, »men hvordan tyr man til hans ord hvis man har 

glemt dem?« 
»Øhm …,« sagde min vært og tyggede for en stund drøv på sin underlæbe. »Nu tror du 

måske at du er klogere end Brages?« 
»Det ved jeg ikke.« 
»Åhh! Hold nu op med dit Sogroteskplagiat!« udbrød han hidsigt. »Sogrotesk sagde altid: 

Kend dig selv; men hvis du bare følger ham, lærer du jo aldrig dig selv at kende.« 
»Men jeg lover dig,« sagde jeg og forsøgte at se oprigtig ud, »at jeg ikke følger Sogrotesk 

– jeg kender ham ikke engang.« 
»Ha! Der fik jeg dig!« råbte min vært og klappede ivrigt i hænderne. 
»Fik mig?« 
»Ja!« udbrød han. »Du sagde at du intet vidste, men hvis du ikke ved noget, hvordan ved 

du så, at du ikke kender Sogrotesk?« 
»Øhm …,« sagde jeg mens han slog en skralderlatter op, »det ved jeg ikke.« 
I ærgrelse greb han fat i spidsen af sin næse som forsøgte han at trække den af. 
»Du er så sikker på at du intet ved,« sagde han og kneb øjnene sammen. »Men i din 

skråsikkerhed glemmer du tvivlen.« 
»Tvivlen?« 
»Ja – den sene Vittgenstone beviser i flere af sine bøger at mennesket kun udtrykker sig 

som følge af tvivl.« 
»Og det var han ikke i tvivl om?« 
»Nej – for han beviser at han har ret.« 
»Men så beviser han vel også at han er i tvivl?« 
For en stund sad min vært og tænkte over spørgsmålet. 
»Gad vide …,« sagde han og nikkede langsomt, »om ikke du er inde på noget vigtigt. Lad 

mig lige slå det op.« 
»Nej – tak,« sagde jeg, mens han var på vej over mod en af bogreolerne. »Jeg er ikke 

oplagt til filosofi. Kan vi ikke bare glemme det hele?« 
»Åh – du mener ligesom Sogrotesk ville have gjort?« 
»Ja – ligesom Sogrotesk ville have gjort.« 
»O.k., men er der slet ingenting du har lyst til at vide?« 



»Jo.« 
»Hvad?« 
»Hvem er du?« 
Ivrigt vandrede hans fingre omkring i reolen inden han svarede. 
»Hvis jeg fortæller dig noget« sagde han og trak en bog ud af reolen, »så ødelægger jeg 

dine chancer for at plagiere Sogrotesk.«  
»Men jeg plagierer altså ikke nogen,« sukkede jeg. »Jeg har allerede fortalt at jeg ikke 

kender nogen som hedder Sogrotesk.« 
»Det sagde Sogrotesk også,« sagde min vært mens han med et par af sine bøger i 

hænderne gik tilbage til skrivebordet. »Men hvis du endelig vil vide det, så er jeg mere ydmyg 
end dig. Jeg tror ikke at jeg er en stor filosof, men ved at jeg bare er Alfred.« 

»Alfred?« 
»Ja – jeg hedder Alfred,« sagde Alfred mens han fandt en guldøl frem og lirkede kapslen 

af ved hjælp af et armbåndsur. Da han drak var det med en hengivenhed som kyssede han 
sin første kærlighed. I lampens lys kunne jeg efterhånden se ham bedre. Ud over at være en 
splejs var han omkring halvtreds år – havde et både strittende og tyndt hår – en frisure som 
mest af alt mindede om en kasseret huekvast. Om det var håret der var faldet af eller hovedet 
der var vokset kunne jeg ikke afgøre. Den alt for lille jakke var knappet stramt over et 
uanseeligt bryst. De små, ovale briller sad skævt som havde de, på egen hånd, flyttet sig 
omkring i hans ansigt mens han havde været optaget af andre ting. Gylpen i hans bukser stod 
ikke alene åben, men var også i færd med at spytte det meste af en gulnet habitskjorte ud på 
gulvet. Bukserne var mere hængerøv end bukseben, og skoene lignede mest af alt ihjelkørte 
katte. 

»Når du er så glad for at citere Sogrotesk,« sagde Alfred da flasken var kysset tom, »skal 
du høre hvad Descant engang skrev. Han skrev at livet leves på et vejsystem. På denne 
måde udgør menneskets erfaringer ikke andet end en vejviser.« 

»Hvorfor vil jeg gerne vide det?« spurgte jeg. 
»Fordi han kunne få dig til at holde op med bare at følge andres tanker,« sagde Alfred. 

»Han mente at det var farligt kun at leve livet i andres vejvisere – Bag citaternes lukkede døre 
hed hans største litterære præstation. Den skulle du tage at læse.« 

»Jeg ved ikke om jeg har lyst til at læse.« 
»Nej – selvfølgelig ved du ikke det – du siger jo at du ingenting ved! Men når du bliver 

træt af Sogrotesk, så kan du låne bogen af mig.«  
»Aha …« 
»Som Habergaard skriver i dette værk,« sagde Alfred og holdt en gammel støvet bog op i 

lyset. »Den som må støtte sig til andres tanker er ikke et menneske, men kun et medie.« 
»Det lyder ikke lovende for læseren.« 
»Åhh …,« sagde Alfred og stak en finger i sit ene øre for at dreje den lidt rundt inden han 

åbnede endnu en øl. »Nu tror du igen at du er klogere end de store tænkere. For at vise dig 
at du i hvert fald har én svaghed, vil jeg læse et stykke højt fra en af Descants bøger.«  

»Nej – tak,« sagde jeg afværgende. »Jeg tror at jeg skal til at komme videre.« 
»Har du travlt?«  
»Det ved jeg ikke,« sukkede jeg. 



»Godt, så hør her … Jeg tænker – derfor er jeg,« mumlede han mens han bladrede i en 
af bøgerne på bordet foran sig. »Jeg tvivler – derfor var jeg. Jeg taler – derfor tvivler jeg… 
Her! Her er det! Lyt nu rigtigt godt efter: 

 
Julemanden kombinerer det faderlige og det kønsløse. Han er et billede på en mandetype 

som vi siger at vi bevarer for børnenes skyld, men ud over dette er han et symbol på den 
mandetype enhver kvinde skaber hvis hun får for megen magt. 

 
»Hvorfor læser du det?« spurgte jeg. 
»Hvorfor er du klædt ud som julemanden?« spurgte Alfred.  
»Julemanden?!« udbrød jeg og kastede et hurtigt blik ned ad mig selv. Ikke alene var jeg 

klædt i et julemandskostume, men også i et laset et af slagsen. Min pludselige bevægelse 
satte dog en stopper for yderligere observationer. Som et lyn fra en klar himmel kastede min 
hovedpine sig over mig – udfordrede og besejrede min smertetærskel for at sende mig 
jamrende om på siden i en hurtigt improviseret fosterstilling. 

»For det er vel bare et kostume – er det ikke?« spurgte Alfred da jeg igen lå stille. 
»Det ved jeg ikke …« 
»Hold op med det dér!«  
»Undskyld!«  
»Ingen årsag.«  
Alfred smilede tilgivende, da en tanke pludselig slog ned i mig. 
»Hvis jeg er Julemanden, er der måske en masse børn som venter mig.«  
»Næ – næ! Bliv endelig liggende, julen er lige overstået.« 
»Hmm,« sagde jeg og tog mig til panden mens jeg uden held forsøgte at få det ene ben 

ud over kanten på briksen. »Er det dig der har givet mig forbinding på?«  
»Forbinding og forbinding,« sagde han og begyndte at håndrulle en cigaret. »Da jeg kom 

hjem for et par timer siden fandt jeg dig på min seng. Det så ud som om du havde hul i 
hovedet. Jeg tåler ikke synet af blod – så jeg trak julemandsskægget op i panden på dig.«  

»Tak – det var pænt af dig …«  
»Man er vel et ordentligt menneske,« sagde han og satte ild på hvad der lignede en 

størknet regnorm.  
»Har du et glas vand?«  
Fra bordet tog han et fedtet glas og stak det frem mod mig. 
Forsigtigt satte jeg mig op, tog en tår og spyttede hostende det hele ud på gulvet. 
»Hvad …? Det er jo ren sprut!« hvæsede jeg. 
»Sprut og sprut. Det er vodka.« 
»Har du ikke et glas vand?« 
»Det er vand – eller i hvert fald næsten vand. Det er kun 40 procent. Desuden er jeg lige 

løbet tør for den væske du kalder vand.« Han sendte et sigende blik mod den tomme 
murerspand ved siden af sengen. »Har du lyst til at høre Descants videnskabsteoretiske 
studie af alkoholens åndelige potentiale?« fortsatte han lokkende. 

»Nej tak!« sagde jeg bestemt. 
»Godt! Nu skal du bare høre …«  
Med stor entusiasme åbnede han endnu en bog og sagde: »Bogen hedder Ånden i 

flasken. Er du klar?« 



»Overhovedet ikke!« 
Mens Alfred sugede i sin regnorm vendte han lampen for bedre at kunne læse: »Mit liv er 

en flaske uden bund og uden kapsel,« læste han. »Mit livsindhold er et fluidum af væren i 
verden …« 

 
Med en alt andet end medrivende entusiasme startede Alfred med at læse om alkoholens 

grundlæggende videnskabsteori og fortsatte med beruselsestågernes fænomenologi. Herefter 
gled han over i en sekvens vedrørende ølabens ontologi og videre ind i de hermeneutiske 
aspekter af værtshussnak. Da dette var gjort, lagde han bogen væk for at rulle sig ud i 
Kierkesongs tolkning af Ånden i flasken. Desperat forsøgte jeg at koncentrere mig om andre 
ting i skurvognen. Dette var tæt på at få ham til at stoppe indtil han i stedet valgte at sætte sig 
hen ved siden af mig for at få min fulde opmærksomhed. Med ivrige fagter fik Alfred udløb for 
en munddiaré der ikke kunne siges at være en følgesygdom af hensynsbetændelse.  

Mens min opmærksomhed efter alle kunstens regler forsøgte at finde måder hvorpå den 
kunne flygte, begyndte der at ske noget. I foruroligende grad fyldtes mit hoved af små 
flimrende indtryk og billeder som faldt sammen og blev til længere sekvenser. Der var en flugt 
fra mit hjem, billeder fra et psykiatrisk hospital, en voldelig demonstration og minder om at 
løbe nøgen omkring i storbyen. Jeg lukkede øjnene og lagde afstand til Alfreds verbale 
voldtægtsforsøg. I tankerne vendte jeg tilbage til en næsten uendelig række af absurde 
oplevelser: 

Historien om hvordan jeg ad et væld af omveje var kommet i det alkoholiserede leksikons 
varetægt. 

 
 

2: Højteknologisk dualisme 
 
»Det er første gang jeg er på nettet,« stod der på computerskærmen foran mig. Ordene 

kom fra en pige som kaldte sig Sue de Nym. Efter eget udsagn var hun på ferie i Spanien og 
havde – skrev hun – læst i et blad som hed Rocky-horror Scope, at hun i aften skulle møde 
sin kæreste på Internettet. Selv om jeg var alene på mit kontor, så jeg mig alligevel over 
skulderen inden jeg svarede. 

»Er du nu helt sikker?« skrev jeg.  
»I horoskopet stod der: 'Gå på nettet – han er den første du møder'!« 
»Men jeg er ikke til sidespring,« skrev jeg og trykkede resolut på enter-tasten. 
»Sidespring?« 
»Jeg er gift!« 
»Børn?« 
»To styks – Ada og Babbage. Min kone hedder Jane.« 
»Men John!« skrev hun. »Stjernerne lyver aldrig!« 
Jeg greb min kaffekop og tog en slurk mens jeg tænkte over hvad jeg skulle svare. Selv 

om Frank er en massebetegnelse, kaldte jeg mig alligevel for John når jeg var på Internettet. 
»Men du opholder dig jo på den anden side af jorden,« skrev jeg til sidst. 
»Ikke altid!«  
»Jeg er for gammel til den slags,« skrev jeg. 



Mens maskinen for en stund arbejdede, krøllede jeg et par telefonbeskeder sammen og 
rejste mig for at smide dem i papirkurven. I to år havde jeg overvejet at flytte papirkurven over 
til skrivebordet – men der havde været så meget andet. 

»Hvor gammel er du?« stod der på skærmen, da jeg satte mig igen. 
»I trediverne!« 
»Hvordan ser du ud?« 
I ruden over for skrivebordet kunne jeg se mit eget spejlbillede. Under mine samtaler med 

de piger jeg mødte på nettet, plejede jeg at give den som Mr Universe. I den nuværende 
situation var der ingen grund til at oversælge sig selv. 

»Mere gennemsnitlig end de fleste,« skrev jeg. »Hvad med dig?« 
»Jeg ligner dine bedste drømme.« 
»Hvad?«  
»Brug din fantasi!« 
»Min fantasi?« skrev jeg og pudsede briller mens jeg forsøgte at huske hvordan man 

gjorde. 
»Ja!« skrev hun. »Hvem har du lyst til at jeg skal være?«  
»Du kunne jo være …« I nogle sekunder vred jeg hjernen for at udtænke det ultimative. 

»Du kunne være undertøjsmodel!« 
»O.k.!« skrev hun. »Hvad ville du gøre hvis jeg sad ved siden af dig lige nu?« 
Med den ene hånd pillede jeg næse og med den anden rettede jeg på slipset mens jeg så 

mig omkring i kontoret. De mange hylder med ringbind, computermanualer og fagbøger fyldte 
mig langtfra med inspirerende input. 

»Mange forskellige ting,« skrev jeg til sidst. 
»Men John! Har du slet ingen fantasi?« 
»Jo, men …,« skrev jeg og gik i stå. 
»O.k.!« skrev hun. »Lad os starte på en anden måde. Fortæl mig om dig selv.« 
»Jeg er ledelseskonsulent. Jeg arbejder i en gruppe som hjælper erhvervsfolk med at 

løse deres konflikter.« 
»Hvordan gør du det?« 
»Jeg viser dem hvordan de skal forandre sig.« 
»Er du god til at forandre dig?« 
Jeg tænkte over spørgsmålet: I hele mit liv var jeg flyttet én gang – det var da jeg flyttede 

hjemmefra. Jeg havde haft det samme job lige siden jeg afsluttede mit universitetsstudium og 
havde aldrig haft andre længerevarende forhold end forholdet til min kone.  

»Ja,« konkluderede jeg. 
»Hvor er du henne lige nu?« 
»Jeg er på arbejde,« skrev jeg og kom i tanke om at jeg skulle huske at flytte den 

papirkurv inden jeg gik hjem. »Min computer derhjemme er for gammel til at kunne komme på 
Internettet.« 

»Køb en ny!« 
»Min kone siger at den gamle computer er god nok.« 
»Er du en tøffelhelt?« 
»Nej!« skrev jeg. »Min kone bryder sig ikke om tøffelhelte.« 
»Ha – ha! Horoskopet sagde at du havde humor.« 



I nogle sekunder tænkte jeg over hvad jeg havde skrevet og opdagede at jeg faktisk 
havde været morsom.  

»Sagde horoskopet andre ting?« 
»Det sagde at jeg skulle fortælle dig min store hemmelighed,« skrev hun. 
»Fortæl!« 
»Senere …,« skrev Sue da døren til mit kontor gik op med et brag.  
Jeg fór sammen. 
I døråbningen glødede min chefs solariebrune ansigt.  
»Der er vist nogen som har svært ved at blive færdige i dag,« sagde han mens han med 

en indstuderet bevægelse lod hånden glide igennem sit lyse hår.  
»Øhm …,« mumlede jeg. »Jeg skal lige gøre et mødereferat færdigt.«  
I et forsøg på at få det til at se ud som lavede jeg noget vigtigt rynkede jeg panden over 

skærmen og skrev til Sue at det var vigtigt for mig at kende alle hendes hemmeligheder. 
I to skridt var chefkonfliktløseren henne for at kigge på min computerskærm. 
»Åh!« sagde han og rørte rundt i sit hår inden han gik. »Den slags mødereferater kender 

jeg godt. Jeg håber at hun ser godt ud.« 
Med røde ører kiggede jeg på skærmen for at læse Sues svar. 
»Jeg kan ikke fortælle dig mere i dag – jeg må løbe …,« skrev hun. 
»Men hvad med din hemmelighed?« 
»Næste gang …« 
»Hvornår?« 
»Hvad siger du til om fjorten dage – samme tid?«  
Jeg nåede ikke at svare før hendes næste besked tonede frem på skærmen. 
»Bye!«  
»Sue de Nym loggede af systemet klokken 18.53.«  
Jeg spærrede øjnene op. Var klokken virkelig så mange! Der var kun syv minutter til den 

lange radioavis startede. I al hast skrev jeg vores aftale ind i min kalender, pakkede mine ting 
og styrtede ud i bilen for at tænde for radioavisen. 

 
*** 

 
Det var næsten mørkt da jeg knap tyve minutter senere kørte gennem Global Village for 

at sætte kurs mod forstadskvarteret et stykke uden for centrum. Bilens lygter fejede hen over 
staudebede og små stakitter inden jeg kørte op ad indkørslen til familiens hus. Et 
murstenshus i ét plan som var opført i praktisk afstand fra en station og et indkøbscenter. 
Hele forstadskvareret var opført i næsten lige så praktisk afstand fra Global Villages centrum 
– en storby som i sin tid var opstået omkring en bekvemt beliggende havn. Husets, og derved 
min skæbne, var på denne måde blevet beseglet af en gruppe dovne handelsrejsende. En 
historisk baggrund der stod sig godt til det totale fravær af arkitektonisk finesse i 
gennemsnitshuset nord for badeland og syd for tæppeland.  

 
I husets entre, på gulvet, sad min kone Jane iført et joggingsæt og ergonomiske 

hjemmesko og tog imod sin mand. At sige noget om Janes og mit forhold – ud over at det var 
gennemsnitligt – var ikke kun svært, men aldeles umuligt.  



Alle afvigelser i vores forhold eller adfærd ville sandsynligvis snarere skyldes fejl i 
statistikkerne end nogen former for bemærkelsesværdighed fra vores side. Mens jeg løsnede 
mit slips bøjede jeg mig, på en helt almindelig måde, ned og kyssede Jane på kinden. 
Hendes halvlange, kommunefarvede hår var sat op i en lille top på hovedet mens hun 
arbejdede sig igennem gennemsnitshusmoderens svar på erotisk adfærd – aerobicøvelser. 

»Du er sent på den,« konstaterede hun mens hun med sin bagdel som kagerulle forsøgte 
at massere joggingbukserne ned i entreens grå linoleumsgulv. 

»Jeg havde et vigtigt møde,« sagde jeg og så træt ud som efter et maratonløb.  
»Der er en kylling i fryseren,« sagde hun mens jeg smed jakken og gik ud i køkkenet. 
»Har du hørt nyhederne?« spurgte hun da jeg var i færd med at pakke kyllingen ud af 

plasticposen. 
»Desværre nåede jeg ikke at høre starten,« sukkede jeg og tændte for fjernsynet på 

køkkenbordet inden jeg vendte tilbage til kyllingen. »Og jeg mangler stadig at læse avisen.«  
»Så har du måske ikke hørt om det nye værktøj?« spurgte hun. 
»Nye værktøj?« gentog jeg og hilste på lille Ada der havde en tegning i hænderne som 

jeg skulle se. 
»Er det en Marsboer?« spurgte jeg da hun selvsikkert overrakte mig kunstværket. 
»Nej – selvfølgelig er det ikke det,« forklarede Ada irriteret. »Der bor ingen på Mars – ud 

over bakterier – og de er for små til at man kan tegne dem!«  
Geniet Ada var fem år og alt andet end gennemsnitlig. Ikke alene stavede hun bedre end 

Jane, men havde også fejret sin femårs fødselsdag med at slå mig i skak. 
»Men hvad er det så?« spurgte jeg mens Adas skarpe øjne borede sig ind i mine. 
»Det er en hermafrodit,« sagde hun og lavede trutmund. »Selvfølgelig!« 
»Det er ellers blevet sagt flere gange i nyhederne!« afbrød Jane og stillede en gryde sovs 

på komfuret inden hun satte sig ved køkkenbordet for at se fjernsyn. 
»Hvad har de sagt?« spurgte jeg mens jeg ud af øjenkrogen opdagede at Babbage på to 

år var i færd med at rive og flå i elinstallationerne i bunden af kosteskabet. I forskrækkelse 
tabte jeg tegningen ned i sovsen og sprang hen mod skabet mens Babbage skrigende 
gnavede sig igennem ledninger og stikdåser for at forsvinde ind under en værktøjskasse fuld 
af søm og skruer. Den lille drengs altid aktive og destruktive adfærd havde, blandt familie og 
venner, givet ham tilnavnet Motorsaven.  

»Hermafroditten er faldet i sovsen!« skreg Ada og begyndte at tude mens jeg greb 
Motorsaven i benet og trak ham ud af kosteskabet. Med den skarpladte snotnæse forrest kom 
drengen flyvende ud under værktøjskassen og lod næsen detonere på min hvide skjorte. 
Inden jeg nåede at rejse mig, skød en afsindig smerte gennem min hånd. 

»Fandens!« råbte jeg og tabte mine briller. »Motorsaven har bidt mig i tommelfingeren!« 
»Guuud!« udbrød Jane begejstret. »Se hvor stærke hans tænder er blevet! Han kan bide 

hul!« 
Under en hylekoncert fra ungerne, som til fulde overdøvede et indslag i fjernsynet om 

brug af nye dynamittyper i stenbrud, samlede jeg mine briller op og fandt et stykke plaster i en 
skuffe. 

»Hvad er det du siger?« spurgte jeg Jane da koncerten for en stund gik over i en af sine 
mindre støjende passager. 

»I nyhederne sagde de at der er blevet opfundet et værktøj som gør det muligt at løse alle 
problemer,« råbte Jane tilbage. 



»Det var også på tide,« råbte jeg mens jeg fiskede hermafroditten op af sovsen for, med 
sovsen som klister, at sætte den på den hvide tavle over spisebordet.  

»Du har vendt den 135 grader forkert!« brølede Ada. Tudende løb hun ind på sit værelse 
og smækkede døren. 

For at trøste Babbage fandt jeg et bundt gulerødder på køkkenbordet og smed dem ned 
til ham. Ikke alene afskyede jeg gulerødder som pesten, men at give Babbage noget at 
ødelægge var den hurtigste måde at trøste ham på. Med tungen som vinduesvisker under 
næsen kastede Motorsaven sig interesseret over gulerødderne. 

»Hvad er det for noget med et nyt værktøj?« spurgte jeg Jane og nød stilheden fra 
dynamitsprængningerne i fjernsynet. 

»Det er et som gør det muligt for alle at skrive uden at lave stavefejl,« sagde hun. »Nu 
lader det til at man kan lave regnskaber uden en revisor og holde styr på sine aftaler uden en 
kalender.« 

»Er du sikker på det?« spurgte jeg og ransagede min hjerne for at huske hvad de havde 
sagt i nyhederne. 

»Ja – man kan bruge det til at lave sin egen musik, tegne, gemme fotografier, 
pladesamlinger, telefonnumre og tusind andre ting. Værktøjet kan bruges uden at man 
behøver at gå på kurser af nogen art.« 

»Nåhh … Du mener det nye Doors 95?«  
»Ja, det var Doors det hed,« sagde hun. »Skulle vi ikke få købt sådan en?« 
»Men vores computer er for gammel til at køre Doors 95,« sagde jeg. 
»Computer!« udbrød hun og gloede på mig som var jeg blevet vanvittig. »Man skal da vel 

ikke bruge en computer?« 
»Jo …« 
»Er du nu helt sikker på det?« sagde hun skeptisk. »Det sagde de ikke noget om i 

nyhederne. Der var et interview med en ekspert som fortalte at hun havde fået Doors allerede 
to uger før det kom i handelen. Nu kunne hun slet ikke undvære det længere.« 

»Og hvad så?« 
»Hun havde ingen computer da hun blev interviewet.«  
»Den lå nok i tasken,« sagde jeg beroligende. 
»Du mener at alle skal til at gå omkring med en computer i tasken?« 
»Sådan vil det blive …« 
Mens jeg dækkede bord, rynkede Jane næsen og så spekulativ ud. 
»Så bliver det da en god forretning at være tasketyv.« 
»I fremtiden bliver computere meget billigere,« mumlede jeg og trådte på Babbage som 

gryntede lavmælt mens han med tungen sitrende under snotnæsen fortsatte sit krævende 
gulerodsarbejde. 

»Man har i flere år sagt at computere bliver billigere,« sagde Jane og lagde kyllingen i 
mikrobølgeovnen, »men når jeg kigger i avisen ser de da ud til at koste det samme som for 
fem år siden.« 

»Men de kan jo også mere end for fem år siden!« 
»Ja, og om fem år kan de endnu mere. Derfor falder de jo aldrig i pris,« sagde hun hvorpå 

hun efter trial-and-error-princippet forsøgte at finde mikroens rette knap. 
»Men til gengæld bliver computerne lettere og lettere at bruge,« påpegede jeg og viste 

hende hvor hun skulle trykke. 



»Det har jeg hørt mange gange. Den første computer vi havde, kunne jeg bruge til 
tekstbehandling, men den vi har nu! Det er ikke andet end millioner af ligegyldige knapper og 
små figurer …« 

»Ikoner,« rettede jeg. 
»Ja – og mærkelige ord som jeg ikke forstår, og hvis man på et tidspunkt begynder at 

forstå noget, så ændres det dagen efter.« 
»Men det er netop det der er det geniale ved Doors 95. Som du hørte i nyhederne kan 

enhver bruge det uden forudsætninger.« 
»Nå – ja,« sagde hun. »Det lyder nu rart.« 
»Måske var det på tide, at vi købte en ny computer …,« sagde jeg og gik i gang med at 

pille løg for ikke at se for begejstret ud. 
»Jeg synes du bruger rigelig tid på at sidde foran den gamle.« 
»Men hvis vi får en computer som er nemmere at bruge,« sagde jeg mens jeg sørgede 

for hele tiden at kigge ned i vasken, »kan jeg få mere tid til andre og mere vigtige ting når jeg 
er hjemme.« 

»Hmm …,« sagde hun. »Eksperten i fjernsynet sagde faktisk at børn som ikke lærer at 
bruge Doors, vil blive fremtidens tabere.«  

»Vi må sandelig tænke på vores børn,« messede jeg. »Og jeg skal alligevel ned i 
computerforretningen i morgen for at … øhh … for at … hente nogle brochurer.« 

»O.k., men lov mig at du kun køber det som er allerhøjst nødvendigt,« sagde Jane og 
trykkede på den forkerte knap for at afbryde mikrobølgeovnen. 

 
 

3: Vapori og Vaporoze 
 
»Er det virkelig nødvendigt at komme herned hver eneste dag?« spurgte Jane da vi for 

tredje gang i løbet af en uge stod i kø i computerforretningen med en defekt computer. 
»Hver anden,« rettede jeg. 
»Men det ender med at vi må flytte herned.« 
»Når computeren virker, kan vi få hjælp gennem Internettet.« 
»Det hele lyder meget besværligt.« 
»Man kan ikke regne med at få så mange fordele uden også at ofre lidt for sagen,« 

svarede jeg beroligende. 
»Men hvad er der galt denne gang?« 
»En bagatel,« sagde jeg. »Lad os bare være glade for at moderne computere er så 

brugervenlige at vi hurtigt vil kunne få rettet fejlen.« 
»Men hvis computeren er så brugervenlig, er der noget jeg ikke forstår,« sagde Jane og 

skævede ud på gaden for at holde øje med Babbage som stod tøjret til en lygtepæl. 
»Hvad?« 
»Jeg forstår ikke hvorfor manualerne fylder mere end computeren.« 
 
»Kan jeg hjælpe?« spurgte ekspedienten mens han rettede på et slips der var bundet 

med en kællingeknude. 
Smilende satte jeg kassen med udstyr på disken foran ham og sagde: 



»Den bliver stadig ved med at gå ned når jeg starter Doors 95.« 
»Hvordan?« 
»Den skriver bare: Alt er blevet sjovere! Alt er blevet nemmere! Alt er blevet hurtigere.« 
»Og hvad så?« 
»Så går den ned.« 
»Har du prøvet at tale med din Doors 95-forhandler?« 
»Jeg har købt det hele her.« 
Overrasket gloede ekspedienten på maskinen mens han satte sine briller skævt. 
»Hvor meget RAM sidder der i den?«  
»Det ved jeg ikke,« sagde Jane henvendt til mig, »men du købte da kun et par stykker – 

gjorde du ikke?«  
»64 megabyte,« forklarede jeg mens ekspedienten åbnede maskinen og stak hovedet 

ned i den. 
»Har du pillet ved dine dipswitches?« spurgte han og kiggede nikkende op ad 

computeren for at få mig til at nikke med. 
»Ikke så vidt jeg ved,« sagde jeg. 
»Har du byttet om på dine interruptadresser?« 
»Det tror jeg ikke?« 
Sukkende kiggede han rundt i lokalet, som søgte han efter nogen som var mere 

interessante at tale med. 
»Har du rørt ved motherboardet,« fortsatte han, »defragmenteret harddisken, kørt med 

clockdobler, fastpacked dine data eller pillet ved bridgecontrolleren?«  
»Dehh …,« sagde jeg og blinkede med øjnene, »ved jeg ikke …« 
»Hvis ikke du kan fortælle mig hvad du har gjort, bliver det svært at løse dit problem« 

udbrød han forurettet. 
I lang tid var der stille indtil Jane tog ordet. 
»Vi har tændt den,« forklarede hun. 
Ekspedienten kiggede forvirret på mig. 
»Hvad betyder det?« 
»Aktiveret powerknappen,« forklarede jeg. 
»Nåhh,« sagde han og flyttede jakkens skulderpude fra brystet og op på skulderen. 

»Mener hun termineret standby-funktionen via coldboot fra det eksterne drev?« 
 

*** 
 
»Så lad mig se hvad der er så genialt ved den computer!« sagde Jane, da jeg en uges tid 

senere ikke kunne finde flere fejl som skulle rettes. Jeg startede med at forklare hende 
hvordan man oprettede et ikon, og da jeg var færdig, opdagede jeg at hun ikke kunne huske 
en lyd af hvad jeg havde sagt. 

»Sig mig, hører du overhovedet ikke efter hvad jeg siger?« spurgte jeg. 
»Jo,« sagde hun og undertrykte en gaben, »men kunne du ikke starte på en anden 

måde?«  
»Hvordan?«  
»Kunne du ikke forklare hvorfor nogen har lyst til at oprette de ikoner?« 
Jeg sukkede. 



»Man opretter et ikon for at gøre det nemt at starte de programmer som computeren 
indeholder.« 

»Du mener at vi har brugt en halv time på noget som man gør bare for at komme i 
gang?« spurgte hun undrende. 

»For det første har vi kun brugt ti minutter, og for det andet …« 
»Jeg har taget tid,« afbrød hun og pegede på sit ur. »Men kunne du i stedet ikke starte 

med at vise mig hvad jeg ikke skal bruge?« 
»Lad os prøve på en anden måde!« begyndte jeg og forsøgte at tale både langsomt og 

tydeligt. »Når man klikker her, starter man en kalender.« 
»Ja,« sagde hun, »men jeg kan jo ikke gå rundt med sådan en stor maskine når jeg skal 

lave aftaler.« 
Med overmenneskelig tålmodighed gik jeg i stedet i gang med at vise hende hvordan hun 

kunne lave tegninger, flotte overheads eller et register over vores CD-samling. Først da jeg 
nåede til tekstbehandlingsprogrammet, udviste hun noget som kunne minde om interesse. 

»Men jeg ville foretrække at det kun kunne alfabetet,« sagde hun mens jeg viste hvordan 
man kunne spejlvende en tekst, farve den grøn og vende den på hovedet. »Den halve million 
andre funktioner gider jeg ikke at bruge min  tid på.« 

»Det kan du jo så bare lade være med.« 
»Ja, men systemet ser jo ud til hele tiden at minde mig om at de er der. Man kommer let 

til at pille ved noget som man ikke skal bruge.« 
»Det er bare indtil du vænner dig til det,« sagde jeg. 
»En af mine veninder købte engang en industrisymaskine fordi hun skulle sy en knap i en 

skjorte,« sagde hun. 
»Det lyder som om hun har for mange penge,« sagde jeg og trak en lille videosekvens ind 

i et tekstbehandlingsdokument.  
»Efter at have brugt flere uger på at sætte sig ind i maskinen, opdagede hun at den var 

så avanceret at det var hurtigere, hyggeligere og billigere at sy knappen i i hånden.«  
»Men computeren er ikke en symaskine,« sagde jeg og fik videoen til at køre baglæns. 
»Kan man printe den video ud?« spurgte Jane nysgerrigt. 
»Naturligvis,« sagde jeg og begyndte at vise hvordan. 
»Men hvad nu hvis,« fortsatte hun, » jeg bruger så meget tid på at sætte mig ind i at 

bruge computeren at jeg ikke når det som er meget vigtigere?« 
»Hvad er vigtigere?« spurgte jeg fraværende mens jeg klikkede mig igennem en række 

menusystemer. 
»Jeg er jo pædagog.«  
»Og …?« 
»Den tid som jeg bruger foran skærmen må jeg jo hente et andet sted.«  
»Du misforstår det hele. Ved at bruge computeren vil du spare tid,« sagde jeg netop som 

printeren spyttede et stykke papir ud. »Her har du din video!«  
Stolt overrakte jeg hende papiret. 
»Men den bevæger sig jo ikke,« sagde hun og rystede opgivende på hovedet inden hun 

krøllede papiret sammen og smed det i papirkurven. 
 

*** 
 



»Jeg var næsten sikker på at du havde glemt vores aftale,« skrev jeg og trykkede enter. 
Den nye hjemmecomputer var nu blevet forvist til et lille rum i huset der før havde fungeret 
som pulterkammer, men nu var blevet ophøjet til hjemmekontor. 

»Selvfølgelig ikke,« skrev Sue de Nym. »Jeg har savnet dig.« 
»Savnet mig?!« 
»Ja – skal vi snart ses?« 
»Ikke hvis du er i Spanien.« 
»Jeg er i Thailand.« 
»Endnu værre,« skrev jeg. »Vi rejser ingen steder i år.« 
»Hvorfor?« 
»Jeg har brugt lidt for mange penge på at købe en ny computer.« 
Da jeg havde trykket enter, rejste jeg mig og låste døren til det lille pulterkontor. 
»Hvad sagde din kone?« stod der da jeg atter sad foran skærmen. 
»Hun skal ikke bestemme alting.« 
»En kvinde vil altid respektere en mand som tør følge sin overbevisning,« skrev Sue. 
»Tror du stadig at vi skal være kærester?« spurgte jeg. 
»Stjernerne skifter ikke mening på fjorten dage.«  
»Fortæl mig noget mere om dig selv.«  
»Jeg er din drømmekvinde. Behøver du at vide mere?« 
»Men hvad laver du?« 
»Du har allerede bestemt at jeg er undertøjsmodel.« 
»Men hvad laver du i virkeligheden.« 
»Undertøjsmodel!« 
Jeg sukkede. 
»Har du ingen uddannelse?« 
»Hvilken uddannelse har din drømmekvinde?« 
Jeg tænkte lidt over det. I fjernsynet havde jeg få dage forinden set et interview med en 

meget smuk kvindelig matematiker. Til daglig arbejdede hun på et forskningsprojekt som 
havde til formål at forklare hele universet med en kompakt formel – kort nok til at den kunne 
stå på hendes T-shirt. Efter størrelsen af hendes barm at dømme så det i højere grad ud til at 
blive verdens længste formel. 

»Hun er matematiker,« skrev jeg, »men med interesse for computere.« 
»Jeg vidste at du ville kunne gætte det,« skrev Sue. »Det er præcis hvad jeg er.« 
»Skulle jeg tro på det?« 
»Et godt udseende og en høj intelligens behøver ikke at være komplementære 

størrelser.« 
»Du laver grin med mig,« skrev jeg og trykkede enter inden jeg rejste mig for at sikre mig 

at døren nu også var låst. 
»Stjernerne laver aldrig grin med nogen,« stod der da jeg kom tilbage. »Det garanterer 

udgiverne af Rocky-horror Scope.« 
»Vil du fortælle mig din hemmelighed i dag?« spurgte jeg. 
»Er du sikker på at du kan tåle det?« 
»Kom nu!«  
Det gav et sæt i mig da Jane tog i døren.  



»Sig mig engang! Hvad er det du laver?« spurgte hun ude fra entreen. »Hvorfor har du 
låst?«  

»Øjeblik!« råbte jeg og skrev: »Jeg må løbe nu. Kan vi tale sammen senere?« 
»Jeg skal rejse, men om en måned –  samme tid og sted.«  
»Bye, Sue!« 
»Bye, Frank!«  
I et par sekunder gloede jeg stift på skærmen. Frank? Hvorfra kendte hun mit rigtige 

navn? 
»Hallooo!« råbte Jane. 
Jeg slukkede computeren og skyndte mig at åbne døren. 
»Hvorfor låser du døren?« spurgte Jane og smuttede ind for at se sig nysgerrigt omkring. 
»Øhm … Jeg låste døren for at …,« sagde jeg og grublede lidt. »For at få ro til at afsløre 

computerens hemmeligheder.« 
»Derfor behøver du da ikke at låse døren,« sagde hun og kiggede på skærmen. »Jeg 

forstår den jo ikke alligevel.« 
 
 
 

4: Nørtage 
 
»HER ER …,« sagde en dyb stemme hvorpå paukerne drønede ud af fjernsynets 

højtaler: 
 
»HARRY THING LIVE!« 
 
»Det er nu over en måned siden at Doors 95 kom på gaden,« sagde mediestjernen Harry 

bag sin store mikrofon. »Tager salget af software og hardware til som forventet, vil 
computerbranchen, rent omsætningsmæssigt, blive landets største branche inden året er 
omme. Vi har ophavsmanden til Doors 95 i studiet – og Gilbert Bates – hvordan føles det at 
være blevet landets rigeste mand?« 

Svømmende i et krøllet jakkesæt tonede en bumset dreng med tyndt overskæg, briller og 
uglet hår frem på skærmen. Da Babbage så ham, sprang han frem mod skærmen med 
fremstrakte hænder og vinduesviskeren kørende under næsen. I en hurtig bevægelse var jeg 
oppe af sofaen for at gribe ham i benet inden næsen kunne nå at eksplodere ud over 
skærmen. Med Motorsaven sprællende i min ene hånd satte jeg mig tilbage i sofaen ved 
siden af Janes veninde Cleo – en smuk og tilsvarende reserveret kvinde som jævnligt tog 
med Jane hjem efter aerobics. Med sit lange hår skruet sammen i en knold i nakken sad hun 
ved siden af mig og kiggede på skærmen som en edderkop på en flue. 

»Er det en uniform han har på?« spurgte Jane henvendt til mig.  
»Nej – hvorfor skulle det være en uniform?« spurgte jeg irriteret og slap Motorsaven som 

straks tøffede ind under stuebordet for at finde noget at ødelægge. 
»Han ligner ham ekspedienten i forretningen.« 
»Det er interessant,« sagde Cleo og tømte halvdelen af sukkerskålen ned i sin te. »Hans 

overskæg er ikke engang kraftigt nok til at dække bumserne.« 



»Shh …,« sagde jeg og pegede på skærmen hvor drengen nu trådte vande i sit tøj for 
ikke at forsvinde ned gennem kraven på jakken. 

»Penge er ikke alt,« sagde Gilbert og pillede fraværende i en bums på næsen, »men det 
er der andre ting der er. Vores organisation håber inden for de næste år at kunne blive ved 
med at levere de programmer som er nødvendige for at få alle med på den elektroniske 
supermotorvej.« 

»Er du med på den motorvej?« spurgte Jane henvendt til Cleo. 
»Jeg kører ikke på nogen motorvej før jeg ved hvor den fører hen,« sagde Cleo og 

rynkede panden, »og hvis de andre bilister ligner ham der, ville jeg føle mig temmelig 
overbevist om at den endte blindt.« 

»Shh …,« gentog jeg og pegede på skærmen hvor Harry var i færd med at fortælle 
historien om hvordan det var lykkedes Gilbert at gøre en hel verden afhængig af sine 
produkter. Ifølge programmet havde Gilbert allerede som spæd været i stand til at gøre sine 
forældre afhængige af at lytte til barnegråd. I skolen havde han udviklet denne evne og havde 
tjent en mindre formue på at gøre sine klassekammerater afhængige af at mobbe sig. I 
gymnasiet havde han, med en totalt ulæselig håndskrift, skrevet alle sine medstuderendes 
rapporter. En rolle der ikke kun gjorde de andre elever afhængige af Gilberts lektiehjælp, men 
også fik lærerne til at ansætte ham til at tyde elevernes ulæselige rapporter. Da Gilbert efter 
gymnasietiden kastede sig over computerbranchen havde han på få år lagt sit fundament. 
Med Doors 95 på markedet kunne ingen længere tænde en computer uden først at købe 
Gilberts produkter. 

»I din nye bog Grib fremtiden – eller få den i nakken,« sagde Harry da han var færdig 
med Gilberts historie, »fortæller du at vi er alt for bange for den nye teknologi – hvad mener 
du med det?« 

»Mennesker styres af deres modstand mod forandringer,« sagde Gilbert. »Vi tør ikke se 
teknologiens fordele af skræk for at blive trukket ud af de gamle vaner.« 

»Hvilke fordele?« spurgte Jane. 
»I fremtidens samfund,« startede Gilbert som havde han hørt Janes spørgsmål, »vil vi 

kunne rejse til de yderste egne af kloden, læse alle bøger og møde alle mennesker og alle 
kulturer uden at bruge papir og uden at forlade vores hjem. Alting vil forandres – lige fra 
arbejdet til fritiden og parforholdet,« sagde han og tværede med hele håndfladen sine briller 
ud i ansigtet.  

»Men hvad med dig selv?« lød det fra Harry. »Har medierne også fået en indflydelse på 
dit og din kærestes forhold?«  

»Du godeste!« udbrød Cleo forfærdet. »Han har en kæreste!«  
»Shhh …« 
»I den globale landsby er fysisk afstand ikke længere vigtig. Min kæreste og jeg mødes 

primært gennem e-mail og telefon.«  
»… og din bankforbindelse!« fortsatte Cleo.  
Jane vred sig af grin. 
»I har overhovedet ikke fattet at det her er blodig alvor,« sagde jeg bistert da interviewet 

var slut. 
»Hvorfor er det så alvorligt?« spurgte Cleo og lod sine mørke øjne hvile tungt på mig. 

Forvirret kløede jeg mig i nakken og tog avisen på stuebordet for at have noget at forsvare 
mig med. 



»I dag læste jeg i avisen at der er en kvinde som er blevet voldtaget gennem Internettet,« 
sagde jeg. »Den slags kaldes for cyberrape. Når det sker, griner I sikkert ikke så højt.« 

»Når det sker,« sagde Cleo og smilede selvsikkert til Jane, »så slukker jeg bare 
computeren.« 

Endnu en gang måtte jeg i magtesløshed være tilskuer til Janes latter. 
»Hvorfor hedder det egentlig Doors 95?« spurgte Jane da hun var faldet til ro. 
Ingen jeg nåede at svare, sagde Cleo: »Tallet i Doors 95 står for antallet af funktioner i 

procent som man ikke skal bruge til noget som helst.«  
»Nå, men så kommer der sikkert en Doors 96 næste år,« svarede Jane. 
»Meget morsomt!« sagde jeg irriteret og kiggede på Jane: »Mener du virkelig ikke at de 

ting jeg har lavet på computeren i løbet af den sidste måned kan bruges til noget?«  
»Hvad har du lavet?« spurgte hun. 
»Du ved godt at jeg har lavet vores egen faxforside, lagt budget for familien, lavet et 

skatteprogram, et telefonregister og en brochure med billeder og tekster som præsenterer 
familien, og nu er jeg også i gang med at lave familiens egen hjemmeside.« 

»Og hvad er fordelen ved det?« spurgte Cleo. 
»Det sparer os da for en masse tid,« sagde jeg. 
»Men du har ikke lavet andet end at sidde inde på dit kontor og spare tid siden 

computeren kom inden for døren,« udbrød Jane. »Du kan bruge årevis på at spare nogle få 
sekunder.«  

»For en person med en ny hammer kommer alting til at ligne søm,« sagde Cleo og greb 
keramikkanden på bordet for at skænke mere te. 

»Ja,« sagde Jane. »Problemet er at han ikke gider at gøre noget hvis ikke det kan gøres 
med computeren – også selv om det er hundrede gange lettere at gøre det uden.« 

»Men har du ikke prøvet at bruge computeren?« spurgte Cleo Jane. 
»Jo, til tekstbehandling, men hver gang kommer jeg ifølge Frank til at gemme teksterne 

de forkerte steder.« 
»Eller slette mine ting,« tilføjede jeg. 
»Ja, og sidste gang tog Frank fri fra arbejde i to dage  for at finde det frem igen.« 
»Men du glemmer at jeg har foræret dig en bærbar computer i fødselsdagsgave,« sagde 

jeg. 
»Bruger du den?« spurgte Cleo og tømte resten af sukkerskålen ned i sin kop. 
»Nej,« sagde Jane. 
»Hvad!« sagde jeg irriteret. »Du lovede at du ville bruge dens kalender til at holde styr på 

dine aftaler!«  
»Det prøvede jeg også, men en dag havde jeg ingen strøm, og jeg begyndte at bekymre 

mig for at den måske var gået i stykker.« 
»Maskinen går ikke i stykker,« sagde jeg. 
»Det påstod du også da du købte den computer som står inde i pulterkammeret!« udbrød 

hun. 
»Jeg kan jo ikke gøre for at sælgeren var idiot!« 
»Hvis sælgeren kunne give dig så mange problemer – hvad tror du så der ville ske hvis 

jeg stod alene med en computer som ikke virkede?«  
»Du kunne ringe efter mig,« sagde jeg. 
»Jeg foretrækker min gamle kalender – den kan jeg betjene uden hjælp fra andre.« 



»Hvor har du så gjort af den bærbare?« spurgte jeg. 
Jane pegede på bordet. 
»Tekanden plejer altid at lave ridser i bordet, og som bordskåner er computeren 

udmærket,« sagde hun.  
»Hvad i alverden!« udbrød jeg og gloede på bordet. I al hast løftede jeg tekanden og tog 

computeren. »Sig mig, er du klar over hvad den koster?« 
»Jeg kalder den for Table 95,« sagde Jane henvendt til Cleo, »den kan også bruges som 

spækbræt.« 
»Du er sindssyg!« sagde jeg og rejste mig for at bringe computeren i sikkerhed på mit 

kontor. 
»Hvor skal du nu hen ?« spurgte Jane. 
Jeg kiggede på uret: »Jeg har en aftale på nettet.« 
»Hvornår?« 
»Om et par timer.« 
»Det er for åndssvagt,« sagde Jane mens Cleo også rejste sig for at tage hjem. »I stedet 

for at tale med mennesker på den anden side af jorden, skulle du hellere tale med dine børn.« 
»O.k., så lige en time da,« sagde jeg. »Hvor er Ada?« 
»Hun har lukket sig inde på sit værelset. Det nye Scientific American er lige kommet.« 
»Ja – ja,« sagde jeg, »men så må jeg vel hellere hente hende. I modsætning til visse 

andre skulle Ada og Babbage jo nødig blive løbet over ende af udviklingen.« 
 

*** 
 
»Hvorfor skal jeg være et fremtidsbarn?« spurgte Ada da jeg tændte for computeren. 
»For ikke at komme bagud i forhold til andre børn,« sagde jeg tålmodigt. 
»Hvor meget skal man vide for ikke at være bagud?« spurgte hun og kravlede op på 

stolen ved siden af mig. 
»Så meget som overhovedet muligt.« 
»Hvor meget er det?« 
»Det ved jeg ikke, men hvis man følger med i udviklingen, kan man lettere klare sig i 

fremtidens samfund.« 
»Hvordan kan man klare sig?« 
»Som ekspert!« 
»Hvor meget skal man vide for at være ekspert?« 
»Det ved jeg ikke, men så meget som muligt.« 
»Hvor meget er det?« 
Forvirret gloede jeg på Ada som allerede så ud til at have halvtreds nye spørgsmål klar. 
»Nok til at være med på den nyeste udvikling,« forklarede jeg. 
»Er det på grund af udviklingen at dig og mor skændes?« 
»Vi skændes ikke,« sagde jeg, »vi diskuterer.« 
»Men …,« sagde hun og tænkte lidt mens jeg klikkede liv i Doors 95, »hvor meget skal 

man vide for ikke at skændes?« 
»Diskutere,« rettede jeg og så at Babbage vinduesviskede forbi døren til mit pulterkontor. 

Jeg rejste mig, greb ham i kraven og placerede ham på mit knæ efter at jeg havde sat mig 
tilbage foran skærmen. 



»Se nu her,« sagde jeg og holdt med stort besvær drengens ivrige hænder væk fra 
tastaturet med den ene hånd. Med den anden startede jeg den nye version af 'Teddy the 
Tool.' »Det er så enkelt at selv Babbage kan finde ud af det!«  

Skærmbilledet skiftede mens Babbage nøjedes med at sparke under bordet og køre 
vinduesviskeren i dobbelt tempo. I programmet skulle han styre en bjørn som kørte omkring 
på sin cykel i en by og samlede frugt. 

»Kom så Babbage! Så er det din tur,« sagde jeg og slap hans hænder. Uden tøven gik 
han, med savl ad libitum, i gang med at lade sine knyttede næver hagle ned over tastaturet. 
Motorsavens temperament egnede sig ikke til skærmarbejde, og computeren så ikke ud til at 
kunne tage behandlingen ret længe uden varige men. Jeg fjernede tastaturet og gav ham 
musen som han med en glubende appetit proppede direkte i munden. Forskrækket greb jeg 
ledningen og stemte imod med hånden på hans pande. 'Plop!' sagde det da musen sprang ud 
af hans mund. Med væmmelse kiggede jeg på min nye highperformance mus som nu var 
dækket af et tykt lag æblegrød. 

»O.k.,« sagde jeg og tørrede musen af i drengens gennemblødte hagesmæk. »Lad mig i 
stedet selv vise jer hvad I skal gøre!«  

Med ungerne som tilskuere guidede jeg Teddy rundt i byen, men hver gang bjørnen fandt 
en ny frugt gik Babbage amok. Synet af mad fik ham til at sætte i et hyl og kaste sig bidende 
og vinduesviskende frem mod skærmen. Snart forsvandt både skærmen og tastaturet bag 
lige dele snot, savl og fedtede fingre.  

»Nu har børnene siddet længe nok foran skærmen!« råbte Jane inde fra stuen mens jeg 
satte Babbage ned på gulvet for ikke at drukne computeren. »Jeg vil ikke have at de ender 
som sofakartofler.« 

»Jeg forsøger bare at hjælpe drengen til at blive den nye Gilbert Babbage,« sagde jeg. 
»Gud forbyde at det skulle ende så galt!« udbrød hun. 
Jeg skulle netop til at overlade musen til Ada da jeg opdagede at Babbage følte sig afvist. 

Med tungen på viskerrobot sad han et øjeblik og prustede hidsigt mens ansigtet i en 
forbavsende fart antog en kobberrød farve. Langsomt bredte et spindelvæv af blå blodårer sig 
fra viskerrobotten og om i nakken. Med hænderne for ørerne så jeg drengens mund vokse sig 
større end hans ansigt hvorpå et hyl med dødsmetal som inspirationskilde steg op under 
loftet. Med albuen vippede jeg manualen til Teddy the Tool ned på gulvet. At splitte manualen 
til atomer fik ham straks til, med lukket mund, at forvandle sig til en vinduesviskende 
makulator. 

»Nu sker det!« råbte jeg stolt til Jane. »Babbage er i gang med at skabe det papirløse 
samfund!« 

 
 
 

5: Cyberpsykose 
 
»Sidste gang vi talte sammen kaldte du mig for Frank – hvorfor det?« skrev jeg og 

trykkede enter. 
»Nej,« skrev Sue, »jeg kaldte dig for John.« 
»Da vi afsluttede samtalen skrev du 'bye Frank'!« 



»Hedder du i virkeligheden Frank?« 
»Nej – hvis jeg gjorde, måtte du godt kalde mig Frank,« skrev jeg. 
»Det er ikke vigtigt hvad du hedder,« skrev hun. »Bare vi ved at vi har fælles skæbne. Så 

kan du for den sags skyld hedde Adolf Fitler.« 
»Jeg tror ikke på skæbnen.« 
»Hvad så?« 
»Ingenting.« 
»Ingenting?« 
»Skæbne er kun en variabel,« skrev jeg. 
»For hvad?« 
»For det som endnu ikke kan beregnes.« 
»Mener du, at alt kan beregnes?« 
»Ja,« skrev jeg. »Når først computere bliver tilstrækkeligt udviklede, vil man kunne lave 

beregningsmodeller som forudsiger alting. Som matematiker burde du vide den slags.« 
Mens computeren for en stund stod og arbejdede, rejste jeg mig, låste døren til 

pulterkontoret og tændte for transistorradioen for at høre nyheder. 
»Som matematiker burde jeg også kende til tallenes begrænsning,« stod der da jeg satte 

mig igen. 
»Tal har ingen begrænsning!«  
»Tror du ikke?« 
»En dag vil du ikke længere behøve at læse upræcise horoskoper. Du vil kunne få svar 

på alting ved at lave en prognose på computeren.« 
»Men John! Hvis alting kan forudsiges, er der så noget ved at leve?« 
»Ja,« skrev jeg. »Man slipper for uvisheden.« 
»Hvis jeg vågnede en morgen og vidste alt om hvordan dagen ville forløbe – hvorfor 

skulle jeg så stå op?« spurgte Sue. 
»Det forstår jeg ikke.« 
»Hvad forstår du ikke?« 
»Hvis ikke du bryder dig om forudsigelser hvorfor læser du så horoskoper?« 
»Fordi jeg er nysgerrig, men det bliver de jo ikke bedre af,« skrev hun. 
»Engang vil man måske kunne lave et computerprogram som kan fortælle alt om 

menneskers fortid og fremtid.« 
»Så kunne du regne dig frem til alle mine hemmeligheder,« skrev hun. 
»Netop!« 
»Ville vi overhovedet gide at tale sammen hvis ikke vi havde hemmeligheder?« 
»Selvfølgelig ville vi det.« 
»Men John!« skrev hun. »Man læser da og taler da sammen for at afsløre hinandens 

hemmeligheder!« 
»Er det grunden til at du ikke vil fortælle mig din hemmelighed?« spurgte jeg. 
»I starten – ja, men nu har du ventet længe nok.« 
»Ikke mere hemmelighedskræmmeri?« spurgte jeg. 
»Nej, men når jeg nu fortæller det, må du love ikke at sige det til nogen.« 
Jeg tænkte lidt over forpligtelsen i den slags løfter. 
»O.k.,« skrev jeg. 
»Sagen er,« skrev hun, »at jeg i virkeligheden slet ikkfskw&#d{{…« 



»Fandens!« udbrød jeg mens jeg klikkede løs på musen. 
Maskinen var gået ned. 
I al hast slukkede jeg og tændte igen. Da jeg kom tilbage på nettet var Sue forsvundet. 

Med et suk lænede jeg mig tilbage i stolen og lyttede til nyhederne som netop var startet.  
»En ny videnskabelig undersøgelse viser,« sagde nyhedsoplæseren samtidig med at 

Jane tog i den låste dør, »at Internettet rummer et hidtil overset potentiale for at skabe kontakt 
over de barrierer som kaldes race, kultur og køn.« 

 
*** 

 
Der skulle gå to år før jeg igen hørte fra Sue. En periode som jeg mere eller mindre 

konstant tilbragte foran computerskærmen. Målet var at opnå absolut viden og total kontrol 
over maskinen, men jeg fik et lille problem: Hver gang jeg fik løst ét af mine højteknologiske 
problemer, opstod der ti nye, og hver gang det lykkedes mig at få computeren til at gøre 
noget nyt, opdagede jeg ti nye ting som jeg også ville have den til at gøre. Jeg begyndte at 
interessere mig mere for programmering og opsatte netværk mellem Janes bærbare 
computer og den gamle computer på mit pulterkontor. Selv om jeg ikke havde en tone i livet, 
købte jeg en synthesizer og koblede den til computeren. Jeg købte et kort så jeg kunne 
redigere vores videofilm. Købte en berøringsfølsom skærm og fik computeren koblet til en 
kaffemaskine og til lysdæmpere rundt omkring i huset. Computerens komplicerede teknologi 
satte mig efterhånden i stand til, på en uigennemskuelig måde, at retfærdiggøre mine mange 
timer foran skærmen. Igennem mine højteknologiske studier blev jeg bedre til at tænke 
abstrakt, rationelt og logisk, men dårligere til at forholde mig til, hvad Jane kaldte for 
'virkeligheden'.  

 
I min egen virksomhed oprettede min chef en IT-gruppe, og snart blev jeg overflyttet og 

skulle ikke længere tilpasse organisationer til mennesker, men kunne nøjes med at tilpasse 
organisationer til edb-systemer. Uanset hvilket problem vores gruppe stødte på, kunne vi altid 
skaffe et computerprogram der kunne løse det. Havde kunderne ledelsesproblemer, gav vi 
dem ledelsesværktøjer – havde man problemer med uddannelse, fik de 
undervisningsværktøjer – kunne medarbejderne ikke holde styr på tiden, gav vi dem 
kalendersystemer og kunne de ikke enes, gav vi dem e-mail-systemer. I en stadig strøm 
bombarderede vi vores kunder med omfattende nyhedsbreve og farverige reklamebrochurer 
som fortalte dem om det papirløse kontor. Ledelsen i de fleste virksomheder købte ind i stor 
stil og medarbejderne meldte sig til hobevis af kurser som ofte var forældet allerede inden de 
var slut. Alle var bange for ikke at være fremtidsorienterede eller kunne få job i fremtidens 
samfund. At eje computere og at vide noget om dem var noget næsten alle ønskede – en 
kvalifikation som var nemmere at bevise end at man for eksempel var interesseret i sit 
arbejde. Med mediernes endeløse reportager om nye og revolutionerende værktøjer og 
eksperternes lovprisninger i ryggen gik jeg nogle gode år i møde.  

 
Skærmfeberen i computerverdenen rasede som aldrig før. 
 
Min nyfundne ekspertautoritet havde dog én mangel: Jeg kunne gøre den gældende over 

for alle andre end min kone. Min succes på arbejdet steg nærmest proportionalt med fiaskoen 



i mit ægteskab. En mandag morgen kom det til et vældigt skænderi med Jane. Hele 
weekenden var gået med at lave rettelser i virksomhedens nye livskvalitetsværktøj – LQ98. 
Der skulle indlægges en facilitet som gjorde det muligt for systemet at give brugeren 
rådgivning i forbindelse med konfliktløsning. Flere af kunderne var oprørte og kimede os ned. 
Man truede med retssager hvis ikke det nye konfliktløsningsmodul, som lovet, var klar til brug 
inden ugens udgang.  

»Kunne du ikke holde de elendige computere på dit arbejdsværelse!« udbrød Jane mens 
hun var i gang med madpakkerne. Ved køkkenbordet sad jeg og afprøvede LQ98 på min 
bærbare computer over morgenmaden.  

»Jeg prøver at få debuggeren til at oprette en dummyvariabel,« sagde jeg irriteret. »Den 
objektorienterede simulation af applikationens inputstrenge er korrupt, og outputdelens 
emulationsprocedure forbliver hele tiden ambiguøs.« 

»Aha,« sagde hun og satte hænderne i siden. »Taler du nu polsk eller russisk!« 
»Det kan ikke siges mere enkelt,« forklarede jeg med en hovedrysten. »Hvis du vil være 

en del af fremtidens samfund, må du holde dig orienteret.« 
»Orienteret!« råbte hun. »Jeg vil overhovedet ikke se de computere mere – og specielt 

ikke i køkkenet!« 
»Er det ikke lidt drastisk,« udbrød jeg mens Babbage kravlede op på bordet og forsøgte 

at snappe efter musen. »Computerne er jo årsagen til at jeg tjener gode penge.« 
»Det er for meget!« vedblev Jane hvorpå hun med et brag satte en madpakke og en 

termokande foran mig. »Hvis ikke jeg kan slippe for dine computere så flytter jeg!« 
Babbage, som nu var fire år, havde i foruroligende lille grad ændret adfærd siden han var 

to. Med stor iver lagde han an til at detonere sin næse på min madpakke. Fraværende greb 
jeg ham i benet og satte ham ned på gulvet. Gryntende vinduesviskede drengen sig ind i 
stuen mens jeg betragtede skærmen for at følge mine livskvalitetspoints. Min livskvalitet var 
27 – hvilket var 7 points over gennemsnittet. Jeg var altså ikke helt så gennemsnitlig som jeg 
tidligere havde været. 

»Inden du tager sådan en stor beslutning,« sagde jeg og kiggede op på Jane, »så skulle 
du tage og konsultere vores nye Doorsbaserede beslutningsstøttesystem.« 

Mens jeg talte, blev Jane ildrød i hovedet. 
»Jeg fatter ikke at man kalder systemet Doors i stedet for Windows!« råbte hun og gik 

hen til køkkenbordet. Med den ene hånd greb hun computeren i skærmen hvorpå hun i en 
hurtig bevægelse smed den ud gennem vinduet. 

»Det kommer du til at fortryde!« skreg jeg og slog så hårdt jeg kunne i bordet. »Når jeg 
kommer hjem i aften, vil jeg kun tale med dig igennem Internettet!«  

 
6 
Nykomani 
»Bip!« lød det fra bilradioen. Ved hjælp af servostyring, elruder og automatgear 

bevægede jeg mig ned ad landevejen i min nye stationcar. En lille, blinkende lampe på 
radioens display viste mig at den havde fundet en ny sender. Jeg sukkede, skænkede kaffe 
fra min termokande og forsøgte at slappe af mens jeg gjorde mig klar til dagens første møde. 
Med lillefingeren justerede jeg bakspejlet i højre side inden mine øjne fangede en gul 
advarselslampe. Jeg havde glemt sikkerhedsselen og lænede mig tilbage for at aktivere den. 
Med en brummen og et klik gled selen hen over mit bryst og gik på plads. Mine øjne fandt 



klimaanlægget. Vejtemperaturen var 14,3 grader og luften i bilen var 21,8 grader. Jeg 
skruede ned for varmen i sæderne, pudsede mine briller og vaskede forruden for at holde mig 
i aktivitet. I min nye bil var alt under kontrol – tilmed under cruisekontrol. Jeg skulle netop til at 
justere mit sæde da jeg pludselig, ud af øjenkrogen, fik øje på noget: Et lille objekt som jeg 
ikke havde kontrol over – et lille objekt som i stedet skulle tage kontrollen over mit liv: 

 
Det sad på min skulder.  
 
Jeg tømte kaffekoppen og kastede et nærmere blik på min skulder. Var der noget der ikke 

duede til et møde med en vigtig kunde så var det store hvide nullermænd på sorte habitter. 
Med pegefingerens yderste spids åbnede jeg vinduet og skulle til at pågribe synderen, da min 
mobiltelefon ringede. Jeg gloede på uret. Der var en halv time til mit møde begyndte, men der 
var til gengæld kun 5 minutter til radioavisen startede. Om jeg overhovedet ville kunne nå at 
tale i telefon var tvivlsomt. Telefonen ringede igen. På det lille display sås en række beskeder 
af den type som skal vise at man ikke er ejer af en telefon, men af verdens ottende vidunder.  

»Ja?«  
»Hvad laver du?« spurgte en stemme i telefonen. 
Stemmen tilhørte Cleo. 
At spørge hvad jeg lavede, var en fast indledning til alle opringninger på min mobiltelefon. 

Alle vidste at jeg altid havde travlt. Min mobiltelefon var derfor kun et sted man ringede, hvis 
man ville høre mig sige at jeg ikke havde tid til at tale med nogen. 

»Jeg er på vej til et møde med en vigtig kunde, og for øvrigt starter radioavisen om lidt,« 
sagde jeg i en, efter omstændighederne, imødekommende tone. 

»Computer- og nyhedsnarkoman,« sagde hun. »Det lyder som en god tekst til en 
gravsten.« 

»Jeg skal ikke have en gravsten,« sagde jeg og justerede radioen for at gå i 
beredskabsposition. 

»Hvad så?« 
»Jeg foretrækker en hjemmeside,« sagde jeg alvorligt og kiggede på uret. »Det er både 

billigere og mere effektivt.«  
4 minutter til radioavisen.  
»Skal det være en betalingsside?« spurgte hun med slet skjult sarkasme i stemmen. 
»Naturligvis!« 
»Du behøver altså ingen blomster når du dør?« 
»Dem kan man enten klikke sig frem til eller smide på sit eget tastatur.«  
»Så lad mig udtænke din gravinskription,« sagde Cleo og tænkte et øjeblik inden hun 

sagde: »Hen over et tastatur et eller andet sted i verden hviler computernørden Frank Santa. 
Efter langvarig sygdom døde han af hjertestop som følge af en årelang nyhedsstafet.« 

»Meget morsomt!« sagde jeg. »Men vi kan jo ikke alle sammen leve i en glasklokke.« 
»Og du holder dig orienteret og er i kontakt med din omverden?« 
»Selvfølgelig,« sagde jeg. 
»Men så fortæl mig hvor du er henne.« 
»Ehh …« 
Forvirret så jeg mig omkring. 



»I min bil på en eller anden landevej og … her er marker på den ene side og vand på den 
anden …,« rapporterede jeg. »Men lad os komme til sagen,« fortsatte jeg utålmodigt og 
kastede endnu et blik på uret. »Hvad kan jeg hjælpe dig med?«  

»Ikke med noget,« sagde hun. »Jeg troede at det var Jane der havde mobiltelefonen.« 
»Aldrig i arbejdstiden,« sagde jeg og skævede til uret. »Men hvis du ikke har noget at tale 

med mig om, vil jeg smutte igen.« 
»Men måske har jeg et eller andet at tale med dig om.« 
»Hvad?« 
»Et eller andet …,« sagde hun drillende. 
»Jamen!« 
Jeg vidste ikke alverden om Cleo – ud over at hun havde en stor stilling i et 

reklamebureau. Hvis der var nogen som havde mere travlt end jeg, så måtte det være hende.  
1 minut og 17 sekunder til nyhederne. 
»I min branche …,« sagde hun og tænkte lidt, »er det godt indimellem at gøre sig klart at 

de fleste mennesker taler sammen uden at kunne begrunde hvorfor.« 
»Hvorfor i alverden skulle man tale sammen hvis ikke der er en grund?« 
Mit spørgsmål affødte en utålelig lang pause. Hendes svar kom netop som radioavisen 

begyndte: 
»Fordi man ikke kan lade være,« sagde hun mens jeg forsøgte at følge en netop 

offentliggjort undersøgelse om pølseskindskvaliteten i Canada. 
»Du taler altså med mig fordi du ikke kan lade være?« spurgte jeg og lod min 

opmærksomhed vende tilbage til pølseskindskvaliteten. 
»Muligvis.« 
»Hvorfor kan du ikke lade være?« spurgte jeg under et mislykket forsøg på at høre 

hvorfor der var strejke i sikkerhedsnålsindustrien. 
»Fordi det er underholdende,« sagde hun under et interview med en kendt person som 

var blevet afsløret i at køre uden lys på cyklen.  
»Aha,« sagde jeg. »Hvorfor er det underholdende?«  
»Det er sjovt,« sagde hun. »Du kan sagtens bryde hjernen for at finde en grund til alting, 

men du kan ikke begrunde hvorfor.« 
»Jeg kan begrunde hvad som helst – bare giv mig tid.« 
Præsidenten havde skabt trafikprop i en lufthavn fordi han skulle klippes. 
»Ifølge Jane har du aldrig tid til noget som helst,« sagde hun. 
»Jeg har al den tid som findes i verden.«  
Hendes klukkende latter overdøvede ærgerligt nok starten på et interview med 

præsidentens frisør. 
»Man kan let rende livet af sig uden at flytte sig en millimeter.« 
»Halleluja!« sagde jeg mens frisøren gennemgik en række vigtige aspekter ved god 

hårpleje. »Har du ikke selv travlt?« 
»Jeg har aldrig travlt,« sagde hun mens jeg med stor fart manøvrerede bilen uden om en 

traktor og min opmærksomhed mod en krise i Fjernøsten. »Det har jeg ikke tid til.« 
»Meget morsomt,« sagde jeg og hørte at en mand havde vundet 4,3 millioner dollars i en 

konkurrence. »Men jeg vil slutte, mit møde starter om lidt.« 
»Du skal måske ud til endnu et personligt møde,« sagde hun, »for at fortælle kunden 

hvorfor det er meget bedre at mødes over Internettet?« 



»Måske skulle du holde dig til din egen branche!« udbrød jeg mens jeg forsøgte at finde 
frem til hvad jeg ville have brugt de 4,3 millioner til.  

 
Da jeg endelig slap af med hende, var radioavisen slut. I stedet måtte jeg nøjes med en 

discjockey som hylede: »Vind en T-shirt med mit navn på! Men først! Nævn en stor 
begivenhed på otte bogstaver, som starter med S.«  

Der lød en fanfare – hvorefter en hurtig lytter var med på telefonen inden jeg kunne nå at 
gætte svaret. 

»Selvtægt,« sagde lytteren. 
»Forkert!« hvinede discjockeyen. »Svaret var naturligvis selvmord!«  
Efter quizzen lyttede jeg til et interview med en mand der var blevet berømt på at stikke ti 

gulerødder i munden og balancere på dem. Berømmelse tiltalte mig, men med min aversion 
mod gulerødder ville jeg næppe nå langt i medierne. I stedet hengav jeg mig til et mere 
overskueligt projekt: Nullermanden sad stadig på min skulder. Uden at ane hvilken 
betydningsfuld handling jeg var i færd med at udføre, greb jeg med pege- og tommelfinger 
synderen og sendte den ud ad vinduet. Jeg skulle netop til at lukke vinduet da jeg opdagede 
at nullermanden ikke havde rørt sig ud af flækken. Med neglene fik jeg fat i det lille kræ 
hvorpå jeg atter, med en hurtig bevægelse, sendte den mod vinduet. At dette var en 
standhaftig nullermand, havde jeg opdaget, men at den havde snøret sig fast til en lille tråd 
ved syningen til ærmet, kom bag på mig. Min manøvre trak ikke alene ærmet løs, men 
afslørede også at min skrædder ikke var andet end en glad amatør. Bandende inspicerede 
jeg skaderne. Hverken clips eller tape kunne hjælpe mig nu. Mens jeg uden held forsøgte at 
få jakken til at se præsentabel ud, opdagede jeg noget som nær havde skræmt livet af mig. 

 
Nullermanden var stadig i bilen.  
 
Ud af øjenkrogen så jeg den sidde og grine på mine bukser. Med hånden løftet i 

angrebsposition bevægede jeg mig langsomt forover. 
»Ha! Der fik jeg dig!« råbte jeg hadefuldt da min hånd skød frem for at tromle mod bæstet 

– men forgæves. Som en lille heliumballon steg den til vejrs mellem mine fingre for hurtigt at 
forsvinde i sikkerhed ind under mit sæde. Irriteret løsnede jeg sikkerhedsselen og ignorerede 
den blinkende advarselslampe da jeg bøjede mig forover. Mit hoved var under rathøjde da jeg 
første gang hørte den brummende lyd fra dækkene. Bilen gjorde et hop. Skrækslagen 
kastede jeg mig tilbage i sædet og stirrede ud ad forruden. I fuld fart pløjede bilen sig gennem 
grøftekanten og ind på en græsmark for, med svimlende hastighed, at fortsætte parallelt med 
landevejen. Jeg lettede i sædet og lod på min tur igennem muldvarpeskud og højt græs hele 
vægten hvile på bremsen. Foran mig nåede jeg netop at bemærke vejtræet inden bilen 
begyndte at slingre. Larmen fra småsten og grus under bilen tog til og kulminerede da jeg 
med et øresønderrivende brag ramte træet. Big-bang! Venstre side af mit hoved kolliderede 
med rattet hvorpå kølerhjelmen med et hult drøn ramte træet for at tumle hen over taget – en 
tyk hvid røg skød op foran forruden. I få sekunder var jeg blændet indtil et klart billede stod 
frem for mine øjne.  

 
Langsomt, men sikkert dalede nullermanden ned foran mine øjne og landede på min 

næse. 



 
*** 

 
Længe – i adskillige sekunder – sad jeg uden at røre mig og knugede rattet. Da jeg til 

sidst drejede hovedet en smule føltes det tomt, men også forholdsvis helt. Det løse 
jakkeærme havde givet slip på jakken for at rulle sig mere eller mindre pænt sammen lige ved 
håndledet. Med en kraftanstrengelse lykkedes det mig at slippe mit greb i rattet. En sitren 
bredte sig i venstre side af mit hoved mens jeg sad og lyttede til motoren som nu sydede på 
sit sidste vers.  

Mekanisk greb jeg nullermanden fra min næse, lagde den i den ene håndflade og 
udsendte eder og forbandelser mens jeg ødelagde den ved at gnide hænderne hårdt mod 
hinanden. Da det lille mellemværende var overstået, studerede jeg  mit hoved i bakspejlet. Ud 
over hudens rødlige farve og en let ømhed så der ikke ud til at være sket noget. Jeg begyndte 
at tage jakken af, da mobiltelefonen atter satte i gang. Ikke engang livets værste stunder kan 
man have for sig selv! Den lille tingest blinkede på en både indbydende, fejlfri og 
højteknologisk måde. Jeg lagde jakken fra mig og rettede på slipset inden jeg tog den. 

»Hallo?« 
»Hvad laver du?«  
Det var Cleo. 
»Holder stille,« svarede jeg langsomt. 
»Hvor er du henne?«  
»Øhm … under et træ.«  
»Jeg synes du sagde at du havde travlt,« sagde hun. »Men hør nu her! Da jeg talte med 

dig for lidt siden, var der rent faktisk noget jeg glemte at sige.« 
»Ja, du glemte at sige hvorfor vi skulle tale sammen.« 
»Nej – det var ikke noget jeg glemte – det huskede jeg nemlig ikke at sige,« sagde hun 

og tænkte lidt. »Men lad mig lige tale ud! Jeg har noget som måske kan interessere dig endnu 
mere end computere og nyheder.« 

»Hvad?« 
»Fremtider.« 
»Fremtider?« 
»Jeg har fået en besked til dig fra en ånd.« 
»Åh – nej!« skreg jeg. »Det var lige hvad jeg manglede! Jeg klarer mig helt fint uden gode 

råd fra spøgelser som ikke ved bedre end at tale i gåder gennem kaffegrums.« 
»Ånden taler ikke gennem kaffegrums.« 
»Hvad så?« 
»I morges lå der en seddel på mit bord – med en for øvrigt næsten ulæselig håndskrift.« 
»Og?« 
»Det er en besked til dig.« 
»Fra en ånd?« 
»Det står der.« 
»Jeg stoler ikke på ånder og da slet ikke anonyme ånder. Det er så nemt at være død – 

man kan aldrig blive draget til ansvar for sine udtalelser alligevel.« 
»Ånden var ikke anonym.« 
»Nåhh – hvad hedder den?« 



»Den kalder sig for Sue.« 
»Sue?« 
»Sue de Nym.« 
For en stund gloede jeg lamslået på telefonen. 
»Sue de Nym!« udbrød jeg. »Er du helt sikker på det?« 
»Så sikker som åndens kragetæer kan gøre mig – hvorfor?« 
»Jeg har ikke hørt fra Sue i flere år – er hun nu blevet til en ånd?« 
»Det skriver hun.« 
»Sludder!« udbrød jeg. »Sue er … øhm … matematiker. En matematiker kan umuligt tro 

på ånder.« 
»Man kan vel godt blive en ånd uden at tro på dem.« 
»Hvordan kan du vide det?« 
»Hvordan kan jeg ikke vide det?« spurgte Cleo  irriteret. 
Mens kølerdækslet med et drøn sprang op af bilens motorrum foran mig, forsøgte jeg at 

tænke tingene igennem. 
»Du kan godt droppe det der,« sagde jeg til sidst. »Jeg er ikke i humør til at blive taget pis 

på!« 
»Du må selv om hvad du vil tro!« 
»Det er for vanvittigt, og ud over det er Sue en gammel Internetveninde som slet ikke ved 

at jeg hedder Frank.« 
»Det forklarer alting,« sagde Cleo. 
»Forklarer hvad?« 
»Hun skriver at du går rundt og tror at du hedder John.« 
»Ævl!« 
»Du vil altså ikke høre hendes besked?«  
Mine tanker var et lige så stort roderi som alt det andet jeg havde rørt ved den morgen. 
»Det er længe siden at jeg har hørt fra hende, så … hvad skriver hun egentlig?« 
»Nu vil du altså pludselig godt høre det?« 
»Ja – ja – kom nu med det! Jeg har jo ikke hele dagen.« 
»Hun skriver at du skal passe på med at køre bil i dag.« 
»Køre bil …« sagde jeg overrasket og greb så hårdt fat i rattet at det gik løs. »Skriver hun 

hvorfor jeg skal passe på?«  
»Der står at hvis du kører bil i dag, vil du kunne komme ud for en ulykke som vender op 

og ned på dit liv.« 
Forvirret lagde jeg rattet fra mig på gulvet. 
»Skriver hun noget om hvorvidt forsikringen dækker skaderne,« spurgte jeg. »Altså hvis 

jeg havde sådan en ulykke?« 
»Nej, men hun skriver at hun ville møde dig på Internettet efter ulykken.« 
»Har ånder nu også fået Internetadresser?« spurgte jeg. 
»Det må man jo gå ud fra – du har jo også selv tænkt dig at få en hjemmeside når du er 

død.« 
»Hvad tid vil hun mødes?« 
»Den 27. december kl 12.00.« 
»I julen!« udbrød jeg. »Jamen der er jo lang tid til. Det tager vel ikke flere måneder at 

have en ulykke?« 



»Det ved jeg ikke,« sagde Cleo, »men hun skriver at du skal skrive jeres aftale ned.« 
»Hvorfor er det så vigtigt?« spurgte jeg og så mig forvirret rundt i bilen inden jeg tog et 

notat på en lap papir i min lommebog.  
»Der står at ulykken vil gøre dig temmelig distræt. Du vil få brug for hendes hjælp.« 
»Nej – nu kan det være nok!« udbrød jeg. »Der her er for meget!«  
Irriteret krøllede jeg sedlen sammen. 
»Du behøver ikke blive sur,« sagde Cleo. »Hun skriver også at ulykken vil lære dig noget 

om livets mening.« 
»Livet har ingen mening!« sagde jeg resolut og smed den sammenkrøllede seddel i 

askebægeret. 
»Men det kan det få,« sagde Cleo. »Pas på dig selv, og husk sikkerhedsselen!« 
 
7 
Infostress 
For en stund tumlede jeg uden held med at sætte bilens rat på plads igen. Der er intet der 

kan bryde sammen som en ny bil. Jo smartere den er, desto smartere en måde bryder den 
sammen på. Centrallåsen havde blokeret alle dørene. Et snedigt tiltag som ikke levnede mig 
andre udveje end soltaget. Med min slipsenål som skruetrækker ødelagde jeg haspen til 
soltaget og åbnede det for at orme mig vej ud i friheden. Jeg kastede et blik ned i 
motorrummet – ikke fordi jeg troede at jeg ville kunne reparere noget, men det gør en mand 
nu engang når hans bil ikke virker. Sikke en rædselsfuld dag! Det eneste lyspunkt var at det 
ikke regnede – alt andet var til at tude over. Jeg var kørt ind i et træ. Så langt øjet rakte kunne 
jeg kun se det ene træ. Forvirret kastede jeg et nærmere blik på træet og så at der på 
stammen hang et lille skilt.  

»Parkering forbudt! Kommunen fælder vejtræer den 8. oktober,« stod der. 
 
Men det var jo i går! 
 
Mens jeg sparkede til bilen og ridsede overlæderet på mine nye sko, kunne jeg høre et 

køretøj nærme sig. Jeg vendte mig om og så en traktor hvori to mænd sad og gloede 
undrende på mig. Til hvad der først lignede et held kørte de ind til siden og sprang ud af 
førerhuset. 

»Vi kommer for at fælde træet …,« sagde den ene og kløede sig eftertænksomt på 
kinden inden han bladrede i en lille bog. 

»Uh,« sagde den anden. 
»Men det ser ud til at træet er i brug, så ifølge paragraf 32 stk 12-14 må vi trække os 

tilbage …,« fortsatte han og sendte den anden et alvorligt nik. 
»Uh!« sagde den anden og begyndte at gå tilbage til traktoren. 
Nu tabte jeg for alvor besindelsen. 
»Hvorfor kom I ikke og fældede det træ i går! Jeres forsinkelse kostede mig næsten 

livet!« råbte jeg og pegede på skiltet. 
»Under arbejde med ibrugtagne genstande af såvel navngiven som unavngiven art,« 

sagde den ene, »pålægges det kommunens medarbejdere at henstille til brugeren at afse den 
fornødne plads hvormed et givet stykke arbejde kan bringes til en afslutning.« 

»Uh!« sagde den anden. 



Et syrebad kogte i min mave! 
»Taler du nu polsk eller russisk?« 
»Det kan ikke siges mere enkelt,« lød svaret. »Hvis du holdt dig orienteret, ville du ikke 

behøve at stå dér og hidse dig op.« 
»Uh!« bifaldt den anden glad. 
»Orienteret!« hylede jeg. »Om hvad?«  
»Om de regler som du kan læse alle vegne!« 
»Hvor?« 
»For eksempel her i bogen,« sagde han og pegede på sin bog, »og bogen kan rekvireres 

gennem biblioteker, plejehjem, Internettet, togstationer og …,« 
»Ja – ja!« sagde jeg og skævede til mit ur. 
»Vi lever i et demokrati og ikke i en bananrepublik,« sagde den ene bestemt og lagde 

armene over kors. »Alle brugere har pligt til at holde sig orienterede.« 
»Hvorfor i alverden kalder du mig bruger?« spyttede jeg. 
»Du bruger jo træet – gør du ikke?« 
»Jeg bruger ikke træet. Kan du ikke se at der er sket en ulykke?« 
»Ordkløver!« udbrød han vredt. »Men så lad mig sige det så selv en ordkløver kan forstå 

det: Du bruger træet til en ulykke.« 
»O.k. – så siger vi det!« råbte jeg, »men derfor kunne træet jo godt have været fjernet. 

Jeg brugte det jo ikke i går vel?«  
»Det kan enhver komme og sige,« sagde den ene. 
»Uh!« sagde den anden og kiggede skræmt på den ene som fortsatte: 
»Du må se at blive færdig med at bruge det træ – vi kommer tilbage om to timer.«  
Med det ene øje blinkede han til sin partner som bare sagde »uh!« og blinkede igen. 
»Hvis I ved så meget om at bruge ting – hvorfor bruger I så ikke jeres hjerner!« udbrød 

jeg. 
»Så – så – makker!« sagde ham der kunne tale. »Nu skal du ikke komme for godt i gang. 

Jeg er en embedsmand i funktion der ikke behøver …« 
»Du er en idiot i funktion!« råbte jeg. 
»Vær du glad for at kommunen ikke har indført brugerbetaling,« sagde han og spyttede 

på bilens sammenkrøllede kølerhjelm inden han begyndte at gå tilbage til traktoren. 
 
Jeg kan ikke huske at jeg nogensinde før er blevet voldelig, men den dag skete der noget 

som jeg ikke forstod. Spytklatten på kølerhjelmen blev den lille dråbe der fik hele dagen til at 
koge over. 

»Du skal ikke spytte på min bil!« brølede jeg og sprang frem og skubbede til ham. Selv 
om jeg ikke er noget muskelbundt, er jeg ikke let at flytte, og da han skubbede igen, var det 
kun ham selv der var ved at falde. At se ham vakle fyldte mig med ondskab. I en hurtig 
bevægelse trådte jeg frem og leverede ham en knytnæve lige i mellemgulvet. Med tilfredshed 
kunne jeg konstatere at han, ligesom sin kollega, også kunne sige: »Uh!«. Om hans kollega 
også glædede sig over dette fællestræk er ikke til at vide, men det lykkedes ham lige netop at 
flytte sig da jeg også forsøgte at slå ham ned. Pludselig var den talende kommunalarbejder 
atter på benene. I et spring kastede han sig over mig bagfra og ramte mig med en knytnæve 
på samme sted som rattet havde ramt mig kort forinden. Med en hvislende lyd forsvandt mine 
briller fra næsen mens små sorte prikker dansede for mine øjne. 



»Kom tilbage!« lød det fra manden på min ryg da hans talehandikappede ven løb over 
mod traktoren. »Det skal ikke tage mig mange sekunder at få den satan ned med …«  

Han nåede ikke at sige mere før jeg havde kastet mig baglæns. Med et drøn tumlede vi 
begge mod træet. »Uh!« udbrød han igen, da han som min stødpude ramte træet og, for fuld 
udblæsning, fik min nakke i ansigtet. Bleg og med blodet styrtende fra næsen hang han som 
naglet til træet da jeg sydende af arrigskab vendte mig og greb ham i kraven:  

»Nåhh – så er du måske også begyndt at bruge træet!« brølede jeg. 
Som en ål sprællede han – kom fri – og løb alt hvad remmer og tøj kunne holde over til 

traktoren.  
»Det skal du få betalt,« hvæsede han mens han tørrede sit næseblod af og sprang i 

sikkerhed i førerkabinen. »Vi kommer tilbage med politiet, og så skal vi nok få dig til at give 
afkald på det træ!«  

 
8 
Teknologifri demens 
Det eneste der nu ikke var offer for et sammenbrud, var mit dårlige humør. Stadig 

rystende af arrigskab fandt jeg mine briller på jorden og opdagede at det ene glas var 
smadret. Kommunen havde i fællesskab med et træ, en nullermand og en centrallås rottet sig 
sammen og ødelagt et brilleglas der var mere værd end træet, nullermanden og kommunen 
tilsammen. Jeg tog de knuste briller på og ringede til min sekretær på mobiltelefonen.  

»Santa's office!« 
»Det er mig! Jeg er på vej ud for at møde direktøren for Noware Inc. Vil du ringe og sige 

at jeg bliver en smule forsinket.« 
»Forsinket! Hvad er der sket?« udbrød hun bestyrtet. 
»Problemer med bilen. Sig til ham at mødet kun tager tyve minutter. Vi mangler bare en 

underskrift og så vil jeg vise ham det nye system.« 
»Hvilket system?« 
»Det computerbaserede beslutningsstøttesystem. Jeg ringer lige straks efter en taxa og 

kommer så hurtigt jeg kan.« 
»Jeg skal lade besk …,« nåede hun at sige inden telefonen løb tør for strøm. Så hurtigt 

jeg kunne, ormede jeg mig ind i bilen for at lade telefonen op, men desværre; endnu en gang 
stod livet klar til at stikke en kæp i mit hjul. Det var ingen strøm på bilen. Frustreret så jeg mig 
om. Bag sædet fandt jeg både min bærbare computer og min madpakke. I al hast tændte jeg 
for computeren og stak hånden i madpakken for at finde Janes sidste kommentar til 
computere i køkkenet. Madkassen var fyldt til randen med noget jeg ikke alene hadede, men 
også afskyede: 

 
Gulerødder! 
 
I afsky smed jeg madkassen om på bagsædet og kiggede på skærmen for at se om 

computeren havde klaret sig helskindet igennem dagens strabadser. Til min store lettelse og 
overraskelse bippede og tadaede den sig problemfrit gennem sin opstartsprocedure. Synet af 
den lysende skærm beroligede mig en anelse. Hvis ikke mit computerbaserede 
beslutningsstøttesystem kunne hjælpe mig nu var der intet som kunne. Mens jeg pillede lidt 



jord og græs af mine briller kvitterede jeg hastigt for systemets meddelelser og startede 
beslutningsstøttesystemet.  

»Går din verden ned, så tænd computeren – OK,« stod der som velkomst til programmet.  
Jeg klikkede OK, og opdagede ud af øjenkrogen at en bil var ved at stoppe ved siden af 

min. Med et stort smil vinkede jeg til chaufføren. Smilende vinkede han tilbage, satte sin bil i 
gear og kørte sin vej.  

I det mindste havde jeg stadig computeren.  
 
1. Hvor kommer jeg fra?  
2. Hvor er jeg?  
3. Hvor vil jeg hen? 
 
Stod der på skærmen. For en stund tænkte jeg over spørgsmålene og indså at det mest 

nærliggende var at finde frem til hvor jeg ikke ville hen. Næsten alle steder var bedre end 
under det elendige træ ved landevejen. Jeg ville ud til kunden og have underskrevet 
kontrakten – alt andet var i princippet ligegyldigt. Med lynets hast gav jeg computeren de 
fornødne input og blev bedt om at sætte papir i printeren for at få udskrevet endnu et 
skæbnesvangert træ – et beslutningstræ. I min taske fandt jeg den bærbare printer frem, 
koblede den til computeren og trykkede på 'udskriv'. Med en summende lyd og et knald skød 
printeren mit sidste stykke papir ud gennem soltaget for at lade vinden bære det ind over en 
mark.  

 
I rasende fart ormede jeg mig gennem soltaget for at optage forfølgelsen. Turen gik over 

et pigtrådshegn som flåede mine bukser. På den anden side af hegnet landede jeg i en 
mudret vandpyt og styrtede videre for, et øjeblik senere, at stoppe foran den næste 
forhindring. Lokkende sad papiret og blafrede i toppen af en stor, ondskabsfuldt udseende 
tornebusk. Med et suk løsnede jeg slipset mens jeg, uden beslutningsstøtte, forsøgte at finde 
frem til hvad jeg nu skulle gøre. Da jeg til sidst overvejede at gå tilbage til bilen, opdagede jeg 
pludselig at min tegnebog var faldet ud af bukselommen. Desperat vendte jeg mig rundt og så 
den stikke op af en kokasse lige bag mig. Det var dog først da jeg bøjede mig for at samle 
tegnebogen op at dagens ulykker for alvor begyndte at tage fart. En alarmklokke ringede som 
en sitren i nakkehårene – til trods for mit snart ti år lange og forholdsvis rolige familieliv var 
mine urinstinkter ikke helt forsvundet. Forsigtigt så jeg til siderne. Den snoede landevej 
rullede sig ud mellem de grønne marker som forsøgte den at bilde mig ind at alting var som 
det skulle være. Køerne græssede dovent og så ud til at have mere tid end mig og mine 
computerglade kunder. Først da jeg endnu en gang vendte mig omkring, opdagede jeg hvad 
der var galt. Få meter borte stod et beslutningsstøttesystem på størrelse med en bus. Ved 
hjælp af to horn i panden og sin måde at fnyse på fik den mig til at tage en ikke særlig effektiv 
beslutning. 

 
Jeg tissede i bukserne. 
 
I hvad der føltes som størstedelen af en evighed, stod vi stille over for hinanden. Jeg har 

ofte set køer på marken, men aldrig stået på den forkerte side af en tyr og specielt ikke uden 
nogen form for gitter imellem os. Det slog mig pludselig hvilken dårlig tankelæser jeg var. 



Mine evner i så henseende har fået mig til engang at bede en lommetyv om at holde min 
jakke mens jeg tog en tur i Tivolis rutschebane med Ada og Babbage. Det var tydeligvis 
endnu sværere at læse en tyrs signaler end en lommetyvs. Med hjertet i halsen kneb jeg 
øjnene sammen og mobiliserede alle mine sparsomme mimik- og 
kropssprogslæsningstalenter. Da tyren pludselig udstødte et grynt og tog et skridt frem, indså 
jeg at der måtte andre boller på suppen – det var tid til at gøre noget mere effektivt end blot at 
tisse. Langsomt førte jeg hånden til min hofte for at fiske mobiltelefonen frem. Den virkede 
stadig ikke, men måske var det også ligegyldigt. At en tyrefægter skulle kunne komme med 
så kort varsel var næppe sandsynligt. I stedet hengav jeg mig til atter at studere tyren. Om 
den var på nippet til at eksplodere i vrede, falde død om af dovenskab eller om den 
overhovedet havde opdaget mig, kunne jeg ikke afgøre. 

 
Da vi havde stået over for hinanden i den tid der skal til, før det bliver koldt at have tisset i 

bukserne, begyndte tyren at se ud som om den mistede interessen. Hvad den mistede 
interessen for var dog ikke til at se. Et par gange virrede den med hovedet og tog et par skridt 
baglæns. Gradvis fik jeg mere plads til at tørre sveden af min smertende pande. Netop på det 
tidspunkt skete der noget som var alt andet end heldigt:  

 
Bilens alarmsystem valgte at sætte i gang.  
 
Chokket fik mig til at udstøde et højt gisp. En lyd som gav tyren den ide at vende sig 

brølende om for at styrte fremefter med hornene pegende direkte mod den røde lakblomst på 
min slipsenål. I den forhåndenværende situation var jeg ikke mange brøkdele af et sekund om 
at tage en effektiv beslutning. I fuldt firspring bevægede jeg mig mod busken og tabte mine 
briller idet jeg sprang op i toppen. Med papiret i den ene hånd faldt jeg ned i bunden af 
busken med det meste af skjorten siddende i trævler på tornene bag mig. Når jeg ikke 
brækkede et ben ved mødet med jorden, var det fordi jeg tog af for hele stødet med panden 
på en træstub. Et slag som, af alle steder, ramte nøjagtig dér hvor både bilen og 
kommunalarbejderen allerede havde slået for. Det sang i ørerne og sortnede for mine øjne 
mens jeg for en stund lå stille og ventede på at tyren skulle gøre ved mig hvad tornene havde 
gjort ved min skjorte, men der skete intet. Med pulsen larmende i ørerne så jeg mig forsigtigt 
omkring. Tyren var stoppet uden for busken, og pludselig mærkede jeg hvorfor: Som barn 
blev jeg engang, kun iført badebukser, skubbet ind i en tjørnehæk af en legesyg hund, men 
min barndoms hund og tjørnehæk var kun for amatører. I hvad der føltes som en blanding af 
en fakirseng, myldretid for pindsvin og en glaspusters brokkasse lå jeg på ryggen i den frie 
natur og blev mere dus med mit nervesystem end jeg troede det muligt. Glædestrålende 
sendte busken alt hvad den ejede af torne, tidsler og brændenælder ind i mig. End ikke en 
rasende tyr følte at den havde noget at tilføje. Jeg forsøgte at bevæge mig, men den mindste 
bevægelse fik kun tornene til at trænge længere ind i mine arme, min ryg og min balder. 
Huden overalt på min krop var, på grund af min skrivebordstilværelse, forholdsvis tynd – som 
huden i mine hænder. Heldigvis lå min højre hånd lige ved min højre bukselomme. Det var 
derfor en simpel operation at luske fjernbetjeningen til auto-alarmen ud af bukselommen og 
slukke. Ahhh! Sikke en stilhed, men hvad skulle jeg nu gøre? Hvad ville være mest effektivt?  

 
Hvor kom jeg fra, hvor var jeg og hvor ville jeg hen?  



 
Min akavede position fik det til at gøre ondt i alle led. En smerte som stod godt til smerten 

i min pande og kulden i mine våde bukser. Gennem en både farefuld og halsbrækkende 
manøvre lykkedes det mig til sidst at kaste et blik på mit armbåndsur. At uret var gået i stå 
havde jeg allerede gættet –  uanset hvad klokken var kunne der ikke være tvivl om at jeg var 
sent på den. Jeg mønstrede al min energi og tvang mine tanker væk fra den fnysende tyr og 
de ubehagelige torne. Tvang mig selv til at slappe af – lukke øjnene og tænke positive tanker. 
I mit arbejde som konfliktløsningskonsulent havde jeg ofte lært mine klienter at et menneskes 
stress og frustrationer kun er et resultat af vanetænkning. Noget som bunder i en 
selvdestruktiv trang til at skabe forhindringer i omverdenen. Mit sortsyn var jo min eneste 
fjende. Verden er ikke ond – tiden gik ikke mod mig, men med mig. Hvor var det dog rart at 
være fri af sin bil – ude i den smukke natur – verden er dejlig – så levende og spændende – 
fuld af musik og uopklarede mysterier. Jeg havde knap bevæget mig 40 meter i det grønne og 
så allerede ud som noget andre kunne bruge en formue og en hel polterabend på at komme 
til at ligne.  

 
Da regnen begyndte at sile ned, så jeg positivt på sagen: Nu kunne det ikke længere blive 

ved med at gå ned ad bakke. Da tyren trådte på mine briller, blev jeg klar over at jeg havde 
taget fejl, og da den åd min tegnebog, blev jeg klar over hvor meget. Men alt var nu alligevel 
ikke tabt. Når jeg tænkte over det, kunne jeg ikke huske at jeg tidligere i mit liv havde handlet 
så hurtigt og så beslutsomt som den dag. Mens det sortnede for mine øjne indså jeg at en 
rasende tyr måtte være det mest overbevisende beslutningsstøttesystem jeg nogensinde 
havde set. 

 
9 
Drømmespace 
Lyset sitrede og skiftede farve bag mine lukkede øjenlåg. Jeg var lille som et fnug da 

solen i et spjæt sprang frem bag en sky for at glinse i størstedelen af mine øjne. Med en 
summen kom der gang i mine vinger på ryggen – jeg lettede og svingede omkring en 
ærtebælg som flækkede af grin. Nedfaldsløvet regnede fra et ensomt træ og en varmefront 
hvirvlede hidsigt lidt støv op fra vejen. Med en pludseligt boblende glæde i maven lod jeg 
vingerne brumme for fuld kraft bag min nakke. En kanin pustede til en mælkebøtte – 
frøkapslerne steg til vejrs og fik mig til at flyve i slalom. Under mig foldede marken sig ud – 
bredte sig mod fjerne horisonter. I rasende fart cirkulerede jeg over en tornebusk, tabte højde 
og greb fat i fugtig hud. Jeg zzz'tede over et hår, fandt en rift og lod snablen springe frem. 
Mmzmm … Videre. I et sæt var jeg ude af busken. Med et kunstfærdigt loop narrede jeg en 
måge og glemte at se mig for. Reklamestanderen kom ud af ingenting. Den ramte mig som 
reklamer rammer bedst – på fuld kraft lige i ansigtet. I et sekund slukkedes lyset mens jeg 
stallede og faldt lydløst til jorden. Forvirret lå jeg i støvet, fik orden på benene og kastede et 
blik op på den store plade.  

 
»Noware Travels åbner nyt rejsemål!« stod der over billedet af en glad familie i nattøj. 
»Drømmeland for hele familien. Gratis rejser til stedet der altid bliver præcis som De 

drømmer om.« 
 



I lige linie bevægede jeg mig over standeren. Under mig stod tyren og græssede. Hurtigt 
trak jeg vingerne til mig og styrtdykkede. Ved siden af tyren stod en tyrekalv. I en bue 
bevægede jeg mig under kalvens bug og satte ret kurs mod tyrens øje. Lande. Mzzzmm. Den 
blinkede … Fire ottetaller omkring hornene og ned igen. Sikke en forfriskning! Jeg gav mig 
god tid til min frokost. Tyren virrede med hovedet, men jeg var ligeglad. 

»Du Pluto,« sagde tyren og kastede et blik på kalven, »der er klumper i græsset.« 
Med mulen fuld af græs så kalven op mens jeg slappede af og gav mig til at rense mine 

vinger. 
»Det er ikke klumper – det er mandens tegnebog,« sagde kalven da den havde tygget af 

munden. 
»Aha!« udbrød tyren og slugte tegnebogen mens den strakte hals og så sig omkring. 

»Hvilken mand?« 
»Ham du jog ind i busken.« 
»Jeg har ikke jaget nogen mand ind i nogen busk.« 
»Hvad lavede du så, da du løb brølende omkring den busk lige før?« 
»Nåhh …,« sagde tyren og gloede på busken. »Jeg løb bare fordi jeg blev forskrækket 

over at bilen larmede. Er der en mand derinde?« Tyren virrede overrasket med sit store 
hoved.  

Jeg lettede, passerede et par gange igennem dens næsering og landede igen. 
»Ja – og han skulle derind for at fange et stykke papir,« svarede kalven mens jeg 

spankulerede hen over tyrens næse. 
»Aha …,« sagde tyren og gnaskede med et fiffigt udtryk i øjnene på et American Express 

guldkort. »Hvad var det for et stykke papir?« 
»Jeg tror at det var et stykke papir som skulle vise ham i hvilken retning han skulle.«  
»Ser man det …,« sagde tyren inden den slugte kreditkortet for, efter en bøvs der fik 

jorden til at ryste, at hengive sig til at tygge drøv på et bundt pengesedler. »Hvad de dog ikke 
finder på!« 

Forsigtigt begav jeg mig på en lille ekspedition hen til tyrens ene næsebor. 
»Hvorfor tror du at de finder på sådan noget?« spurgte kalven. 
Tyren lagde nakken tilbage og slugte pengesedlerne inden den sagde: »Jeg har hørt om 

et land som er helt anderledes end vores. I det land som jeg taler om, sner det hele året. 
Derfor står alle tyrene på langrendsski.« 

»Er du sikker på det?« spurgte kalven og plirrede med øjnene. 
»Nej, selvfølgelig ikke!« sagde tyren irettesættende. »Det er kun noget jeg finder på, men 

det gør ikke noget – bare du gider høre efter!«  
Den grublede lidt inden den fortalte videre:  
»Mennesker løber alle sammen i det samme spor, men tyre er meget klogere.« 
»Er de?« spurgte kalven forbavset. 
»Ja! De bruger nemlig tiden på at finde deres eget spor.« 
»Hvorfor gør de det?« 
»For at bevæge sig i deres eget tempo.« 
»Smart!« jublede kalven mens jeg ufortrødent fortsatte et stykke ind i tyrens næsebor. 
»Jeg løber ikke efter et stykke papir i vinden,« sagde tyren stolt. »Men er mere 

interesseret i at lære mig selv at kende.« 
»Og det er klogt?« 



»Ja!« 
»Men er det farligt at løbe efter papir i vinden?« spurgte kalven. 
»Ja – hvis man tror at vinden er pålidelig. En mand der lægger sit liv i vindens hænder 

har ikke mere rygrad end en skamskudt vandmand. Han famler i blinde og pludselig bliver alle 
hænder til hjælpende hænder – også slagterens.« 

Tyren fnøs i foragt. Det pludselige blæsevejr i dens næse greb hårdt fat i mine vinger. Jeg 
forsøgte at stå fast, men der var intet at gøre. Som et projektil hvislede jeg ud af næseboret 
for at skyde et lille hul i en mudderpøl foran tyren. Med alle kræfter trak jeg hovedet fri. 

»Hvad er en skamskudt vandmand?« spurgte kalven. 
»Det er en mand der lytter til hele verden for at kunne tro på sig selv,« sagde tyren 

højtideligt, »men kun ender med at tro på verden.« 
»Det tror jeg godt jeg forstår,« sagde kalven. »Findes der mange skamskudte 

vandmænd?« 
»Ja – og de lytter så meget til hinanden at deres hoveder får trommesyge – se hvad de 

bruger deres viden til!« 
»Øhm … muhhh …,« sagde kalven. 
»Se dig omkring!« 
Kalven så sig omkring. 
»Torsk!« udbrød tyren. »Kan du ikke se at de er så nervøse at de indrammer alting i 

pigtråd?«  
»Nå – ja …,« sagde kalven mens det langt om længe lykkedes mig at trække den ene 

vinge fri af mudderet. 
»Hvad ville køerne mon tænke hvis jeg løb omkring efter et stykke papir i vinden for at 

finde vej?« spurgte tyren. 
»De ville tænke at du ledte efter en skamskudt søko.« 
Mens jeg kæmpede en desperat kamp for at få mudderet af mine vinger, skar tyren en 

uhyggelig grimasse der kunne tydes i retning af et smil. 
»Nej! De ville tro at jeg var bange.« 
»Gør det noget?« 
»Det er uheldigt,« sagde den. »Man skal passe på ikke at blive den lille over for en ko.« 
»Hvorfor er det ikke godt at være den lille?« spurgte Pluto og kiggede op på tyren. 
»Hvilken ko vil lade sig bedække af en lille tyr?« 
»Nåhh …,« sagde Pluto og nikkede. »Men hvordan undgår man at blive den lille?«  
»Ved at være dum nok til at nøjes med at lære sig selv at kende,« sagde tyren inden den 

atter begyndte at græsse. 
Med en kraftanstrengelse fik jeg mine ben fri af mudderet og gik i gang med at rense et 

par af mine øjne. 
»Du, Sogrotesk …,« sagde kalven og gik i stå. 
»Ja,« brummede tyren. 
»Skulle vi ikke tage at …«  
»Tage at hvad? Så tal da som en tyr i stedet for det flæberi!« 
»Øhm … tage at løbe ned og bedække en ko?«  
Tyren løftede det ene øjenbryn. 
»Den slags gør man bedst i ikke at tale for meget om.« 
»Hvorfor ikke?« 



»Ved at tale om det eller ved at skrive det på papir som blafrer rundt i vinden bliver man 
alt for let den lille.« 

»Men skal vi så slet ikke løbe ned og gøre det?« 
Tyren græssede lidt inden den svarede: »Nej – lad os nu bare spise – hvis vi er modige 

nok til at blive stående skal det nok ske når tiden er inde.« 
 
Mens Pluto alligevel galopperede ned til køerne vendte Sogrotesk sig langsomt om for at 

græsse videre. Over mig stillede han sig med et bagben på hver side af mudderpølen og 
løftede halen. Jackpot! tænkte jeg mens han med en buldren som fik jorden til at ryste, lod 
kaskader af lifligt duftende mad vælte ned over mig. Forventningsfuldt rullede jeg snablen ud 
inden jeg forsvandt under en flodbølge af paradis. Snart var jeg ét med omgivelserne – anede 
ikke længere hvad der var op eller ned, men det gjorde ingenting. I det varme mørke lå jeg 
stille og glædede mig over at jeg nu havde alt hvad en flue kunne drømme om, men måske 
manglede der alligevel noget. Mens trykket fra paradis fik det til at pibe i mine ører, opdagede 
jeg at alt ikke er alt. 

  
Jeg manglede nogen at dele paradis med … 
 
 
 1.  Således fuldendte Gud Herren mediet og brugervenligheden med al deres hær.  
 2. Og inden han hvilede den syvende dag, skabte han i al hast Jorden. 
 3. Og Gud sagde: 
 »Der blive seertal!«  
Og der blev seertal. 
 4. Men nu så Gud at seertallet var 0, og Gud lod en dvale falde over mediet  
 5. Og da det var slukket, tog han en af mediets chips og lukkede med plastic i dens 

sted.  
 6. Og af chippen byggede han John og førte ham til mediet og sagde:  
 7. »Denne mand skal kaldes menneske thi af mediet er han taget!« 
 8. Men snart angrede Gud Herren så det skar ham i hjertet at han kun havde skabt 

ét menneske.  
 9. Seertallet blev aldrig større end 1, og Herren sagde: »Lad Jorden fyldes med 

menneskebørn!«  
10. Og således skete det, og Gud så til imedens seertallet steg mangefold. 
11. Nu var verden effektiv at skue, og gennem det almægtige verdensomspændende 

medie talede Gud til mennesket  
12. Og Han sagde: »Mennesket er skabt i mediets billede, og derfor skal det være i 

mediet at Eders ånd finder føde!«  
13. Da mennesket således nærede sin ånd gennem mediet, var alt fryd og gammen.  
14. I det høje værnede Herren om sit seertal og fyldte hele sendefladen med 

underholdning.  
15. Og alt hvad han skabte til mediet, viste han for John for at se hvad han ville kalde 

det;  
16. Thi hvad John kaldte udsendelserne, skulle være deres navn.  



17. Men John kedede sig ved sin fjernbetjening og følte sig alene i den store verden, 
og Gud så det og bredte et net ud over Jorden.  

18. På dette net afbillede Herren kvindekroppen for John, og Gud Herren sagde:  
19. »Denne kvinde skal du møde over nettet thi hun skal være din Internetveninde.«  
20. Og John gloede så øjnene var ved at trille ud af hans åsyn, men han følte sig 

stadig ensom.  
21. Nu gjorde Herren Johns velsignede e-mailadresse og sagde:  
22. »Se! Nu kan du få hele verdens opmærksomhed – ved Internettet skal din 

kontaktflade vokse mangefold. 
23. Nu kan du søge at få din Internetveninde i tale, og over for hende kan du være alt det 

som du ikke tør være i din bolig.«  
24. Men heller ikke dette gjorde en ende på Johns ensomhed, og Gud Herren blev 

bange for at mediet ikke var for John hvad det var for ham.  
25. Og Herren talede til John gennem mediet og sagde:  
26. »På alle knapper på Jorden har du lov at trykke – kun kundskabens afbryderknap 

må du aldrig røre!  
27. Rører du denne knap skal du visseligen sakke agterud!« 
28. Men den chip hvormed Gud havde skabt John, fik en logisk fejl.  
29. Og John trykkede alligevel på afbryderknappen, og Gud Herren så at seertallet 

faldt.  
30. Da tonede Gud Herrens åsyn atter frem på mediet, og Herren sagde:  
31. »Hvad har du gjort? Som straf skal du fremover få virkeligheden at føle! Blandt 

torn og tidsel skal du søge din viden!«  
32. Men Herren angrede at han havde talt til John gennem mediet for John kunne 

følgeligen ikke høre den Almægtiges trusler.  
 
10 
Interpretoze 
Den pibende lyd i ørerne var der endnu da jeg vågnede – nærmest som den ene myg 

man aldrig kan finde i sit soveværelse på en sensommernat. En lyd som normalt kun findes 
når lyset har været slukket et par minutter. Langsomt åbnede jeg øjnene for, til min store 
skræk, at se et ansigt som jeg kun kendte fra bøgerne. Det tilhørte Sankt Peter. Ansigtet var 
indrammet af et kraftigt lys som, i et nu, fyldte hver en afkrog af mit hoved. Mellem et gråt 
skæg og et hår som lignede en lidt for stor toupé stirrede to kloge øjne undersøgende på mig.  

»Jeg vidste det!« udbrød jeg og kneb øjnene sammen. »Jeg skulle aldrig have kørt bil – 
se på mig – se hvad der nu er sket!« 

»Hvad er der sket?« spurgte Sankt Peter mens han med en hurtig bevægelse rettede på 
sin toupé.  

»Jeg er blevet overtroisk!« udbrød jeg og forsøgte at sætte mig op. »Jeg er begyndt at tro 
på ånder og helgener og den slags.« Først da opdagede jeg at mit hoved var forbundet og at 
Sankt Peter, som stod ved siden af min seng, havde et stetoskop omkring halsen. 

»Gud ske tak og lov! Så er jeg alligevel ikke blevet overtroisk.« 
»Overtroisk …,« mumlede lægen og tog et notat i en lille blok. »Patienten ser ud til at lide 

af en vrangforestilling – takker sin gud for ikke at have gjort ham overtroisk. Giver udtryk for 



angstsymptomer og har …,« han stak hånden ind under min dyne og trak et termometer ud, 
»… og har 38,5 i feber.« 

»Hov!« udbrød jeg. »Hvor havde du stukket det termometer hen?« 
»Tag det nu roligt – lad være med at bekymre dig,« sagde lægen. 
»Skulle jeg lade være med at bekymre mig om hvad folk går og stikker op i mig mens jeg 

sover?« udbrød jeg.  
Med en overbærende hovedrysten forlod han min stue.  
 
Da jeg var alene tog den pibende lyd i mit hoved til. Jeg så mig om og forsøgte at finde 

lydens kilde, men kunne ikke se andet end den anonyme hospitalsstue. Ivrigt rystede jeg 
hovedet hvilket kun fik den enlige myg til at forvandle sig til en hidsig bisværm.  

»Så er der gæster!« sagde en stemme pludselig. Støjen i mit hoved aftog, og mine øjne 
fandt døren. Lægen var tilbage og bag ham kom en kvinde i joggingdragt efterfulgt af en 
anden kvinde med kolde øjne og et professionelt smil. Jeg forsøgte at ligge helt stille mens 
joggingkvinden stillede sig ved siden af sengen og gav mig et flygtigt kys på kinden. Hendes 
læber føltes tørre. Så vidt jeg kunne mærke, var det første gang i flere år hun brugte dem til 
andet end at snakke med. 

»Tillykke med fødselsdagen!« 
»?« 
»Det er den 13'ende i dag,« sagde joggingkvinden og smilede. »Og Miss Johnson siger at 

du nok skal få det bedre meget snart.« 
Bisværmen rejste sig i mit hoved. For ikke at drukne i indtryk lukkede jeg øjnene mens jeg 

sagde: 
»Miss … Johnson … ?«  
»Ja, Miss Johnson er en af hospitalets psykologer,« sagde lægen og nikkede hen mod 

den anden kvinde som nu smilede som en frossen skovsø. »Hun har taget en række notater 
vedrørende de ting du har talt om i de forløbne dage, og mener…« 

I et forsøg på at bevare min koncentration fæstnede jeg opmærksomheden på en lille 
kaffeplet på den frosne skovsøs kittel. »Hvor mange … dage har jeg …?«  

»Knap fire dage,« sagde psykologen og trådte lidt nærmere sengen. 
»I fire …,« sagde jeg. Ordene var som sandsække i min hals. Mine øjne borede sig så 

langt som muligt ind i kaffepletten. 
»Kaffeplet, kaffeplet …,« mumlede jeg og forsøgte at bevare herredømmet over min 

opmærksomhed.  
»Alt er helt i orden – tag den nu bare med ro,« sagde psykologen og rynkede panden 

mens skovsøen frøs til bunden. Ud af øjenkrogen registrerede jeg at lægen sendte et 
utålmodigt blik mod døren. »Kaffeplet, kaffeplet …,« fortsatte jeg mens bisværmen rejste sig i 
mit hoved. 

»Hvad for en kaffeplet?« spurgte joggingkvinden. Med ét stod det mig klart at hun måtte 
være min kone. Mine øjne fandt hende. En lille, næsten usynlig dråbe spyt havde forladt 
hendes mund da hun talte. Jeg fangede den med øjnene og fik ro mens den i en dramatisk 
bue rejste gennem rummet. Da den med et uhørligt smæld landede på min dyne, kendte 
bisværmen ingen grænser. Med et brøl gik den i luften og ekkoede i en skrækindjagende 
dramatisk støj af millioner af indtryk som larmende forsøgte at kvæle min hjerne. Verden vred 
og drejede sig i min bevidsthed. Forvirret gloede jeg på skikkelserne omkring min seng. Mens 



psykologen satte pegefingeren op til skovsøen, groede et overskæg frem på hendes 
overlæbe. Med rimfrost i skægget skød hun hagen frem og lænede sig faretruende ind over 
mig. 

»Hvad kan du huske fra ulykken?« spurgte hun og kneb øjnene sammen. 
»Hvad …?« mumlede jeg og flyttede blikket over til joggingkvindens øjne for at finde ro på 

en lille grøn plet i iris. 
»Hvad kan du huske?« 
»Fluegalskab …,« sagde jeg, »… I hungershjælpen.« 
Joggingkvinden blinkede mens psykologen borede fingeren ned i skovsøen inden hun 

sagde til de andre: »Det vi hører her er sandsynligvis ikke andet end en reaktion på at han 
ikke har spist i nogle dage.« 

Mens joggingkvinden nikkede, fortsatte psykologen: »Fortæl os hvad du kan huske inden 
du vågnede her på stedet i dag?«  

»Du sagde 'stedet'!« udbrød jeg. 
»Hvad?«  
»Du sagde 'stedet' … for ikke at sige 'hospitalet'.« 
»Hvorfor er det vigtigt?« spurgte hun. 
»'Stedet' lyder som … forlokalet til en krematorieovn,« sagde jeg. 
»Hvad?« hostede lægen mens han i en brøkdel af et sekund sendte psykologen et 

hoverende blik. 
Bisværmen rejste sig. 
»Sylteekstrakten …,« sagde jeg pludselig, »… tiltagende fra sydvest.«  
»Hvad siger han nu?« spurgte joggingkvinden og blinkede. I rasende fart sendte hun min 

opmærksomhed en tur rundt i lokalet inden den atter landede på den grønne plet. 
»Din toupé er …,« sagde jeg og sendte lægen et kort blik, »… rekordflæsk i 

nødhussektoren.« 
»Han forsøger at fortælle os …,« sagde psykologen langsomt mens lægen var i færd med 

at justere sit hår, »… at han er klar over hvor han er.« 
I en evighed var der stille mens jeg forsøgte at sortere mine tanker. Joggingkvinden 

begyndte at skæve til sit ur og så ud som om hun forsøgte at udregne hvor længe man kan 
bruge på ikke at sige noget. 

»Jeg er næsten sikker på at jeg sagde 'hospitalet',« sagde psykologen og kiggede 
spørgende på lægen. 

»Nej – du sagde 'stedet'!«  
»Men det kommer vel ud på ét!« udbrød psykologen.  
Mit hoved var en slagmark.  
»Jeg kan kun huske …,« sagde jeg. 
Alle lyttede opmærksomt. 
»Huske hvad?« spurgte joggingkvinden og rynkede panden. 
»At der var …« 
»Ja …?« sagde psykologen. 
»… fløj hen over tilbudsudsigten.« 
Joggingkvindens panderynken blev dybere og dybere og fyldte mig pludselig med en 

knugende angst. Tænk hvis hendes pande aldrig skulle kunne rettes ud igen? Anklagende 
vendte hun sig mod skovsøen: 



»Hvad er det der foregår her?« spurgte hun. »Min mand plejer at være mere systematisk! 
Er det slået helt klik for ham?« 

»Det er endnu for tidligt at sige noget om hans tilstand,« sagde psykologen og skævede 
ned i sine papirer. »Han er jo lige vågnet, og …«  

»Valutasundhed …,« sagde jeg, »og køerne …«  
»Køer! – hvilke køer snakker han om?« spurgte joggingkvinden henvendt til psykologen 

som var hun hos købmanden for at klage over en sur mælk.  
»Jo …,« sagde psykologen og bladrede lidt i sine papirer. »Koen ser, ifølge mine 

optegnelser, ud til at være et helligt dyr for ham. Er han vegetar?« 
»Næhh… ikke hvad jeg ved af,« svarede joggingkvinden og trak på skuldrene. 
»Er du klar over hvor du er henne?« spurgte psykologen. 
»Ja …,« sagde jeg. 
»Hvor?« 
»På den … grønne plet.« 
»Han mener på den grønne gren,« oversatte psykologen.  
»Nå-ja,« sagde joggingkvinden. 
»Politiet fik et tip om at du havde parkeret ulovligt under et træ uden for byen,« sagde 

psykologen som talte hun gennem en mikrofon til en dybhavsdykker. »Da betjentene ankom 
til stedet fandt de dig nøgen og mishandlet i en busk. Man havde visse problemer med at få 
dig ud af busken på grund af en rasende tyr …« 

»Ulykkesfejl …,« mumlede jeg og smilede ved tanken om Pluto og Sogrotesk ... »i mit 
varmesnit.« 

»Først da tyren var skudt, kunne politiet…« 
Ordene ramte mig som en forhammer. I et nu forsvandt bisværmen for at give mig alle 

mine kræfter tilbage. »HAR I SKUDT…!« skreg jeg mens jeg i blindt raseri kastede mig 
fremad kun for at blive afbrudt af dyner, forbindinger og hænder. 

»Lille Pluto!« fortsatte jeg. »Fik han lov at gå?«  
»Pluto! – hvem er det?« spurgte joggingkvinden og rynkede panden til et faretruende 

niveau. 
»Alt er helt i orden – tag den nu bare med ro,« råbte psykologen og var på nippet til at 

trykke sin pegefinger gennem isen på skovsøen. 
»Pluto?« vedblev jeg. 
»Han har det helt fint – alt er helt i orden,« fortsatte psykologen. »Læg dig nu ned, så 

taler vi videre om det hele på et andet tidspunkt.« 
»Stakkels Pluto,« klynkede jeg inden bisværmen vendte tilbage. »Hvordan skal han nu 

undgå at blive den lille når han forsøger at bedække en ko …?« 
 
11 
Resetisme 
Uheldigvis skulle min fødselsdag vise sig at være højdepunktet af mine sociale aktiviteter 

i nogle uger. Ved sygesengen fik jeg i de følgende dage flere besøg, men var overhovedet 
ikke i stand til at kommunikere med mine gæster. Alting druknede i støj og endeløse 
tolkninger som trak mine tanker i retninger som hverken mine gæster eller jeg selv forstod. 
Snart blev jeg overført til et andet hospital og lå nu alene i et lille værelse foran en korsfæstet 
hippie som hang skævt i en gammel træramme. Fra væggen ved min fodende så hippien 



med milde øjne ned på mig. Gennem en tåge lå jeg med bisværmen brølende i hovedet mens 
jeg skiftevis stirrede på hippien og ud på en stor velplejet park foran mit vindue. Om jeg spiste 
eller forlod min seng husker jeg ikke, men med jævne mellemrum fik jeg besøg af stor 
kuglestøderagtig kvinde, der med en ynde som en rendegraver smed mig omkring i sengen 
under påskud af at vaske mig. Mødet med kuglestøderen gjorde, som det eneste i de dage, et 
uudsletteligt indtryk på mig. Hendes barkede næver kendte ingen nåde – hendes svamp 
lugtede mere af hospital end hospitalet gjorde og hun selv trængte mere til at blive vasket end 
jeg. Uden at være i stand til at gøre modstand lod jeg mig skrubbe og gnubbe mens jeg 
vendte øjnene mod parkens smukt klippede buske, statuer og veltilrettelagte vandløb. En 
udsigt der fik mig til at indse at naturen foran vinduerne havde været gennem den samme 
behandling før mig. 

 
En dag dukkede en mand som jeg ikke kendte, op ved sengen. Han var høj, pilskaldet, 

bar en orange skjorte og havde en stor pibe i munden. Halvt hypnotiseret lå jeg og stirrede på 
piben og den gulerodsfarvede skjorte uden at være i stand til at gøre ret meget andet end at 
blinke med øjnene.  

»Velkommen til Sunnyfarm!« udbrød han og tændte piben. »Vi er et af landets førende 
psykiatriske hospitaler. Under dit ophold skal jeg være din terapeut og glæder mig til …« 

Mens han talte hoppede piben lystigt rundt i munden på ham. Snart indhyllede den hans 
skaldede hoved i en uigennemtrængelig, grå tobakssky. Måbende så jeg til mens han 
langsomt forvandledes til en gulerod der, som en forvokset tumling, gyngede faretruende når 
den bevægede sig omkring i lokalet.  

»Alting kan jeg tåle!« råbte jeg mens tobaksskyen over guleroden voksede og blev grøn. 
»Bare ikke gulerødder!« 

Ud af ingenting dukkede der pludselig to plejere op. Ivrigt diskuterende greb de mig i 
armene og flåede mig ud af sengen. Under stort ståhej tog jeg sammen med hele flokken 
turen til et lille rum med grimme plakater på væggene. Gulerodens stemme rungede i mit 
hoved mens jeg blev placeret ved et bord hvorefter man, på ingen tid, dækkede mit hoved 
med elektroder.  

»Du slapper af,« sagde en ukendt stemme. Et rullegardin blev trukket ned. »Det er i din 
hånd.« Jeg missede med øjnene og bisværmen var tilbage. »Din hånd!« Undrende kiggede 
jeg på min hånd og opdagede at den holdt et glas vand. Jeg forsøgte at drikke, men synet af 
guleroden fik mig i stedet til at le uhæmmet. Gennem en tåge så jeg den både klø sig i 
nakken og trykke på knapper. Mens jeg skreg af grin satte den sig ved et bord, åbnede en 
madkasse og tog en gulerod frem.  

Et kort med forskellige figurer blev holdt op foran mit ansigt. 
»Hvad oplever du?« larmede en stemme. 
»Økologisk behandling,« brølede jeg.  
Foran rullegardinet gloede guleroden nysgerrigt på mig, rejste sig og gyngede hen mod 

mig med sin gulerod i munden. Hysterisk grinende knækkede jeg sammen over bordet og 
besvimede. 

 
I hvad der må have været uger lå jeg i sengen og lod den ene dag glide over i den anden. 

Indimellem dukkede joggingkvinden op sammen med to børn - en pige og en dreng. Halvt 



bevidstløs lå jeg og lyttede til pigens endeløse rækker af spørgsmål mens drengen sad i min 
fodende og gnavede i mine tæer.  

 
Med jævne mellemrum kom jeg helt fri af bisværmen, og en nat vågnede jeg pludselig op 

og kunne huske hele ulykken. I glimt så jeg min fortid, men min hukommelse var stadig fuld af 
store sorte huller. Kontrasten mellem den fortid jeg kunne huske og det jeg så omkring mig, 
fik mig til at ryste af skræk. Blændet af tårer lå jeg og studerede den korsfæstede hippie i sin 
ramme. Hvordan kunne han gennemgå så ulidelige pinsler og samtidig hænge skævt uden at 
udvise det mindste tegn på usikkerhed? Jeg lagde mig om på siden og lå i timevis med 
øjnene vendt mod parken. I et spøgelsesagtigt månelys stod de fint klippede buske og rullede 
deres mørke skygger ud over den blålige græsplæne. Træernes kaotiske og krogede grene 
strakte sig mod en høj kold himmel. Længe lå jeg og forsøgte at stille skarpt på himlen, men 
faldt til sidst i søvn. 

 
Dagen efter vågnede jeg tidligt og var næsten klar i hovedet. På en af de andre stuer var 

der nogen som tændte en radio. Forventningsfuldt spidsede jeg ører.  
 
Det var nyhederne. 
 
Mit hjerte sprang et slag over af glæde. Det føltes som var det en menneskealder siden at 

jeg havde oplevet noget der intet havde med min egen pinefulde situation at gøre. Jeg lagde 
mig til rette, lukkede øjnene og lod speakerstemmen glide gennem væggene: Ny skat på 
tapetklister, generthed blevet en folkesygdom, derfor har sten ikke rødder, otteårig pige spist 
af fisk, nye næser til næseentusiaster … 

Mens speakeren talte, mærkede jeg pludselig hvordan koldsveden begyndte at springe 
frem på min pande. Uroligt vendte jeg mig om på siden og blev så overvældet af kvalme at 
jeg bøjede mig sammen og brækkede mig ud over sengekanten. Da det var overstået, 
kastede jeg et blik ned på gulvet og så til min store rædsel: 

 
Gulerødder!  
 
Alt hvad jeg havde opbygget, var ødelagt, og alt hvad jeg stod for, så ud til at være knust, 

og nu havde jeg også spist gulerødder! Chokeret lå jeg og stirrede på dem indtil en tanke 
begyndte at forme sig i mit hoved. Computere repareres ved at slukke og ved at tænde dem 
igen, og hvis computere kan – hvorfor så ikke mennesker? Med sammenbidte tænder 
mobiliserede jeg al min energi for at få fødderne ud over sengekanten. Med en 
kraftanstrengelse kom jeg op at stå for, i sneglefart, at bevæge mig ud midt på gulvet i 
værelset. Jeg vendte mig med ansigtet mod døren, bøjede mig ned og satte mig på hug. I 
løbet af adskillige minutter kom jeg i stilling. Som en hundredmeterløber før det sidste og 
altafgørende løb gik jeg i knæ og lagde nakken tilbage. Knap fem meter fra mig tårnede den 
solide egetræsdør sig op. I tavs, altopslugende koncentration gjorde jeg mig klar. Mine 
fingerspidser hvilede foran mig – mit højre knæ rørte gulvet og min venstre fod var solidt 
plantet under mig. En sidste gang skævede jeg til døren, trak vejret dybt, bøjede nakken og 
lænede mig stille forover for at finde balancepunktet.  

 



»RESET!« brølede jeg og sprang fremad. Jeg var næppe kommet på benene før jeg var 
oppe i noget nær fuld løbehastighed.  

Et skridt!  
To skridt!  
Der lød et brag!  
Jeg så op.  
Foran mig havde guleroden åbnet døren på vid gab og stod nu i døråbningen og gnavede 

i sin pibe. 
Gispende tørnede jeg, med hovedet forrest, lige ind i brystet på ham.  
»Ups!« udbrød han hvorpå vi sammen fortsatte ud på gangen for at ligge stille på gulvet 

med armene omkring hinanden. 
»Halli – hallo! Sikke en energi!« udbrød han og drejede piben rundt i munden så den 

vendte rigtigt. »Og du er allerede oppe – hvilken overraskelse!« 
Uden at rejse sig tændte han sin pibe, rynkede panden og sagde: »Til morgen har jeg 

gennemgået dine røntgenbilleder, og … ehh … der er et lille problem.« 
Jeg gloede på ham og blinkede et par gange hvorefter jeg i skuffelse kiggede over mod 

døren. 
»Kan du forstå hvad jeg siger til dig?« spurgte han. 
»Øhh … jo,« sagde jeg. 
»Godt! Der er et problem med dine hjernelapper. Så vidt jeg kan skønne må du regne 

med en permanent personlighedsforandring, men indtil videre skal vi bare glæde os. Du er 
oppe og du er ved godt mod!« 

 
Med et smil klappede han mig på skulderen, rejste sig og forsvandt ned ad gangen med 

en hale af piberøg efter sig. 
 
12 
Dumhedsdeterminisme 
I de følgende dage lykkedes det mig i ny og næ at komme ud af sengen. Jeg kan huske 

at jeg spiste og kunne tilmed sortere gulerødderne fra når det var nødvendigt. Støjen i mit 
hoved begyndte at aftage for, i korte perioder, næsten helt at forsvinde. Joggingkvinden og de 
to børn kom atter på besøg og havde denne gang medbragt et fjernsyn på et højt rullebord. 
Mens drengen svinede min fodende til med savl, fortalte joggingkvinden at jeg havde fået 
bevilget tre måneders sygeorlov og at forsikringen ville betale mit ophold på hospitalet. Da 
besøgstiden var slut, satte hun et par medbragte briller på min næse og tændte fjernsynet 
inden hun med drengen i benet og pigen ved hånden tog hjem. 

 
»Og i dag skal du få lov til at møde Alberto Scooliono!« lød det fra fjernsynet. Ordene 

kom fra en studieværtagtig studiefyr med afbleget hår og sjove briller. Man hørte en munter 
jingle sammensat af trompeter og det der var værre inden brillefyren vente sig mod et nyt 
kamera og sagde: 

»Hvad siger du så?!« 
Der gik et øjeblik før jeg blev klar over at det ikke var mig han talte til. Gabende og med 

begyndende kvalme så jeg mig uden held om efter en fjernbetjening. 



»Min ven Alberto har netop sendt et nyt blad på gaden,« sagde brillefyren og knipsede 
med den ene hånd. »Bladet til dig der troede at du vidste alt!« 

En gravalvorlig mand i et sort jakkesæt med poppet slips kom ud bag et højt, rødt gardin. 
Ude af takt gik han til trompetmusik og klapsalver hen og satte sig i en stol ved siden af 
brillefyren. Den sortklædte mand nikkede langsomt og værdigt til alle i lokalet hvorpå den 
kvindelige del af publikum i studiet klappede og savlede i otte og et halvt sekund. 

»Hvad er ideen bag det nye blad Info-inzisten?« spurgte brillefyren og flåede i sine briller 
for at stille skarpt på Alberto.  

»Når jeg har skabt dette nye blad,« sagde Alberto og afslørede sine farverige sokker ved 
at lægge benene over kors, »er det for at give læserne en chance for at komme endnu 
tættere på det vi alle sammen søger – nemlig virkeligheden.«  

Der gik et gisp gennem den kvindelige del af publikum. 
Brillefyren holdt et blad op ved siden af sit ansigt. 
Kameraet stillede skarpt på hans ansigt. 
»Her ser vi det første nummer af Info-inzisten, som jo prydes af et paparazzi-

røntgenbillede af drive-in-sangerinden Mac-Donna på forsiden.« Brillefyren kiggede på 
Alberto og spurgte: »Er det hendes højre eller venstre nyre I har været så heldige at få i 
kassen?«  

»Venstre,« sagde Alberto alvorligt og vædede sine smalle, hårde læber med et glas 
mineralvand inden han fortsatte, »venstre er hjertets side. Vi forsøger at signalere varme og 
kærlighed gennem vores forside. I næste nummer benytter vi billeder af en netop omskåret 
barnestjernes forhud.« 

»Hvem?« spurgte brillefyren og smilede drenget hvilket betød at det var bedst for seer- 
og salgstal hvis Alberto ikke svarede. 

Og det gjorde Alberto ikke. 
»Ingen nærhed og ingen intimitet er for intim til vore læsere,« sagde Alberto mens jeg 

med koldsved på panden vendte mig uroligt i sengen for atter at spejde efter fjernbetjeningen. 
Med den ene mundvig antydede Alberto et smil mens øjnene blev smalle. I studiet lød der et 
suk da en tidevandsbølge af mundvand gled igennem den kvindelige del af publikum. 

Brillefyren kiggede nu på munter og festlig måde ud over både den mandlige og den 
kvindelige del af publikum hvorpå han løftede øjenbrynene op og ned i fire sekunder. Med 
endnu en festlig gestik bed han sig i underlæben og sagde: »Lad os vise Info-inzistens nye 
reklame …« 

Desperat kæmpende for at holde mit maveindhold indenbords så jeg til mens brillefyren 
på en sjov måde skiftede kamera. 

»… for at se …« 
På en endnu sjovere måde skiftede han atter kamera. 
»… om indholdet af bladet er lige så overbevisende som bagmanden.«  
Det sidste var en vits som alle havde fået besked på at grine og klappe af. 
Og det gjorde de mens jeg med sveden strømmende i et vandfald fra min pande stak 

hovedet ud over sengekanten og brækkede mig.  
 
Da jeg atter så mod skærmen, flimrede den i en hæsblæsende musik og billedstøj.  
»Hjælp!« råbte jeg og lukkede øjnene mens jeg borede neglene ned i lagnet.  



»Nyt blad til dig som har valgt aldrig at blive dum!« brølede en stemme fra fjernsynet. 
»Sensation! Ny videnskabelig rapport afsløret som uforståelig – se hvor uforståelig …« 

»En eller anden!« fortsatte jeg og virrede hektisk med hovedet: »SLUK DET 
FJERNSYN!« 

»… eksklusiv reportage! Ukendt mand står langt om længe frem! Rejsemagasin: Advarsel 
om ny bølge af lommetyverier på Mount Everest! Krop og ernæring! Forstå din fedme og bliv 
federe på en mere selvbevidst måde …« 

I døren så jeg pludselig en lille indskrumpen dame som ved hjælp af et gangstativ havde 
sat kurs mod fjernsynet. Den ene ende af en tynd snor var bundet til gangstativet og den 
anden til en skildpadde. Skarpt forfulgt af skildpadden asede hun af sted for at komme mig til 
undsætning. 

»... Vejret! Dugfriske vejrudsigter fra Halleys komet! Boganmeldelse! Ny bog anmeldes 
som ligegyldig – mød forfatteren! Indlagt cd-rom med nyt, underholdende, pornografisk 
voldsspil – spillet der øger din IQ med 33 procent …« 

»Skynd dig!« råbte jeg og satte tommelfingrene for øjnene og pegefingrene i ørerne. »Der 
må være et bedre program!« 

»… Ekstra! Ved køb inden én uge: Pixibogen der tidobler din læsehastighed! Iiiinfooooo-
inziiiiiiisteeeeeen!« skreg stemmen gennem mit improviserede høreværn. »Køb det hvor du 
køber din internetopkobling …« 

Mens stemmen fortsatte kiggede jeg mod gangstativet netop som skildpadden 
overhalede den gamle dame inden om. 

»Alberto mener ikke at nogen kommer tættere på virkeligheden end han,« sagde 
brillefyren som nu var tilbage, »men er det nu også rigtigt?«  

Nu var den gamle dames rystende pegefinger ved at nærme sig afbryderknappen.  
»Kig med når vi kommer tilbage hvor nobelpristageren Pelle vil sidde i lagkagestolen og 

gennemgå superstrengsteorien!« 
Ved et uheld ramte damens finger volumenknappen og skruede op på fuld styrke. 

Skrigende kastede jeg mig ned under dynen. 
»… Bagefter skal I møde en lesbisk mand som har fået foretaget fire 

kønsSkifteoperationer,« fortsatte brillefyren ivrigt. »Nu stiller han det store, store spørgsmål: 
At være kvinde eller ikke være kvinde!«  

Lyden forsvandt. 
Skræmt stak jeg hovedet op over kanten på dynen og kiggede med sammenknebne øjne 

mod skærmen.  
Den var slukket.  
»Tak …,« sukkede jeg til damen som nu havde sat kursen mod min seng. 
I sammenbidt koncentration arbejdede hun sig i tavshed hen til sit mål. Da hun langt om 

længe nåede frem, satte hun sig på sengekanten og tog skildpadden op i skødet.  
»Mit navn er Karen,« sagde hun med højtidelig stemme og så på skildpadden, »og det 

her er … min mand.« 
Forvirret gloede jeg på Karen som iført en fin broderet dukkekjole og et tykt lag makeup 

omkring øjnene sad og klappede sin mand på skjoldet. 
»Hans navn er Isac.« 
»Hm – hm …« sagde jeg og nikkede høfligt til skildpadden mens min kvalme begyndte at 

aftage. 



»Du kan ikke tåle fjernsyn?« 
»Øhm …,« sagde jeg og tørrede sveden af panden, »i hvert fald ikke dét program.« 
»Vi kan ikke lide fjernsyn.« 
»Hvem?« 
»Jeg og min mand,« sagde hun og foldede hænderne for at hvile dem på skildpaddens 

skjold. »Vi er indlagt fordi vi lyttede til fjernsynet. Det var i sandhed en stor fejltagelse.« 
»Men …,« sagde jeg mens skildpadden sprællede legesygt under Karens hænder. »Hvad 

lyttede I til?« 
»Vi lyttede til nyhederne,« sagde hun. »Snart var vores lejlighed fuld af smør og 

margarine. Hvad siger du så? Helt fuld!« 
»Aha …« 
»Til sidst kunne jeg slet ikke længere åbne dørene eller vinduerne. Naboerne troede at 

jeg hamstrede på grund af krigen.« 
»Krigen?« 
»Ja – har du ikke hørt om verdenskrigen?« 
»Anden Verdenskrig?« 
»Har der været to?«  
»Mmm … ja …« 
»Vil du have et bolche? 
I en af sine lommer fandt hun en pose og holdt den frem mod mig. Da jeg havde set 

posen lagde hun den tilbage i sin lomme. 
»Selv tak,« sagde hun og knappede lommen til. »Hvor kom jeg fra?« 
»Smør …«  
»Åh, ja!« udbrød hun. »Og det var fjernsynets skyld.« 
»Men øhh …,« sagde jeg. 
»Hør nu her,« sagde hun alvorligt. »Vi kan godt lide at have rigeligt i spisekammeret. Du 

ved! Hvis børnebørnene skulle komme forbi.« 
»Nå, ja,« sagde jeg for at være med i samtalen, »og børnene.« 
»Nej! De kommer aldrig. Aldrig i livet! De er alle sammen døde!« 
»Under krigen?« 
»Nej – af alderdom! Den sidste døde for ti år siden. Det var også på tide – kunne næsten 

ikke tygge smørret længere. Du ved!« 
»Nåhh …« 
»Men hvor kom jeg fra?« 
»Smør!« 
»Hvadbehager?« 
»Og margarine!« 
»Åh – ja! Og hvad hedder du?« 
»Frank!« 
»Ser du, Frank,« sagde hun og lagde hånden på min arm. »Jeg kan godt lide at have 

rigeligt. Du ved! Rigeligt i spisekammeret!« 
»Ja?« 
»Og hver gang de sagde i nyhederne at smør var kræftfremkaldende så købte jeg tyve 

pakker margarine, men de holdt ikke så længe.« 
»Hvorfor ikke?« 



»Fordi …,« sagde hun og tænkte lidt. »Når de sagde i fjernsynet at det var margarine 
som var kræftfremkaldende så købte jeg tyve pakker smør. Til sidst var lejligheden fuld!« 

»Nå …« 
»Der er ingen på fjernsynet som har lyst til at fortælle dig noget. Det eneste de vil, er at 

konkurrere om hvem der kan sige ting først. Derfor når de aldrig at sige noget.« 
»Men hvorfor er du her?« 
»Jeg havde ikke råd til at blive boende hjemme. I sommer var der hedebølge. Smørret 

smeltede – lavede en pøl – helt op over ruderne. Det blev alt for dyrt!« 
»Dyrt?« 
»Ja – jeg brugte for meget affedtningsmiddel når jeg pudsede vinduer.« 
»Hm – hm …!« 
»Du skal være glad for at du ikke kan tåle fjernsyn,« sagde hun og satte en hånd op foran 

munden. »Medmindre …« 
»Medmindre – hvad?« 
»Er du gift?« 
»Øhm ... Ja – og hun går i joggingdragt.« 
»Uheldigt!« udbrød Karen. »Meget uheldigt. Når en kvinde går med joggingdragt ser hun 

ud som var hun træt af sig selv, men i virkeligheden er det dig hun er træt af.« 
»Og fjernsynet?« 
»Hun har brug for et sted at parkere dig.« 
»Virkelig?« 
»Derfor har jeg fundet Isac,« fortsatte hun og klappede sin mand. »Bliver jeg træt af Isac, 

behøver jeg ikke noget fjernsyn for at kunne parkere ham.« 
»Men hvad laver man hvis man ikke ser fjernsyn?« 
»Har du nogensinde prøvet at kede dig?« 
»Nej – er det sjovt?« spurgte jeg. 
»Sjovere end at se fjernsyn.« 
»Aha, men hvordan gør man?« 
På mit natbord fandt hun en kaffekop, rakte den frem mod mig og sagde: »Du kunne jo 

starte med at kigge i denne her.« 
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Kaffen i de tre kopper på bakken lavede næsten cirkelrunde bølgeskvulp – en dråbe 

sprang op af den ene kop, men landede heldigvis i en af de andre. Balancerende med bakken 
i hænderne bevægede jeg mig mod mine to gæster på hospitalets lille cafe. Jeg var 
efterhånden helt fri af sengen og havde påbegyndt Karens forslag til min nye terapi – at kigge 
i kaffekopper. På overfladen af kaffen i en af kopperne sås en boble som kæmpede en 
desperat kamp mod elementerne. Under den lille hvælving var jeg sikker på at myriader af 
cofeinere levede omgivet af kaffe og varme dampe. Uden at forstyrre dem fortsatte jeg mod 
mit mål og satte med største forsigtighed bakken med de tre kopper på bordet.  

»Jeg har måttet aflyse to møder for at komme her i dag, såhh …,« sagde min chef og 
førte den ene hånd igennem sit kraftige, lyse hår. En kæk lok faldt ned over hans solariebrune 
pande hvorpå hånden hastigt fortsatte videre ned i en af jakkesættets lommer efter cigaretter. 
I en hurtig bevægelse satte han en smøg i munden og lod sin guldlighter lyne. 



»Såhh … hvad?« spurgte jeg og så lighterens flamme spejle sig i cofeinernes boble.  
»Såhh … ikke noget,« sagde han inden han sendte sin kone et hurtigt blik og pustede 

røgen i en tynd stribe væk fra hende.  
»Karl siger,« sagde hans kone, »at du skal være glad for at han gav sig tid til at komme 

på besøg.«  
Hen over en smagfuld kjoleudskæring som struttede af en menu sammensat af lige dele 

wonderbra og silikone, skævede hun til Karl og sendte mig et sukkersødt barbiesmil. 
»Overhovedet ikke!« udbrød Karl og trak på skuldrene. »Det lyder vist som om der er 

nogen der aldrig hører efter hvad jeg siger.« 
»Hvem?« spurgte jeg. 
»Han mener mig,« sagde Barbie mens jeg delte kopperne ud. 
»Jeg taler ikke kun om dig,« forklarede Karl og pillede ved sin kække lok. 
»Hader du ikke også,« sagde Barbie henvendt til mig, »når folk omtaler dig som 'kun'?«  
»Det tror jeg nok,« sagde jeg og fandt en sukkerknald i brystlommen på min krøllede 

hospitalsskjorte for at pakke den ud. 
»Det er jo ikke alle som kan nå at tænke hvert eneste ord igennem hundrede gange inden 

de taler,« sagde Karl og hældte fløde ned til cofeinerne.  
»Hvem kan nå det?« spurgte Barbie mens jeg gloede ned i Karls kop for at kontrollere at 

boblen var der endnu. 
»Det er der i hvert tilfælde en person her ved bordet som kan,« sagde han og skubbede 

cigarettens aske af i en af underkopperne. »Og jeg skal ikke nævne navne.« 
»Der er også nogen som bare ryger uden at overveje om der er rygeforbud.« 
»Er her rygeforbud?« spurgte Karl og så sig omkring. 
»Ja,« sagde jeg. 
Med en hurtig bevægelse lod han cigaretten dumpe ned i sin kaffekop. Forvirret kiggede 

jeg ned i koppen. Med en nonchalant bevægelse havde han udryddet millioner af cofeiner. 
»Vi har taget en forsinket fødselsdagsgave med til dig,« sagde Barbie og skubbede en 

lyserød pakke hen over bordet til mig.  
»Tak,« sagde jeg og åbnede pakken for at finde et reklameslips fra firmaet.  
»Gaven var min ide,« sagde hun og barbiesmilede. »Det er ikke alle der er lige gode til at 

huske fødselsdage!« 
Forvirret skulle Karl til at tage en tår af sin kaffe, men stoppede da han så det havarerede 

cigaretskod i koppen. 
»Gad vidst …,« sagde jeg mens Barbie fandt et dameblad i sin lyserøde taske, »om det 

er muligt at sige alting med hentydninger?« 
»Hentydninger!« udbrød Karl. »Jeg kommer ikke med hentydninger, men det er der jo 

nogen som gør.« 
»Ha-ha!« udbrød Barbie arrigt. »Man har jo hørt om personer der ikke laver ret meget 

andet.«  
»Ja,« sagde jeg og nikkede, »visse personer.« 
»Nemlig!« istemte Barbie og begyndte at bladre hidsigt i sit blad. »Og det er vist ikke 

nødvendigt at nævne navne.« 
Med stor koncentration begyndte jeg at balancere min teske på kanten af min kop.  
Karl og Barbies øjne fulgte opmærksomt teskeens balanceakt. Da teskeen faldt ned i 

koppen opstod der en ny boble. 



»Cofeinerne er tilbage!« udbrød jeg. 
»Hvad laver du egentlig mens du er her?« spurgte Barbie og kiggede undrende på 

boblen. 
»Keder mig,« sagde jeg og stirrede i min kop. 
»Keder dig?« sagde Karl undrende. »Kan det betale sig?« 
»Ja,« sagde Barbie. »Jane må være glad for at hendes mand en gang imellem har tid til 

at sidde stille.« 
»Frank må være glad for en gang imellem at få lov til at være i fred,« sagde Karl. 
»Mon egentlig ikke …,« sagde Barbie lavmælt mens hun kiggede i sit blad, »… at Frank 

har masser af energi tilbage når lyset bliver slukket om aftenen?« 
»Det kan man jo aldrig vide,« sagde Karl og kastede et arrigt blik på Barbie. »Men det er 

jo ikke alle der aldrig kan få nok – uanset hvad de får.«  
»Man hører …,« sagde jeg for at deltage i samtalen. »… indimellem om mænd der bliver 

så stressede at de ikke kan få den op at stå.« 
Der lød et lille udbrud fra Karl inden han, i én slurk tømte sin kaffekop og brød ud i et 

hosteanfald som nær havde taget livet af ham. Med den ene hånd gav jeg ham et slag i 
ryggen hvorpå cigaretskoddet sprang ud af hans mund og landede på bordet foran Barbie.  

Vantro studerede hun det lille objekt. 
»Men dog!« udbrød hun. »Hvad er det du hoster op? Der er vist nogen der snart burde 

holde op med at ryge!« 
»Op at stå?!« udbrød Karl og stirrede skræmt rundt i caféen. »Jeg forstår overhovedet 

ikke hvad det er man taler om!« 
»Men det er der til gengæld andre som gør,« sagde Barbie. 
»Visse andre,« tilføjede jeg og kiggede ned i min kop. 
»Og vi behøver vist ikke at nævne navne,« fortsatte Barbie. 
Befippet tændte Karl endnu en smøg og spurgte: »Hvorfor har folk så travlt med at 

udlevere hinanden? Det ender vel med at man skal sidde foran andre mennesker og tale om 
hvorfor man ikke har fået børn.« 

»Hvis der var nogen som gjorde det!« udbrød Barbie, »ville den ene måske sige at det 
var fordi hun ved et uheld havde giftet sig med en vandpistol!« 

 
I tavshed sænkede jeg forsigtigt sukkerknalden i min kop uden at ramme cofeinerne. 
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»Du siger,« sagde guleroden og lukkede øjnene som citerede han en person ingen af os 

kendte, »at du kaster op hvis du forsøger at se fjernsyn eller høre radio?« 
I en stor koboltblå lænestol – pædagogisk nok til at kurere en hvilken som helst psykisk 

lidelse – sad jeg over for guleroden, som hed Mr. Paul. Lokalet omkring os fungerede som 
hans kontor, men var ned til mindste detalje indrettet til at narre mig til at tro at jeg befandt 
mig i en opholdsstue. Til trods for psykologens omhu var det svært at blive narret. Alting på 
kontoret lå på linie; psykologens piber, kuglepenne og notater lå parallelt på bordet i sirlige 
rækker afmålt med præcise og helt ensartede forskydninger. Selv et par stykker rosenkvarts i 
vinduet var hugget ud i terninger. 



»Ja,« sagde jeg og forsøgte at holde alle indtrykkene i kontoret på afstand. »Når jeg ser 
fjernsyn føles det næsten som om jeg kørte med et tog.« 

»Tog!« sagde han mens han behændigt jonglerede piben over i den anden side af 
munden. »Hvordan tog?« 

»Jeg sætter min opmærksomhed på en skinne og følger med, men jeg kan ikke dreje når 
jeg har lyst. Efter et stykke tid bliver jeg køresyg.« 

»Og hvor er det så din opmærksomhed gerne vil dreje hen?« 
»Til siderne,« sagde jeg. »Eller op og ned.« 
»Hm – hm …« 
»Øhm …,« sagde jeg og rykkede mig utålmodig omkring i lænestolen. »Forleden var der 

en gammel dame som lærte mig at dreje den ned i en kaffekop.« 
»Hvorfor dog det?« 
»Jeg tror det var en opfordring til at bruge min fantasi,« sagde jeg. 
»Ser man det …,« sagde Mr. Paul og tog et notat i en lommebog som lå parallelt med 

armlænet. 
»Og drejer din opmærksomhed andre steder hen?«  
»Jo … For et par dage siden drejede den, det meste af dagen, ind i et brev.« 
»Hm – hm …,« sagde han og sendte en røgring hen over bogreolen. Med øjnene fulgte 

jeg opmærksomt røgringen på dens tur hen over rækker af ens bøger som alle var lige høje.  
Mr. Pauls litterære vejviser bestod formentlig af en linial og et farvekort, tænkte jeg og 

forsøgte at vende tilbage til samtalen. 
»Var det et specielt brev?« 
»Det var fra min datter som ville spille korrespondanceskak.« 
»Spiller din opmærksomhed dig andre puds?« 
»I dag fik jeg besøg af min chef og hans kone. Jeg kunne næsten ikke koncentrere mig 

om hvad de sagde, men kun om hvorfor.« 
»Du siger,« sagde Mr. Paul og lod sine øjne fæstne sig på min pande som var den et 

akvarium. »At du blev mere interesseret i at tolke end i at lytte?«  
»Ja, når der er noget jeg ikke forstår, føler jeg mig bedre tilpas.« 
Mr. Paul gik nu i forståelsesstilling. Forståelsesstillingen indebar at han lænede sig lidt 

frem, satte albuerne på armlænene, strakte fingrene for at støtte hagen mod tommelfingrene.  
»Kan du uddybe det?« spurgte han. 
»Når noget ikke er til at forstå er jeg fri af skinnerne, og  
så …« 
»… så kan din opmærksomhed bevæge sig op og ned,« gættede Mr. Paul. 
»Ja – og til siderne.« 
»Og det som ikke er til at forstå – er det som ikke bliver sagt,« fortsatte han. 
Jeg nikkede og rejste mig fra min stol. 
Fra sin forståelsesstilling kiggede Mr. Paul tøvende op på mig. 
Langsomt lænede jeg mig forover. Da jeg til sidst var ved at falde, begyndte jeg at løbe 

rundt om hans stol. 
»Det er ikke til at forstå at det kan lade sig gøre at løbe,« sagde jeg mens jeg løb rundt 

om guleroden. »Man skal være sikker på at man kan flytte benene.« 
»Ser man det,« sagde psykologen og bed sig fast i sin pibe. »Vil du være venlig at sætte 

dig?« 



»O.k.,« sagde jeg og smed mig op i min stol. »Tror du at jeg er blevet til en tosse?« 
»En tosse?« udbrød han og sugede i sin pibe så kinderne mødtes i midten af munden. 

»Om et par dage skal du gennemgå en personlighedstest. Når resultaterne af testen 
foreligger, kan jeg måske stille en diagnose, men …« 

Under stor aktivitet snørede han sig ud af sin forståelsesstilling. 
»Lad mig forklare dig lidt af teorien bag det du oplever.«  
»Jo – tak!« 
Med et kraftigt ryk trak han piben ud af munden og rømmede sig. 
»Faktisk hænger det sådan sammen at det vigtigste aspekt af enhver samtale er det 

personlige. 80 procent af vores opmærksomhed rettes mod det vi genkender som 
menneskeligt. Læser man en historie eller ser en film, er det ikke personernes data man 
husker, men i højere grad deres personlighed.« 

»Hvorfor er det sådan?«  
»Jo – ser du,« sagde Mr. Paul og pegede på mig med sin pibe. »Fordi mennesker ikke 

udtrykker sig gennem ord, men gennem deres personlighed. Kun 7 procent af det et 
menneske siger, udtrykkes direkte gennem ord. Resten udtrykker vi gennem alle mulige 
andre kanaler som kropssprog, betoning og ikke mindst de hentydninger som mærkes når vi 
taler ud fra en fælles referenceramme.« 

»Hvordan ved man det?« spurgte jeg. 
»Det ved man,« sagde han og lukkede øjnene, »fordi Rosenberg har lavet en 

undersøgelse som han skriver om i sin store encyklopædi.« 
»7 procent!« sagde jeg. »Det var sandelig ikke meget – gælder det også for Rosenbergs 

undersøgelse?« 
Med piben i munden gik Mr. Paul tilbage i forståelsesstilling.  
»Hvad mener du?« spurgte han. 
»Står der kun 7 procent af hvad Rosenberg mener i hans undersøgelse?« 
Inden Mr. Paul svarede hyllede han sit hoved ind i piberøg. 
»Nej, men der står at kun 12 procent af det et menneske siger, kan kategoriseres som 

ærligt. Det meste af det vi siger er bevidste eller ubevidste forsøg på at iscenesætte os selv,« 
sagde han og stak et kort øjeblik hovedet ud af røgskyen for at lede efter sin tobak. 

»Jeg håber ikke at de ting Rosenberg skriver om også gælder ham selv,« sagde jeg. 
»Hvis hans bog kun indholder 7 procent af hvad den burde og kun 12 procent af de 7 er sandt 
så …« 

»Så hvad?« lød det fra skyen. 
»Så skal man nok passe på med den bog.« 
For en stund så røgskyen omkring Mr. Pauls hoved spekulativ ud inden den som en 

ballon lettede fra stolen for at følge psykologen på en vandring rundt i lokalet. 
»Men så lad os glemme Rosenberg og holde fast i det væsentlige!« sagde han. »Efter 

ulykken er du blevet mere optaget af at tolke andre menneskers adfærd end du tidligere har 
været.« 

»Det tror jeg.« 
»Og det giver dig visse problemer fordi næsten alt det mennesker siger, beviseligt er 

åbent for fortolkning.« 
»Og det gælder alle,« sagde jeg. 
»Netop!« 



»Undtagen Rosenberg.«  
»Ja – alle! Undtagen Rosenberg.« 
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Infonoia 
Med et græsstrå i munden sad jeg og nød udsigten over parken fra den lille bænk på 

plænen. Hele morgenen og det meste af eftermiddagen havde jeg arbejdet med 
personlighedstesten og kunne se frem til at høre resultaterne om en uge. Foran mig lå parken 
badet i den sene efterårssol, og over mit hoved humpede et par tunge skyer langsomt hen 
over den mørkeblå himmel. På plænen kunne jeg følge et par af de andre tossers aktiviteter. 
To ældre mænd spillede kroket med en ung fyr som intet usædvanligt bemærkede da de 
andre forsynede ham med en firkantet bold.  

 
Ved siden af mig sad en lille, rundrygget mand med en tændt cigar i hånden. Forsigtigt 

skævede jeg til ham. Jakken og bukserne var, så vidt jeg kunne se, gået af mode for et par 
hundrede år siden. Ved siden af bænken havde han stillet sin stok og på hovedet havde han 
placeret en høj hat der ikke var helt ulig et gammelt kakkelovnsrør.  

»Hvad sidder du og tænker på?« spurgte jeg mens vi begge kiggede på fyren med den 
firkantede bold som nu havde fået mistanke om at der var noget galt.  

»Jeg sidder og tænker …,« sagde manden med kakkelovnsrøret og børstede lidt aske af 
sine bukser, »… på hvor jeg kan finde de skønne fruer.« 

»Hvorfor det?« 
»På denne anstalts bibliotek står der flere elektronhjer- 
ner …,« sagde han og pulsede lidt. »Ved en lysende skærm fandt jeg en Internetside.« 
»Ja?« 
»Og …,« sagde han og rettede med en selvsikker bevægelse på sit kakkelovnsrør. 

»Denne side viste mig hvordan jeg bliver verdens største forfører.« 
»Men så behøver du da ikke fruerne!« 
»Jo – jeg må gøre mig en ulejlighed. Jeg må undersøge om det jeg har læst også gælder 

i den del af verden som vi kalder for virkeligheden.« 
»Nåhh …« 
»Og ud over det kunne jeg iagttage en anden side hvorfra jeg delagtiggjordes i kunsten at 

være astronaut.« 
»Hvordan er det at være astronaut?« 
»Jeg nåede ikke så langt,« pulsede han. »Jeg mangler stadig at erhverve mig en 

rumfærge.«  
Fra plænen tog jeg et frisk græsstrå og satte det i munden.  
»Undskyld!« sagde en stemme. »Men er der en af jer som har en hjerne I kan undvære?«  
Over for bænken stod den unge fyr med den firkantede bold og kiggede spørgende på os.  
»Hvis vi havde,« sagde manden med kakkelovnsrøret, »ville vi næppe være her.« 
»Nåhh nej!« udbrød fyren og skyndte sig tilbage for at forsøge at spille videre. 
»Sig mig,« pulsede min nabo. »Hvad er dit navn?« 
»Frank,« sagde jeg, »og dit?« 
»Søren – og du?« 
»Frank.« 



»Nå, ja,« sagde han og tyggede lidt på det. »Men sig mig …  hvad laver du her?« 
»Jeg er tosse.« 
»Tankevækkende,« sagde han og nikkede så kakkelovnsrøret hoppede på hans hoved. 

»Det er jeg også – jeg har svært ved at tage beslutninger.« 
»Når jeg er hjemme er jeg computerekspert,« sagde jeg. »Hvad laver du?« 
»En slags filosof – og du?« 
»Computerekspert, men hvordan er du blevet tosse?« 
»Ved ikke at tro på sandheden,« sagde han og pustede lidt aske af sin cigar. 
»Hvad tror du så på?« 
»Jeg tror på ærligheden.« 
Ud af inderlommen på sin jakke trak han en lille bog og rakte mig den. 
»Disse tanker om beslutninger har jeg nedfældet foran skærmen efter en lang nat i 

selskab med nettets og videoens skønne fruer.« 
Jeg kiggede på bogens forside: 
Morgenstund har guld i mund, men bly i armene hed den. Nysgerrigt bladrede jeg lidt i 

bogen og læste et enkelt afsnit: 
 
Tænd for fjernsynet, du vil fortryde det; sluk for fjernsynet, du vil fortryde det; enten du 

tænder eller slukker for fjernsynet – du fortryder begge dele. Skift kanal – du fortryder det; bliv 
på kanalen – du fortryder det, enten du skifter kanal eller bliver – du fortryder begge dele. Tro 
på hvad du ser, du fortryder det; tro ikke på hvad du ser, du fortryder det; enten du tror eller 
ikke tror – du fortryder begge dele.  

 
Dette – mine herrer – er indbegrebet af det oplyste menneskes levefilosofi. 
 
»Det er en interessant tekst, men jeg får kvalme!« sagde jeg og gav ham bogen tilbage.  
»Kvalme?« spurgte han forbavset og tog sig til kakkelovnsrøret. »Fortæl mig mere om 

det.« 
»Jo ser du – jeg kan læse personlige breve og tale med andre mennesker. Når jeg ser 

fjernsyn eller hører radio, bliver jeg dårlig.« 
»Og læser bøger?« spurgte han. 
»Det ser sådan ud.« 
»Vil du have en cigar?«  
»Jeg ryger ikke.« 
»Jo,« sagde han og stak en cigar i hånden på mig. 
For en stund sad jeg og studerede cigaren. 
»Har du fået stillet en diagnose?« spurgte Søren mens tossen med den firkantede bold 

havde opdaget at det var kroketkøllen der var noget galt med. 
»Ikke endnu. Den kommer om en uge.« 
»Må jeg?« spurgte han. 
»Øhm – ja, er du da også en slags psykolog?« 
»Nej – jeg er en slags filosof.« 
»Nå, ja …,« pulsede jeg da han lænede sig over mod mig og tændte min cigar med en 

tændstik. »Det siger du jo.« 



»Du kunne …,« sagde han og sendte en røgsky op langs kakkelovnsrøret. »… lide af en 
form for allergi.« 

»Allergi?« 
Tænksomt rørte han rundt i røgskyen med sit kakkelovnsrør.  
»Ja,« sagde han, »over for information – eller – lad os kalde det for 

massekommunikation.« 
»Skal jeg tro på det?« spurgte jeg skeptisk. 
»Enten du tror det eller ikke tror det – du fortryder begge dele.« 
»Men kan information være allergifremkaldende?« spurgte jeg. 
»Information kan fremkalde alt. Havde jeg ikke information, kunne jeg aldrig hævde at jeg 

var ensom, klog eller tosse – jeg ville være en plante. Til dig kan jeg derfor oplyse at du lider 
af infonoia.« 

»Infonoia?« 
»Ja …,« pulsede han og nikkede for sig selv. »Sandheden er at du ikke tåler 

massekommunikation.« 
»Jeg troede ikke at du brød dig om sandhed?« 
»Jeg er ironisk,« pulsede han. 
»Men så kan jeg ikke regne med hvad du siger?« 
»Jo – for jeg er ironisk på en ganske alvorlig måde.« 
»Aha,« sagde jeg. »Men hvordan bliver man helbredt for infonoia?« 
»Jeg er en slags filosof,« sagde han. »Hvis du vil have information, må du opsøge en 

psykolog.« 
»Ser man det,« pulsede jeg.  
»Men husk at det kan gøre dig mere syg.« 
Jeg nikkede. 
»I stedet vil jeg anbefale dig at gå til anstaltens bibliotek – sæt dig foran elektronhjernen. 

Uden problemer vil du kunne møde nettets skønne fruer – bare du møder dem én ad 
gangen.« 

»Tror du virkelig?« 
»Det lover jeg dig,« sagde han og tænkte lidt. »Hvad var det nu du hed?« 
»Frank.« 
»Det lover jeg dig, Frank …« 
For en stund sad vi og pulsede sammen mens vi kiggede på kroketspillerne som nu var i 

færd med et skænderi. Blå i hovedet af raseri brokkede den unge spiller sig over at hans bold 
ikke ville rulle på en flad bane. 
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Netforsnævring 
»Er der en pige som har lyst til at tale med en infonoid?« skrev jeg på den ene af 

Sunnyfarms to internetcomputere. Begge computere var stillet op i et lille læserum ved siden 
af cafeen. Mens jeg ventede på at nogen skulle bide på krogen, kastede jeg et kort blik over 
på læserummets anden computer. Foran skærmen sad en ung pige midt i tyverne.  

»Infonoid?« stod der på skærmen da jeg kiggede ned. »Er du syg?« 
»Jeg tåler ikke massekommunikation!« 
»Jeg er AndOrZen – og du?« 



»Frank! Er du en pige?« 
I smug kiggede jeg endnu en gang over på pigen ved den anden skærm. Hun havde et 

langt lyst hår, blå øjne og over kanten på en nedringet, neongrøn top vippede hendes bryster 
på en foruroligende måde hver gang hun trykkede på enter-tasten. 

»Nej!« stod der på skærmen da jeg kiggede ned, »men til gengæld har Internettet vist mig 
vejen til, på en smart måde, at undgå kvinderne.« 

»Er du så bøsse?« spurgte jeg. 
»Nej – nej – nej! Tværtimod – jeg er digter! Har du måske nogensinde hørt om en digter 

der var bøsse?« 
»Ja.« 
»O.k., men jeg er altså ikke en af dem.« 
»Hvorfor vil du undgå kvinderne?« spurgte jeg og skævede mod den neongrønne 

blondines enter-tast.  
»For at få tid og energi til at skrive må jeg være uden for kvindernes rækkevidde,« stod 

der på skærmen. 
»Får du skrevet meget?« spurgte jeg. 
»Ja.« 
»Hvad?« 
Lang pause. 
»O.k.,« skrev AndOrZen til sidst. »Der fik du mig, men det er ikke min skyld at jeg ikke 

skriver. Nettet optager al min tid.« 
»Kan du ikke bare droppe nettet og begynde at skrive?« 
»Hvad i alverden er det dog du siger!« skrev han. »Du lyder som en maskinstormer! Hvis 

ikke jeg var på nettet, havde jeg for eksempel aldrig mødt min kone.« 
»Sagde du ikke at du holdt kvinderne på afstand?« skrev jeg. 
Endnu en gang var der en lang pause – mine øjne var på vej mod blondinen og hendes 

enter-tast da en tekst tonede frem på min skærm. 
»Vi digtere taler tit i overført betydning,« lød svaret. »Og desuden ser jeg ikke min kone 

så tit.« 
»Bor I ikke sammen?« 
Pause. 
»Jo,« skrev han til sidst, »men det er en fejltagelse.« 
»Hvorfor det?« 
»Fordi vi havde det bedre da vi var sammen over nettet. Vi skændtes aldrig, havde færre 

udgifter og mere plads. Nu er vi stuvet sammen i en etværelses lejlighed. Men heldigvis har 
nettet reddet vores forhold.« 

»Hvordan det?« spurgte jeg og strakte hals samtidig med at blondinen ramte sin enter-
tast. 

»Jeg har sat en computer op i badeværelset. Når vi er uvenner sætter den ene sig ud på 
badeværelset. Ved at tale sammen over nettet, løser vi alle vores konflikter.« 

»Hvad ville der ske med jeres forhold hvis strømmen gik?« skrev jeg og greb min 
kaffekop ved siden af tastaturet for at stirre lidt i den. 

»Nu lyder du kritisk igen,« lød svaret. »Uden computeren havde jeg aldrig fundet hende. 
Det er typisk mit held at blive fanget med en type som dig på nettet.« 

»Hvilken type?« 



»En der kun kan tale om sig selv – det er dødirriterende!« 
»Men jeg vil også hellere tale med en pige,« skrev jeg. 
»Hvad i alverden bilder du dig ind? Det er jo diskriminerende!« 
»Ja.« 
»Se så!« skrev han. »Når jeg begynder at udgive mine ting, vil du fortryde at du afviste en 

stor digter.« 
»Jeg vidste ikke at du var i gang med at skrive.« 
»Der ser du! 'Du vidste ikke', skriver du bare, men til din orientering er jeg netop i gang 

med at skrive …« 
»Skrive hvad?« 
Pause. 
»Ingenting.« 
»Nåhh – det!« 
»Men så snart jeg har fået min nye hjemmeside op at køre, må jeg se at komme i gang. 

Mine tekster skal jo præsenteres på en måde så folk gider læse dem.«  
»Men du skriver jo ingenting,« påpegede jeg. 
»O.k. – der er du selvfølgelig inde på noget, men når billederne og grafikken er på plads, 

er det jo bare lige at fylde teksterne ind. Ud over det har jeg allerede fundet på en titel til min 
første bog.« 

»Hvad skal den hedde?« 
»Kejserens næste version.« 
»Interessant. Hvad skal den handle om?« 
»Bogens hovedperson er en lille dreng der udvikler et computersystem og sælger det til 

kejseren. Kejseren tror at systemet vil kunne løse alle hans problemer, men det går lige 
omvendt.« 

»Men kejseren har vel sikret sig et garantibevis?« spurgte jeg. 
»Det tør han ikke bruge.« 
»Hvorfor ikke?« 
»Fordi værktøjet er så indviklet at han af skræk for at virke dum ikke tør klage.« 
»Hvornår går du i gang med at skrive?« 
Pause. 
»Er du der endnu?« skrev jeg. 
»Ja, men jeg bliver nødt til at slutte. Min kone råber fra badeværelset at jeg skal holde op 

med at tale med dig.« 
»Hvorfor det?« 
»Fordi hun vil tale med mig over nettet. Hun råber at hun vil flytte fra mig, men siger at 

hun kræver halvdelen af mit Internetdomæne.« 
»Hvad vil du gøre?« 
»Programmere mig ud af problemerne – farvel!« 
 
Da AndOrZen var væk, strakte jeg atter hals efter den neongrønne piges enter-tast, men 

nåede ikke at se den i aktion før jeg fik kontakt med endnu en netsurfer. Hun kaldte sig Ann 
O. Nym. 

»Jeg hedder Frank,« skrev jeg. »Er du en pige?«  
»Det kan jeg ikke rende fra.« 



»Hvad laver en pige som dig på et net som dette?« 
»Jeg leder efter en mand,« skrev hun. 
»Hvilken mand?« 
»En som ikke er bange.« 
»?« 
»Han skal turde gøre noget frækt.« 
»Men er Internettet så det rette sted at lede?« 
»Jeg tør ikke lede andre steder.« 
»Hvad skal han turde?« 
»At køre mig ud i en stor, mørk skov om natten!« 
»Hvorfor det?« 
»For at parkere bilen på en uhyggelig rasteplads og give mig en gave.« 
»En hvilken som helst gave?« spurgte jeg. 
»Nej – den skal indeholde en ultrakort nederdel, et par meget høje sko og selvsiddende 

silkestrømper.« 
»Aha,« skrev jeg. »Vil du så tage det på?« 
»Ja – hvis han siger at jeg skal.« 
»Hvad skal der ske bagefter?« 
»Bagefter giver du mig bind for øjnene, tager mig ud af bilen og fører mig hen for at binde 

mig til et træ.« 
»Aha …« 
»Jeg kan mærke den ru bark mod min hud og kan ikke komme væk.« 
»Hvad gør jeg så?« skrev jeg. 
»Det skal du finde på – det er jo dig der er manden!« 
Så vidt jeg kunne huske havde mit og joggingkvindens sexliv været noget vi iværksatte 

for, som det hedder, at sikre artens beståen. Jeg kneb øjnene sammen og forsøgte at 
udtænke noget som kunne bruges.  

»Jeg kysser dig,« skrev jeg. 
»Øv! Man kan kysse i biografen. Under et træ i en mørk skov må du kunne finde på noget 

der er mere spændende.« 
Jeg tænkte lidt over det, men anede ikke hvad jeg skulle skrive. 
»O.k. – lad mig hjælpe dig,« skrev hun til sidst. »Du finder et bundt kviste – uden torne.« 
»Giver jeg dig blomster?« 
»Nej – selvfølgelig ikke! Du giver mig smæk og skælder mig ud.« 
»Kunne du virkelig tænke dig det?« skrev jeg. 
»Ja, men kun med en mand der ikke er bange for noget. Er du bange?« 
»Ikke endnu.« 
»Vil du med i skoven?« 
»Hvilken skov?« skrev jeg. 
»Der ligger en lige i nærheden af hvor jeg bor.« 
»Og hvor er så det?« 
»Global Village.« 
For en stund gloede jeg overrasket på skærmen. 
»Hallo!« 



»Jeg er her endnu,« skrev jeg. »Det er et utroligt tilfælde – jeg opholder mig ikke så langt 
fra Global Village!« 

»Hvor?« 
Jeg så mig omkring og tog min kaffekop. 
»På en slags bibliotek,« skrev jeg med den frie hånd. 
»Det gør jeg også! Kender du Sunnyfarm?« 
I en evighed sad jeg stille med koppen foran munden. Af alle internetbrugere i verden og 

så skulle jeg netop møde blondinen med enter-tasten!  
»Hallo!« stod der skærmen. 
Jeg tømte min kaffekop, men ramte ikke munden. 
I befippelse brugte jeg skjorteærmerne til at tørre kaffe af mine bukser. 
»Vi sidder lige over for hinanden,« skrev jeg da kaffen var ligeligt fordelt på mit tøj. 

Langsomt hævede jeg blikket og kiggede direkte på blondinen.  
Hendes øjne var stadig vendt mod skærmen. 
Jeg ventede … 
Uden at fortrække en mine sad hun bare og skrev videre på sit tastatur. 
»Hvis du er genert behøver vi ikke tale sammen lige nu,« skrev jeg. 
Intet svar. 
Forvirret så jeg mig omkring og opdagede noget som nær havde skræmt livet af mig. Ved 

en skærm lidt væk – halvt skjult bag en bogreol – sad et stort drog med bakkenbarter og 
stirrede mig direkte i øjnene som havde han set et spøgelse. I løbet af en brøkdel af et 
sekund faldt brikkerne på plads. Rædselsslagen så jeg til mens droget med sveden haglende 
ned over panden trak sin mave ud under computerbordet. Fra bordet ved siden af skærmen 
tog han en pose med chips og to colaflasker inden han i al hast humpede mod døren.  

»Hvad i alverden bilder du dig ind?« råbte jeg, men det var for sent.  
Døren smækkede bag ham. 
 
»Undskyld, men var det mig du talte til?« spurgte en stemme. 
Forvirret vendte jeg mig om.  
Over for mig sad pigen og kiggede spørgende på mig hen over sin skærm. 
I løbet af ingen tid tog jeg en tåbelig beslutning.  
»Øhm … Ja – det var faktisk dig jeg talte til,« sagde jeg og krummede tæer så sålerne på 

mine sko var ved at springe af. 
»Hvad sagde du?« 
»Jeg spurgte bare … øhm … om hvad du bilder dig ind?«  
»Hvad mener du med at 'bilde mig ind'?« spurgte hun og forsøgte at lave rynker i panden, 

men opdagede at hun ikke var gammel nok. 
»Hvad i alverden bilder du dig ind og … øhh … at … se så godt ud?« 
Hun rødmede og kiggede på sin skærm. 
»Jeg taler ikke med mænd,« sagde hun og rystede forvirret på hovedet. »Specielt ikke 

uden for nettet!« 
Slukøret og fattig på ord kiggede jeg på min skærm og opdagede at Ann O. Nym havde 

sendt mig en sidste besked inden han gik: 
 



»Hej smukke! Nu ser jeg også dig! Mød mig i aften på værelse 25. Jeg bruger XX-large i 
undertøj og størrelse 46 i sko.« 
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Ærlighedsbetændelse 
»Jeg sætter mig aldrig foran en skærm igen,« sagde jeg næste morgen da Karen havde 

placeret sig på min sengekant for at sige godmorgen. »Aldrig – aldrig – aldrig!« 
»Åh – det siger du nu,« sagde hun og smilede til den sovende Isac som lå på ryggen ved 

siden af gangstativet, »mænd siger så meget når de er forelskede.« 
»Forelskede? Hvad mener du?« 
»Ja, blev det ikke til noget mellem dig og ham med de store fødder?« 
»Du altforbarmende!« udbrød jeg. »Jeg har lige brugt en evighed på at forklare dig at jeg 

troede det var den unge pige jeg talte med.« 
»Ja – det hørte jeg, men mænd siger jo så meget når de er forelskede.« 
Et øjeblik overvejede jeg at skrige hende ind i ansigtet, men besluttede mig for ikke at 

vække Isac. 
»Isac og jeg skal i bad,« sagde hun og lagde sin hånd på min arm inden hun kom på 

benene. »Lad nu være med at gøre noget Isac ikke ville have gjort!« 
Jeg nikkede.  
I et alt andet end hæsblæsende tempo forlod hun stuen med den sovende skildpadde 

kurende efter sig. Da Karen havde lukket døren, lå jeg for en stund og kiggede op i loftet. 
Langsomt begyndte det at stå mig klart at det var tid til at tage en drastisk beslutning. Hele 
dagen skulle jeg bruge på at lave et eksperiment – en hel dag ville jeg forsøge at gøre det 
modsatte af at kommunikere gennem Internettet. På natbordet fandt jeg mine briller for, kun 
iført briller, at stille mig foran vinduet og spejde ud over parken. 

»Den nøgne ærlighed!« mumlede jeg for mig selv og besluttede mig for at det skulle være 
eksperimentets titel. I selvsikre skridt bevægede jeg mig over til døren, åbnede den og forlod 
værelset for uden en trævl på kroppen at gå ned og spise morgenmad. På turen ned ad 
gangen gik jeg afslappet og fløjtende mod mit mål. Min holdning så i første omgang ud til at 
være påklædning nok. Høfligt hilste jeg på sygeplejerskerne og på de andre tosser uden at 
det skabte nogen særlig reaktion.  

 
Da jeg nærmede mig cafeen var jeg lige ved at tro at ingen nogensinde ville opdage at 

noget ikke var som det plejede. En piftende rengøringskone sparkede dog i sidste ende 
benene væk under denne teori. Hendes pift var den gnist der skulle til for at sætte skred i mit 
eksperiment. Pludselig gloede alle på mig som var jeg en marsmand. Jeg satte tempoet lidt 
op, men blev hurtigt passet op af en af psykologerne. 

 
»Øhm …,« sagde han og så sig omkring som var han i færd med at stjæle i 

supermarkedet. »Du har vist glemt noget.« 
»Hvad?«  
»Du har glemt at tage tøj på.« 
»Nej – jeg har ej!« 
»Jo, du har.« 
»Nej.« 



»Jo!« 
»O.k., men jeg forsøger bare at være ærlig.« 
»Det må du nøjes med at være når du er alene,« sagde han og tog mig i armen. 
»Hold op med det der!« udbrød jeg. »Jeg har brug for nogen at være ærlig over for.« 
»Ja – det er godt! Følg lige med mig,« sagde han og begyndte at trække mig tilbage mod 

mit værelse. 
»Men vent lidt,« sagde jeg og stoppede op. Min velvilje fik ham til et øjeblik at løsne sit 

tag i min arm. I et ryk var jeg fri og satte i løb ned ad gangen. 
»Hov!« råbte han. »Stop tyven!«  
 
Jeg havde næppe løbet mere end nogle få meter før jeg hørte skridt bag mig. Et hurtigt 

blik over skulderen afslørede at to af Sunnyfarms plejere allerede var lige i hælene på mig.  
»Til side!« råbte jeg for at få mere plads på gangen. »Toget går om få minutter!« 
Forvirret sprang alle til side for at stirre på marsmanden der med den ene hånd på brillen 

bevægede sig i rasende fart ned ad anstaltens gange. Jeg var netop ved at få et lille forspring 
da der pludselig opstod en vejspærring et stykke fremme. To gamle damer i rullestole kom 
kørende ud fra hver deres værelse og mødtes på midten af gangen. I den ene sad Karen med 
Isac i skødet og i den anden sad en endnu ældre dame og hæklede på et tæppe i 
fodboldbanestørrelse.  

»Pas på!« råbte jeg.  
Begge damerne vendte sig om. Hækleren gjorde korsets tegn og Karen satte med stor 

entusiasme sine briller på næsen. Det var for sent at ændre kurs – i stedet samlede jeg alle 
mine kræfter og satte i et vældigt spring over Karen som tabte både Isac og sine tænder i bar 
begejstring.  

»Løøøb!« råbte hun med blafrende læber mens hun slog i gulvet med en stok. »Jeg 
pudser Isac på dem!« 

Bag mig hørte jeg skramlen og råb da Isac tog kampen op med plejerne.  
 
Ved et vindue et stykke nede ad gangen stoppede jeg op for at få orden på mine tanker. 

Hvordan skulle jeg lære noget om nøgen ærlighed hvis jeg konstant måtte styrte af sted for 
ikke at få tøj på? De to løbende mænd som tilsyneladende allerede havde nedkæmpet Isac, 
satte dog snart en stopper for yderligere filosoferen. I rasende fart fortsatte jeg videre ned ad 
gangen og opdagede at døren ud til haven stod åben. I fuldt firspring gik turen mod døren. I 
farten svingede jeg dørene i bag mig, fortsatte ud i haven og hen over græsplænen. Jeg 
havde næppe løbet mere end nogle sekunder før dørene bag mig bragede op. Med solen 
blinkende på mine bare balder styrtede jeg skarpt forfulgt af hvide kitler og træsko ud over 
plænen. Ærlighed synes at være en krævende aktivitet, tænkte jeg, da den hæsblæsende 
jagt passerede Sørens bænk. Iført sit kakkelovnsrør sad han og pulsede mens marsmanden 
og hans kitler løb i cirkler omkring bænken. Da kitlerne pludselig fandt på at løbe hver deres 
vej sprang jeg buk over Søren og væltede både kakkelovnsrøret og den ene af plejerne inden 
jeg løb tilbage mod anstalten.  

 
Hovedbygningen var noget af et særsyn. Alle vegne hang de råbende og klappende 

tosser ud ad vinduerne for at følge jagten. Til ære for publikum begyndte jeg at løbe i zig-zag 
mellem buskene inden jeg satte kursen mod gitterporten ved hovedindgangen. De to kitler 



bag mig var begge gode løbere og var efterhånden ved at komme faretruende tæt på. 
Desperat så jeg mig omkring og opdagede at en lille ladbil var på vej fra hovedbygningen 
mod porten. 

»Hold porten lukket!« blev der råbt, men portvagten hørte intet, og snart stod porten på 
vid gab. Pulsen dunkede i mine tindinger og gruset skar i mine fødder da jeg i lange skridt 
nærmede mig mit mål. Bilen var stoppet et par sekunder ved porten og satte nu i gear. I et 
spring var jeg oppe på det åbne lad. Jublen fra tosserne i vinduerne ville ingen ende tage da 
bilen satte i andet gear og fortsatte på sin rejse ud i friheden. 

 
*** 

 
Sent efterår, i fuld ærlighed, på ladet af en åben bil, er ikke en rejseform jeg kan anbefale. 

For ikke at gå til i kulde tilbragte jeg tiden med at lave armbøjninger mens vi i fuld fart kørte ad 
landevejen mod Global Village. Chaufføren havde ikke opdaget mig og blev ikke mere 
opmærksom da vi en endeløs række af armbøjninger senere kørte ind i byen. Overalt på 
gaderne stimlede folk sammen og pegede på marsmanden mens han stående på ladet 
vinkede på en så nøgen og ærlig måde han kunne. I et roligt tempo bevægede bilen sig 
gennem den tætte trafik og nærmede sig snart et stort indkøbscenter. Foran indgangen 
havde en journalist og en kameramand taget opstilling for at lave gadeinterviews med de 
handlende. Jeg vinkede til en kraftig dame som holdt en lille dreng i hånden mens hun var i 
færd med at besvare spørgsmål fra journalisten. Da hun så mig, glemte hun både interviewet 
og drengen. Råbende slap hun hans hånd for at vinke med begge hænder. Også 
kameralinsen fandt andre ting at gøre end at følge de handlendes holdninger til priser, image 
og forbrug. Alle hoveder drejedes i min retning, og i forvirringen som fulgte, begyndte drengen 
at gå ud på den travle gade for bedre at kunne følge forestillingen. 

»Pas på! » råbte jeg og pegede på drengen, men i trafikken og larmen kunne ingen høre 
mig. I det øjeblik da bilen passerede den vinkende dame tog drengen, uden at se sig for, 
endnu et par skridt ud på gaden. Med hjertet i halsen så jeg til mens et lastvognstog tromlede 
direkte mod det sted hvor drengen stod. 

 
Der var ikke tid til at tænke. I et spring var jeg over kanten på bilens lad – landede og 

mistede i et sekund balancen, men kom op igen. Jeg styrtede frem, greb drengen under 
armen og fik ham ind på fortovet netop som det tudende lastvognstog passerede millimeter 
forbi mine balder. Hele flokken på fortovet hylede og skreg i forfærdelse og damen glemte alt 
om personlige cirkler og manglende påklædning da hun i taknemmelighed kastede sig i 
armene på mig. Overalt var der stor opstandelse. Alle snakkede i munden på hinanden, 
forsøgte at trykke min hånd eller klappe mig på skulderen. 

»Hvordan skal jeg dog takke dig?« udbrød damen og tog drengen op i armene. 
»Ingen årsag, frue,« sagde jeg med et skævt smil, rettede på mine briller og skulle til at 

løbe tilbage efter bilen. 
»Men hvem er du?« spurgte journalisten som sammen med kameramanden havde fået 

møvet sig frem igennem mængden. 
»Jeg er …« Mens jeg talte blev der helt stille omkring mig. Alle ventede spændt på de 

afgørende ord. »Jeg er Nøgenman!«  



»Nøgenman …,« mumlede den måbende folkemængde som hastigt trak sig til side da jeg 
atter gjorde mine til at løbe efter min ladbil, men det var for sent. Bilen var forsvundet og alle 
ville tale med mig eller spørge om et eller andet.  

»Hvorfor optræder du uden påklædning?« spurgte journalisten og fik kameraet i stilling. 
Med kameralinsen i ansigtet kom jeg for første gang i flere uger til at tænke på min familie. 
Hvad ville de sige til at få mine bare balder serveret over aftenkaffen? I en hastig bevægelse 
greb jeg damens indkøbspose, tømte mælk og kattemad ud på fortovet inden jeg trak den 
over hovedet. Efter at have lavet et hul til munden, sagde jeg henvendt til kameraet. 

»Hvorfor er det så svært at stå frem og være sig selv? Hvorfor har mennesket så stort et 
behov for at iscenesætte sig selv og for at gemme sig? Da jeg vågnede her til morgen, 
besluttede jeg mig for at være ærlig og vise mig frem som jeg ser ud.« 

»Men hvorfor er det nødvendigt at smide tøjet for at være ærlig?« 
»For at opdage hvor svært det er ikke at skjule sig,« sagde jeg.  
»Men hvem er du så i virkeligheden?« 
»Jeg er bare et ganske almindeligt menneske, som forsøger at holde op med at gemme 

mig.« 
»Og derfor er du nødt til ikke at have tøj på?« 
»Men han har jo tøj på!« råbte den lille dreng hvis liv jeg lige havde reddet. 
»Har han det?« udbrød mængden tvivlende. 
»Ja – se! Han har jo en pose på hovedet!« 
»Ih, ja, han har jo tøj på!« udbrød flere. »Han har en pose på hovedet.« 
»Øhh, jo …,« sagde jeg da gruppen omkring mig atter faldt hen i tavshed. »Det kan der 

være noget om!« 
I nogle sekunder tog jeg mod til mig. Nu skulle det være – balder til kaffen eller ej! I et 

snuptag trak jeg posen af hovedet. Selv om alle allerede havde set mig, gik der et gisp og en 
summen igennem hele flokken. 

»Og du kalder dig Nøgenman?« spurgte journalisten mens hun griflede på højtryk på en 
blok. 

»Ja – og min identitet er ikke hemmelig – jeg er Frank Santa, forkæmper for den nøgne 
ærlighed og frelser af de dårligt klædte.« 

»En superhelt som ikke er bange for at være ærlig?« 
»Netop, men når det gælder kulde, er det en anden sag,« sagde jeg og lagde armene 

over kors. 
Pludselig mærkede jeg en tung hånd der landede på min skulder. 
Jeg så mig omkring.  
Bag mig stod en plejer på størrelse med et hus. 
»Hov! Hvor fører du Nøgenman hen?« var der en som råbte mens plejeren tog mig under 

armen og begyndte at gå. 
»Møhh …,« brummede plejeren og skubbede med sin frie hånd folk til side på vej hen til 

sin bil. 
»Jeg må videre!« råbte jeg. »Andre opgaver venter!« 
Som en sæk kartofler smed huset mig ind på bagsædet af sin bil, satte sig ind bag rattet 

og smed et kradsende uldtæppe i ansigtet på mig. Med hvinende dæk satte vi kurs mod 
Sunnyfarm. På adelig vis vinkede jeg til den hujende menneskemængde og gjorde en hastig 
konklusion på mit eksperiment: Ærlighed varer ikke evigt. 



 
*** 

 
Er det en plukket hane? 
Nej! 
Er det en badegæst? 
Nej! 
Er det en blotter? 
Nej, det er … Nøgenman! 
 
Sådan startede aftenens nyhedsudsendelse. Sammen med de andre tosser sad jeg iført 

mit krøllede tossetøj i fjernsynsstuen og hujede som til en fodboldkamp. På skærmen så vi til 
mens jeg uforfærdet sprang af bilen og kastede mig frem for at redde den lille dreng. Herefter 
sås mit interview i fuld udstrækning. Mens man i flere minutter ævlede løs om den fantastiske 
begivenhed, jublede jeg indvendig. Mit eksperiment havde ikke alene gjort mig til en helt på 
tosseanstalten, men havde også kureret min infonoia. Med et saligt smil så jeg hvordan den 
gigantiske plejer slæbte mig ind i bilen og kørte bort inden nyhedsoplæseren sagde: »Og til 
dagens øvrige begivenheder! En nyt interaktivt computerprogram vil, ifølge computerfirmaet 
Mac Osoft, kunne spare skoleelever for store rejseudgifter. Man regner med allerede om fem 
år at kunne nedsætte antallet af skolelærere med cirka 50 procent. Ifølge Internettets 
selvbestaltede præsident Perry Skinner vil alle snart gå på Internettet og uddanne sig til hvad 
som helst bag lukkede døre …« 

Mens nyhedsoplæseren talte videre, mærkede jeg, til min store skræk, hvordan sveden 
sprang frem på min pande og kvalmen tog til.  

 
Min infonoia var tilbage!  
 
Jeg måtte skynde mig væk. På rystende ben kom jeg op at stå, men var allevegne 

omgivet af de andre tosser som larmende snakkede om Nøgenman og hans heltedåd. Der 
var ingen vej ud af mylderet. I sidste øjeblik nåede jeg at forme hænderne som en kop foran 
mig inden jeg råbende fyldte koppen til randen. Med hænderne fulde studerede jeg min 
indsats; ingen gulerødder, og ud over det var ikke en eneste dråbe kommet på gulvet. 
Forsigtigt skulle jeg til at balancere ud på toilettet da jeg opdagede noget som langtfra kunne 
klassificeres under overskriften »heldigt«. Få meter borte var et stort brød på vej hen for at 
give mig sin uforbeholdne kommentar. 

»Du er godt nok modig!« råbte han da han nåede frem. Med en skovl af en hånd gav han 
mig et klap på skulderen der kunne skubbe en lastbil i gang. Med alle kræfter holdt jeg mine 
hænder samlede og havde ved et mirakel held til stadig ikke at spilde. Da jeg atter så op, 
opdagede jeg at det store brød kun var den første i en lang række af overstadige, 
lykønskende fans. 

»Vi bærer ham i guldstol!« råbte brødet hvorpå en stor gruppe tosser greb fat i mig. 
Jublende smed de mig højt op i luften utallige gange altimens de under en klæbrig støvregn 
hujede af stolthed over Nøgenmans bedrifter. 
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Tvangstestoze 
»Og nu siger du,« sagde Mr. Paul mens jeg fik lov til at kigge i min sygejournal, »at du 

bare forsøgte at nedbryde din blufærdighed?« 
»Ja,« sagde jeg mens jeg, på grund af infonoia-symptomer, skyndte mig at lukke 

journalen sammen. »Jeg tænkte at det måske ville gøre mig rask.« 
Med en tændstik tændte Mr. Paul sin pibe, opdagede at askebægeret stod for langt væk 

og smed tændstikken ned i pibens osende hul.  
»Jeg har fået i stribevis af klager fra pårørende til andre patienter som mener at du er 

farlig og bør låses inde – og se hvad de skriver i avisen!«  
Han rakte en avis frem mod mig. 
»Nej – tak,« sagde jeg. »Jeg har det lige så godt.« 
»Kan du ikke tåle aviser?!« 
»Kun overskrifter og, hvis jeg er hurtig, resumeer.« 
Han holdt avisen op og sukkede gennem sin pibe. På forsiden var der et censureret 

billede af mig med en pose over hovedet. Overskriften var: »Ærlighed redder liv!« 
»Din kone har ringet, og hun er rasende,« fortsatte Paul. »Hun siger at din chef har 

benyttet lejligheden til at fyre dig.« 
»Det er vel godt det samme – som infonoid vil jeg næppe nogensinde kunne arbejde 

igen.« 
»Infonoid?« 
»Ja – jeg er allergisk over for massekommunikation.« 
»Desværre,« sagde han og smilede ned i sin pibe. »Der er ikke noget der hedder 

'infonoid'.« 
»Nå, men så …,« sagde jeg og skævede til bundlinien i min journal. »Kronisk 

hjernelapsskadet memory dement imbecil hebofren skizofren.« 
»O.k. – så 'infonoid' da, men det er ikke mig der har givet dig lov.« 
»Sagde min kone andre ting?« spurgte jeg og lagde journalen væk. 
»Ja – det gjorde hun,« sagde Mr. Paul og bed sig i både læben og piben på én gang. 

»Hun vil ikke besøge dig mere.« 
»Men hun har ikke besøgt mig i flere uger.« 
»Hun siger at hun ikke kan tale med dig så længe du ikke er som du plejer.« 
»Plejer? Men så vidt jeg husker kan hun heller ikke tale med mig når jeg er som jeg 

plejer!« udbrød jeg. 
»Moderne kvinder stiller store krav,« sagde psykologen og trak på skuldrene. »Hun er 

også bange for at du, for tiden, vil komme til at skræmme dine børn.« 
»Der er ingen der kan skræmme mine børn,« udbrød jeg. »De er mere hårdkogte end jeg 

nogensinde bliver.« 
»Ja, ja, da,« sagde Mr. Paul og rystede på hovedet uden at piben rystede med.  
»Hvornår kan jeg så komme hjem?« 
»Så længe det ikke står bedre til med dig, kan jeg ikke forsvare at sende dig hjem. Du har 

kun været her i seks uger, og vi må stadig se tiden an. I næste uge vil jeg foreslå at du 
deltager i et lille kursus hvor du kan få lejlighed til at arbejde med din blufærdighed.« 

»Et blufærdighedsnedbrydende kursus?« spurgte jeg interesseret. »Hvad går det ud på?« 
»Kurset hedder: 'At føle, sanse og danse i kosmos' og afholdes af vores kropsterapeut 

George Levies.« 



»Nå.« 
»Ja,« sagde Mr. Paul og kløede sig på piben mens han tog nogle papirer frem fra en lille 

mappe. »George er en af de unge kometer på den terapeutiske stjernehimmel. Han har 
blandt andet lavet det berømte kursus Kend din sjæl på tre minutter. Jeg er sikker på at han 
vil kunne lære dig mange ting om dig selv.« 

For en stund kiggede Mr. Paul i sine papirer inden han atter så op på mig og sagde: »Jeg 
har fået resultatet af din personlighedstest tilbage og jeg må sige det som det er: Det ser ikke 
godt ud.« 

»Er det så slemt?« 
Med piben hængende i mundvigen kiggede han medfølende på mig. »Så vidt jeg kan 

måle, ligger din langtidshukommelse 50 procent under gennemsnittet. Din paratviden er 
næsten ikke eksisterende hvorimod din korttidshukommelse er tæt på normal.« 

»Og hvad så?« spurgte jeg. 
»Du kan næsten ikke huske hverken tal eller navne. Din paratviden er stort set ikke større 

end den man kan måle hos en abe.« 
»Hvilken slags abe?« 
»Er det vigtigt?« 
»Ja,« sagde jeg. »Jeg vil bare lige vide om det er en art der ligger i min paratviden.« 
Fra den veltilpassede bogreol tog Mr. Paul en bog – slog op og læste et lille øjeblik. 
»En orangutang …,« sagde han og smækkede bogen sammen med et brag. »Kan du 

huske den?« 
»Ja!« sagde jeg mens han med stor omhu satte bogen op så den stod på linie med de 

andre bøger. »Men så må der være noget galt med den test.« 
»Hvorfor?« 
»En orangutang ville ikke kunne huske mig!« 
»Sådan kan man ikke sammenligne tingene. Du har jo et sprog, din korttidshukommelse 

og kan også huske halvtreds procent af dit liv før ulykken. Men på visse områder kommer du 
temmelig tæt på vore artsmæssige forfædre.« 

»Orangutangerne?« 
»Netop – orangutangerne,« nikkede Mr. Paul.  
»Men jeg har det ganske fint, og ulykken har jo også givet mig nogle fordele.« 
 
»Fordele?« bappede han. 
»Ja, når jeg ikke kan huske, er jeg nødt til at digte. Min fantasi har, så vidt jeg husker, 

aldrig haft det bedre. Før i tiden kunne jeg, når det gik højt, allerhøjst finde ud af at digte at 
jeg hed John.« 

»John!« 
»Ja …« 
»Aha …,« sagde han og lagde mine papirer på sit armlæn for at notere 'John' på forsiden, 

»men det er jo ikke så godt for dit samvær med andre hvis du bare går omkring og opdigter 
alting.« 

»Hvorfor ikke? Ifølge Rosenberg behøver jeg jo bare ramme 14 procent rigtigt.« 
»12,« rettede han. »Men jeg vil anbefale at du glemmer Rosenberg. Med din hukommelse 

skulle det vel ikke være så svært, og ud over det …,« han kiggede i papirerne, »så viser din 
test at du ikke har nogen stor kreativitet.« 



»Hvad viser den?« 
»Den viser et kreativitetsindeks på 23.« 
»23!« udbrød jeg. »Er det ikke rigeligt?« 
»Nej!« 
»Hvorfor ikke?« 
»Kaniner har 48,« sagde han og begyndte at tage et par notater i papirerne foran sig. 
»Men kaniner er jo både durkdrevne og kreative,« forklarede jeg. »Var det ikke dem der 

opfandt guleroden?« 
Psykologen rystede på hovedet og fortsatte med at tage notater. 
»Har du nogensinde fået undersøgt dit eget kreativitetsindeks?« spurgte jeg og kastede 

et blik på hans bogreol. 
»Jo …,« sagde han og lukkede øjnene bag piben. »Det har jeg – og det ligger på 404 

hvilket er meget tæt på gennemsnitsmenneskets.« 
»Men hør nu her!« udbrød jeg irriteret. »Der må altså være noget galt med den test!« 
»Den test gør brug af en gammel og meget anerkendt metode,« sagde han og sendte en 

gnist op af piben. »Så det tror jeg ikke.« 
»Vil du dermed påstå at det er kreativt at være et gennemsnitsmenneske?« 
Jeg havde netop talt ud da spidsen af Mr. Pauls blyant knækkede og susede hen over mit 

hoved. Befippet kiggede han på sin blyant og gik, i næsten et helt minut, i forståelsesstilling. 
Da han atter forlod forståelsesstillingen, holdt han mine papirer op foran ansigtet for at kigge 
nærmere på dem. 

»Lad os ikke blive afledt af alle dine udflugter og i stedet kigge på facts,« sagde han. »I 
den første opgave skulle du samle et puslespil på 200 brikker.« 

»Og det kan jeg huske at jeg gjorde,« sagde jeg ivrigt. »Endda så hurtigt at 
forsøgslederen blev helt overrasket.« 

»Ja, men du klarede det …,« sagde han og stak piben op over papirerne, »uden at sætte 
nogen af brikkerne rigtigt sammen.« 

»Hvad mener du med rigtigt?« sagde jeg. »Det var en kreativitetstest, og jeg satte 
brikkerne sammen på en måde som der sikkert aldrig er nogen der har gjort før.« 

»Den slags løsninger ligger ikke inden for testens rammer.« 
»Men det er da kreativt at kunne gå uden for rammerne!« 
»Jo, sine egne rammer, men ikke testens.« 
»Jamen …« 
»Og i opgave nummer 3 blev du bedt om at give din egen definition på begrebet 

intelligens …,« sagde han. 
»Har jeg ikke gjort det?« 
»Jo, men du har kun skrevet et enkelt ord.« 
»Ét ord?« udbrød jeg. »Hvad er det for et ord?« 
Han gav mig et stykke papir hvorpå der ikke stod andet end 'Svaret'. 
»Hvad skal det betyde?« 
For en stund sad jeg og grublede. 
»Jeg kan ikke huske det, men det ser ud til at være en illustration,« sagde jeg. 
»En illustration?« 
»Ja – en illustration af intelligens.« 
»Kan du på nogen måde uddybe det?« spurgte han og skævede ud ad vinduet. 



»Når man bruger intelligensen til at skabe noget – værktøjer, transportmidler eller tag 
over hovedet, så gør man det for at gøre livet lettere.« 

»Jo …« 
»Og hvad er lettere end at skrive 'Svaret'? I det ene ord ligger der jo en mulighed for at 

lægge hvad som helst ind.« 
»Ja, det lyder meget fint,« sagde Mr. Paul og rystede opgivende på piben, »men ud fra de 

retningslinier der ligger bag testen, giver det mig ingen muligheder for at analysere dine 
kognitive kvaliteter. Bedre bliver det ikke når jeg kigger på dem her.« 

Han holdt en side op med nogle små abstrakte figurer. 
»Hvorfor ikke?« 
»Du skulle give hver figur en titel, men du har ikke skrevet andet end 'Uden Titel' under 

hver figur?« 
»Jamen, figurerne skiftede hele tiden udseende. Jo længere jeg kiggede på dem, desto 

mere forandrede de sig.« 
»Men hvis du ikke vil sige hvad du ser, kan jeg ikke sige noget om din tilstand.« 
»Jeg ser figurer som ikke har en bestemt titel. Det må vel sige et eller andet om min 

tilstand.« 
»Ifølge testens retningslinier må jeg tolke det som om du ikke er i stand til at være 

specifik,« sagde Mr. Paul og fandt et nyt stykke papir frem og gav det til mig, »men hvad med 
intelligensprøvens opgave 7?« 

 
Kombiner ordene i række 1 med ordene i række 2 på en måde så de giver mening: 
 
Mand Motorsav 
Træ Slips 
Gave Ble 
13'ende  Fødselsdag 
Baby Uheld 
 
»Og her er dit svar,« fortsatte han og gav mig endnu et stykke papir: 
 
Mand  Ble 
Træ  Uheld 
Gave  Slips 
13'ende  Fødselsdag 
Baby  Motorsav  
 
»Er det forkert?« spurgte jeg og rykkede mig uroligt rundt i stolen. 
»Ja, det giver ingen mening at sætte 'Mand' sammen med 'Ble'. En mand går ikke med 

ble, men med slips.« 
»Men var det ikke Rosenberg som sagde at den vigtigste del af enhver kommunikation er 

den personlige?«  
»Jeg har allerede flere gange bedt dig om at glemme Rosenberg!« 
»Undskyld,« sagde jeg, »men det havde jeg glemt.« 
»Sådan kan det jo gå,« sagde Mr. Paul, »men hvad er det du vil frem til?«  



»Når nu det personlige er så vigtigt så tænkte jeg at det var interessant at sætte ordene 
sammen på en personlig måde. Det hedder jo en personlighedstest.«  

»Og nu siger du,« bappede Mr. Paul og pegede på papiret,  »at det er en personlig 
tolkning?«  

»Ja – jeg er født den 13'ende, havde en ulykke ved et træ, fik ved min sidste fødselsdag 
et slips i gave, og min søn har siden han var spæd haft øgenavnet Motorsaven.« 

»Og hvilken sammenhæng er der så mellem mand og ble?« 
»Efter mit trafikuheld kan jeg huske …,« sagde jeg og tænkte lidt, »… at jeg tissede i 

bukserne.« 
For en stund indstillede Mr Paul produktionen af smog omkring sit hoved for at kigge på 

mig med sammenknebne øjne: »Men testen kræver altså at du løser opgaverne på en 
generel måde!«  

»Ligesom med 'Svaret' eller 'Uden Titel'?« 
»De er generelle, men ikke specifikke nok.« 
»Måske kan man ikke finde specifikke og generelle løsninger når man lider af infonoia?« 
»Jeg kender stadig ikke noget til den lidelse, men hvorfor skulle man ikke kunne det?« 
»Information er generel og specifik, men jeg er jo allergisk over for information.« 
For en stund gloede han stift på mig inden han sagde: »Alle dine smarte krumspring 

nytter ikke noget hvis vi skal kunne måle din IQ.« 
»Men for at være intelligent, skal man da være god til krumspring.« 
»Ja, ja, men vi kan hverken måle din intelligens eller din kreativitet hvis ikke du gør som vi 

siger!« 
 
19 
Memorymalisme 
»Er det her man kan møde kropsterapeuten?« spurgte en tyndhåret og muskuløs fyr som 

iført ærmeløs T-shirt stak hovedet ind i følerummet. Ved fantasibordet sad jeg sammen med 
Karen og Isac for at vente på kropsterapeuten. 

»Ja, kom indenfor,« sagde Karen. »George kommer om et øjeblik.« 
»Jeg hedder Frank,« sagde jeg, »og det er Karen og Isac.« 
»Aha,« sagde den ærmeløse og smilede til sine overarme inden han satte sig ved bordet. 

»Mig kender I sikkert begge to fra mine optrædener i medierne.« 
»Tre,« rettede Karen og pegede på Isac. 
»Følger den medierne?« spurgte han og kiggede tvivlende på skildpaddeskjoldet. 
»Han,« rettede Karen. 
»O.k. – så 'han' …« 
»Nej,« sagde Karen. »Han følger ikke medierne og det er der heldigvis heller ingen af os 

andre der gør. Hvem er du?« 
»I ved det nok når jeg siger det. Mit navn er Carlson …,« sagde han og løftede det ene 

øjenbryn mens han holdt en kunstpause. Da ingen af os reagerede, sænkede han det andet 
øjenbryn og fortsatte med mere fortrolig stemme: »Carlson Gab!« 

»Er du virkelig ham?« spurgte Karen. 
»Ja, det kan man jo ikke rende fra,« sagde Gab. 
»Det navn har jeg aldrig hørt før,« sagde Karen og smagte på sit gebis mens hun kiggede 

på mig. »Har du?« 



Jeg trak på skuldrene. 
Med et interesseret smil lænede Gab sig tilbage i stolen. »Det er egentlig rart for en 

gangs skyld at møde mennesker der ikke allerede har dannet sig en mening om mig gennem 
medierne.« 

»Ja,« sagde Karen og fiskede et ur op af lommen for at studere det. »Hvor mon George 
bliver af?« 

»Jeg er faktisk lidt træt af altid at blive nødt til at tale om mig selv,« fortsatte Gab og 
pillede et usynligt fnug af sin ene overarm. 

»Bare der ikke er sket ham noget,« sagde hun og nikkede til Isac som var på vej ud af sit 
skjold for at kigge ud over fantasibordet. 

»Nej – der er ikke sket ham noget,« sagde jeg. »Jeg så ham i cafeen for mindre end en 
time siden.« 

»Jeg er fast klummeskribent på et erotisk blad,« fortsatte Gab. »I sidste uge skrev jeg om 
hvad jeg kunne gøre ved de kvindelige læsere hvis de skulle være så heldige at møde mig en 
mørk nat …« Pludselig afbrød han sig selv, smilede forlegent og sagde: »Jeg beder jer 
undskylde mig!« 

»Ingen årsag,« sagde Karen. 
»Jo!« sagde Gab. »Alene ved min tilstedeværelse stjæler jeg altid billedet. Nu har jeg fri. 

Skulle vi i stedet ikke tale om jer?« 
Mens Isac trak sig ind i sit skjold nikkede vi andre. 
»O.k., men så fortæl mig …,« sagde Carlson og kneb øjnene sammen. »Var det en joke 

at I lod som om I ikke kendte mig i forvejen?« 
 
Mens vi tænkte over spørgsmålet gik døren op. 
 
»Hejsan-san!« læspede George med sin melodiøse stemme. »Jeg er sørenjensme blevet 

en smule forsinket!« 
Iført en hvid kittel, korte bukser og sandaler indeholdende orange sokker kom 

kropsterapeuten springende ind ad døren og stillede sin rygsæk på bordet. Med hænderne i 
siden smilede han så imødekommende til os at det så ud som om han gabte. 

»Jeg ser at vi har et ukendt ansigt iblandt os,« smilede han til Gab. »Hvem er du?«  
Gab løftede det ene øjenbryn og kiggede på George. 
»Som du måske ved når jeg siger det, er navnet Carlson…,« svarede han. 
»Og han er pornobladskolumnist!« påpegede Karen. 
»Aha!« smilede George og tog en stak journaler op af sin rygsæk, »og hvad hedder du 

mere end Carlson?« 
»Gab!« 
»Hvordan staver du det?« 
»G! A! B!« 
»Åh, her er du!« sagde George og lukkede et øjeblik øjnene mens han som en dirigent 

viftede sin ene spinkle hånd i luften. »Jeg ser at du ankom for knap en uge siden og har 
været fastspændt et par dage.« 

»Jo … øhm …,« sagde Gab. »Jeg sover uroligt … og … falder let ud af sengen.« 
»Alle tiders!« udbrød George og slog hænderne sammen. »Men så lad os se at komme i 

gang!« 



 
Mens jeg hjalp Karen og Isac over til intuitionspudebunken i følerummets stillehjørne, 

satte George sig i lotusstilling mellem puderne og tog ordet: 
»I dag skal vi fortsat arbejde med at lægge vores blufærdighed på hylden. Som et led i 

denne lektion kunne jeg tænke mig at lade Carstings starte med …« 
»Carlson!« rettede Gab og satte sig mens George studerede sine papirer. 
»Åh, ja!« udbrød han og svingede sine håndled rundt i luften indtil hænderne var ved at 

ryge af. »At nedbryde sin blufærdighed er en stooor ting. Derfor kunne jeg – et eller andet 
sted – have lyst til at give vor nye mand plads til at åbne sit sind. Vil du fortælle os hvorfor du 
aflægger Sunnyfarm en lille visit?«  

For en stund sad Carlson og kiggede på sine overarme inden han mumlede et eller 
andet. 

»Undskyld, men jeg kunne ikke høre det,« sagde Karen og pillede sig i øret. 
»Jeg har forsøgt selvmord,« sagde Gab og trak knæene op til hagen for at studere sine 

sko. 
»Milde moses!« læspede George og forvandlede sin pande til et vaskebræt. »Hvordan i 

alverden forsøgte du selvmord?«  
»Det startede med,« sagde Gab, og forsøgte uden held at smile til sine sko, »at jeg fik en 

henvendelse fra et genialt forlag. De ville samle mine tanker i en bog. For også at gøre 
omslaget interessant sendte jeg et nøgenbillede af mig selv til forlaget, men da bogen udkom, 
havde forlaget fuldstændig ødelagt mit image!« 

»Hvordan?« spurgte jeg. 
»De havde sat en stregkode hen over min …« 
»Ja!« afbrød George hurtigt. »Og det blev du – et eller andet sted – deprimeret over.« 
»Der er INGEN der skal tro at den kan gemmes bag en stregkode!« udbrød Carlson og 

blev rød i hovedet. »Er I klar over hvor lille en stregkode er?« 
»Milde moses!« læspede George og viftede med håndledene. »Og så forsøgte du – et 

eller andet sted – at tage livet af dig selv?« 
»Nej,« sagde Gab, »ikke før jeg læste anmeldelserne – en af anmelderne skrev at jeg var 

selvoptaget.« 
»Og så forsøgte du at tage livet af dig selv?« spurgte George. 
»Ja,« sagde Gab. »Jeg krøllede anmeldelsen sammen til en hård kugle, og på fuld kraft 

proppede jeg den ned i halsen!« 
»Hold da op!« sagde jeg. »Det må have gjort ondt.« 
»Det ved jeg ikke – det var ikke min hals.« 
»Hvis hals var det så?« spurgte Karen. 
»Anmelderens!« 
For en gangs skyld var der stille i stillehjørnet indtil jeg, som den første, fandt på et 

uddybende spørgsmål: 
»Men sagde du ikke at du forsøgte selvmord?«  
»Jo,« sagde Carlson og gloede på mig, »medieselvmord!« 
»Alle tiders!« udbrød George og viftede sine håndled rundt om kinderne mens vi andre – 

skildpadden inklusive – kiggede tænksomt på hinanden. »Vi er – et eller andet sted – glade 
for at du deler dine oplevelser med os, men nu behøver du ikke være vred længere. Når vi nu 



skal arbejde med vores blufærdighed, er det smukt af dig at bringe menneskevreden på bane. 
Vreden opstår jo netop i os når sjælen føler sig afsløret.« 

»Påstår du!« udbrød Gab vredt. »At anmelderen havde ret?!« 
»Uha, nej! Vi har alle sammen ret, og du har også ret og det har vi andre også – et eller 

andet sted,« sagde George og smilede som forsøgte han at fange sin drøbel mellem 
fortænderne. »Men lad os nu alle sammen tale videre om menneskevreden. Jeg må nu 
spørge: Er der nogen af jer som spiser kød?« 

Alle undtagen George og skildpadden rakte hånden i vejret. 
»Milde moses! I er vist ikke klar over at kød er for rovdyr – at kød netop gør 

menneskesjælen dyrisk og vred!« 
»Men det er jo ikke alle der kan lide grønsager,« sagde jeg, »jeg kan for eksempel ikke 

fordrage gulerødder. Alene synet giver mig kvalme.« 
»Jamen – Frank du burde kunne lide gulerødder,« læspede George og så striks ud. »Hvis 

du kaster et lille kik ind i din krop er den – et eller andet sted – skabt til at spise grønt og 
sundt. Dine tarme er lange og dine tænder er flade som hos en plantespiser …« 

»Planteæder,« rettede Karen. 
»Hvad?« 
»Ja, dyr æder,« sagde hun, »har du nogensinde hørt om en skildpadde der spiste fra sit 

trug?« 
»Nåh – nej,« sagde George og viftede med sine fødder, »men som vi nu forstår, er 

mennesket ikke skabt til at spise kød.« 
»Og hvad så?« spurgte Carlson og tændte en smøg. 
»Skal vi undgå vrede må vi aldrig gå imod det som vi fra naturens hånd er skabt til. På 

Økonet kunne vi forleden aften se et fjernsynsprogram med netop dette tema.« 
»Nu bliver jeg altså snart sur!« udbrød Karen. 
»Men Karen dog!« sagde George skræmt. »Du burde aldrig blive sur.« 
»Men vil du påstå at mennesket er skabt til at se fjernsyn?«  
George bøjede hovedet lidt forover og lagde sine udstrakte hænder på kinderne mens 

han så tænksom ud. 
»Hvis vi var,« fortsatte Karen irriteret, »ville vi sikkert være født uden ben og uden 

hjerne.«  
»Jamen vi er skabt til at se fjernsyn!« udbrød Gab og blinkede til sin ene overarm. »Hvis 

man ser sig omkring, ligner næsten alle mennesker sofakartofler.«  
»Ja, ja – tag nu ikke sådan på vej over fjernsynet,« smilede George. »Jeg forsøger kun at 

minde os om at vi skal følge de bud som naturen giver os.«  
»Altså se fjernsyn mens vi spiser grønsager,« sagde Karen og så forurettet ud. 
»Karen – kære Karen … når du siger disse ting til mig er det som om mit hoved – et eller 

andet sted – bliver sååå stort.« Med hænderne viste George hvor stort hans hoved var blevet. 
»Det kunne lyde lidt som om du ikke rigtigt er kommet ned i din krop.« 

Forvirret kiggede Karen ned ad sig selv for, med et lille smæld, at tabe sine tænder i 
hovedet på Isac. Mens hun satte dem på plads spurgte George: 

»Hvad føler I når jeg fortæller jeg disse ting?«  
»At du læser op fra en bog,« sagde jeg. 



»Men sådan ved vi alle sammen godt at det ikke forholder sig,« svarede George og 
lukkede øjnene. »Men lad os komme videre i vort forsøg på at lære om vor blufærdighed. 
Kom – lad os danse!« 

 
Snart var George i færd med, på en underlig måde, at bevæge sig omkring i følerummet.  
»Hvad i alverden er det han laver?« spurgte Gab og kiggede skræmt på sine overarme. 
»Jeg mærker,« sagde George og bevægede sig langsomt rundt om Karen med 

hænderne løftet over hovedet. »Kom! Rejs jer alle sammen op – I skal også være med!« 
»Jeg kan ikke,« sagde Karen forvirret mens George ramlede ind i sansetavlen. »Mit 

gangstativ står ude på gangen.« 
»Hvorfor har du lukkede øjne?« spurgte jeg. 
»Ved at lukke øjnene skærper jeg den immaterielle sansning,« sagde George da 

sansetavlen med et brag faldt på gulvet. 
»Er det nødvendigt at bevæge sig på den latterlige måde?« spurgte Karen. 
»Det er ikke latterligt! Jeg danser i kosmos!« sagde George og bevægede sig 

håndledsviftende forbi kærlighedskassen og videre ind i ærlighedskrogen. »I kosmos bliver 
jeg det medie som når universets indsigter og kanaliserer visdommen.« 

»Hvorfor skal man skifte kanal på visdommen?« spurgte Gab og kiggede spørgende fra 
den ene til den anden overarm. 

»Kanalisere visdommen,« rettede George og bøjede sig forover for at trække op i sine 
orange sokker så sandalerne knagede. 

»Jeg er ved at være træt,« sagde Gab og kneb øjnene sammen mens terapeuten 
begravede fingrene i sin navle og smilede som en Buddha, »mon ikke jeg skulle gå ned og 
blive fastspændt?«  

»Kære venner!« udbrød George. »Hvis ikke I vil danse så kunne I jo starte med at gætte 
hvorfor jeg danser i kosmos!« 

»Vil du også fastspændes?« spurgte Gab. 
»Nej,« sagde George glad. »Gæt igen!« 
»Dyrker du tai chi?« spurgte jeg mens George lavede rulninger med hovedet. 
»Dette er ikke tai chi,« smilede George. »Jeg kan høre at I ikke kan gætte det, men lad 

mig sætte jer fri af jeres nysgerrigheds pine. Jeg danser med mine problemer!«  
Tavshed og dyb undren. 
»Nu er jeg en regning der skal betales!« sagde han og rullede sig sammen på gulvet 

foran os. »Og se! Nu er jeg en svær eksamen … » 
»Hvad er tai chi?« spurgte Karen og forsøgte at berolige Isac. 
»Det ved jeg,« sagde Gab. »Det er en kampsport som bøsser bruger for at kunne kede 

deres modstandere ihjel.«  
 
20 
Informationsoverførte lidelser 
Kære Mr. Paul  
 
Et lille brev for at vise dig at min infonoia ikke forhindrer mig i at skrive (bare jeg husker 

ikke at bruge citater eller lignende). Som du ser, har jeg endnu ikke glemt min børnelærdom - 
selv om det går langsomt, kan jeg stadig skrive i hånden, men nok om det. Først må jeg 



fortælle dig om kurset hos George. Det er simpelthen gået over al forventning! Allerede første 
dag opdagede jeg at George også lider af en informationsoverført sygdom. Hans sygdom 
sætter ham i stand til at udtale sig om næsten alt uden at lyde som om han mener et eneste 
ord af hvad han siger. Så vidt jeg kan høre, gør han det ved aldrig at tale fra hjertet, men kun 
fra hjernen. Jeg har fundet på et navn til hans sygdom: 

 
Memorymalisme : Når en person forsøger at sige alle de rigtige ting, men aldrig formår at 

mene dem.  
 
Selv om kurset hos George ikke har kureret mig, er der alligevel sket noget vigtigt. Som 

dagene går, bliver jeg mere og mere interesseret i at forstå min egen sygdom. I dag forsøgte 
jeg endnu engang at læse en avis, men måtte opgive. Da jeg lagde avisen væk, var jeg ikke 
længere i tvivl - infonoia må være en reaktion på lang tids overforbrug af information og 
underholdning (informationssamfundets svar på et delirium). Jeg har simpelthen igennem 
flere år fyldt så mange ting på hukommelsen at det nu er tid til at finde nysgerrigheden frem 
og tænke selv.  

 På baggrund af denne opdagelse er mange ting blevet mere klare. Som infonoid 
er jeg (som du allerede har opdaget) ikke i stand til at svare på spørgsmålene i en 
personlighedstest. Årsagen må være at testen ikke har til hensigt at få mig til at tænke selv, 
men kun gøre hvad andre forventer at jeg skal gøre. Jeg kan ikke længere lytte til 
udenadlærte monologer fra personer som George, men må basere mine tanker på mine egne 
førstehåndserfaringer. Mit infonoide behov for førstehåndserfaringer er grunden til at jeg ikke 
kan lytte til nyheder som i det store hele ikke baserer sig på andet end statistik. Jeg kan ikke 
længere opleve verden gennem en skærm og vil heller ikke længere kunne tage på ferier som 
er serveret som færdige pakkeløsninger. Jeg kan ikke deltage i smalltalk om vind og vejr og 
kan ikke bruge tiden på at sætte mig ind i computersystemer som andre har designet for at 
give mig det letteste liv. Problemet er, så vidt jeg kan mærke, at min fantasi har svært ved at 
få plads i en computers verden af på forhånd programmerede muligheder.  

 Vedlagte kronik er mit første spæde forsøg på at tænke selv. Ved at skrive har 
jeg opdaget at den største udfordring i at kommunikere ikke ligger i at slynge endeløse 
rækker af information i ansigtet på læseren, men at skrive noget som man tør stå inde for 
(engang troede jeg at det forholdt sig omvendt). Hvis jeg ikke selv skal ende med at blive 
memorymalist, må jeg gøre mig flere førstehåndserfaringer og blive bedre til at sige hvad jeg 
tænker. Som Nøgenman opdagede jeg at jeg har brug for et publikum. Derfor håber jeg snart 
at kunne forlade Sunnyfarm - det vil være et vigtigt led i min behandling at komme ud og 
møde den virkelige verden. I første omgang vil jeg bede dig om at læse min kronik - jeg er 
sikker på at den vil overbevise dig om at jeg nu er mere end klar til at forlade Sunnyfarm. 

Kærlig hilsen Frank 
 
Infoenza 
 
The Independent Infobserver 
Af Frank Santa 
 



I denne uge fortæller vores nye kronikør – infolog og behandler, Frank Santa – om 
informationsoverførte sygdomme. Santa spørger om ikke et rask menneske bare er et 
menneske hvori sygdommen endnu ikke er fundet. 

 
Lad mig starte med at stille læseren et retorisk spørgsmål: Hvad vil det sige at være syg? 

Er den sindssyge ikke rask hvis ingen har stemplet vedkommende som sindssyg? Er 
allergikeren ikke rask indtil det modsatte er bevist? Sygdom og sundhed er tæt forbundet med 
vores viden og med vores muligheder for at stille en diagnose. Moderne tiders avancerede 
videnskabelige måleudstyr har ikke alene sat os i stand til at helbrede mange af de 
sygdomme som før var uhelbredelige. Vi er også blevet i stand til at opdage sygdomme som 
før gik upåagtede hen. Set i dette perspektiv var mennesker for nogle hundrede år siden 
næsten alle sammen raske, men i dag er vi blevet kloge nok til at kunne diagnosticere hele 
befolkningen som syg. I gamle dage kunne man sætte lighedstegn mellem det at være syg og 
det at være unormal. I dag forholder det sig omvendt – at være rask er ikke kun en abnorm 
tilstand, men også et tegn på uvidenhed. Begreberne sygdom og sundhed er blevet 
forældede, og vi må acceptere at et raskt menneske er et menneske hvori sygdommen endnu 
ikke er fundet. Hvad én gang er opdaget og opfundet, kan ikke neddages eller nedfindes igen.  

Lykkelig uvidenhed er blevet en mangelvare. Informationen er her, men uden den ville 
flere mennesker leve et sundt og bekymringsfrit liv.  

 
I nformation kunne siges at være informationssamfundets brændstof, men hvilken 

indflydelse får brændstoffet når det bruges forkert? For at nærme os svaret på dette 
spørgsmål, har jeg forsøgt at indkredse en række af de sygdomme som knytter sig direkte til 
information. Under ét går disse sygdomme alle under betegnelsen »info-enza-lidelser«. Lad 
mig gennemgå to eksempler: 

 
Tvangstestoze: En lidelse hvorunder den ramte ved hjælp af en personlighedstest søger 

et videnskabeligt fantasifoster som vedkommende betegner: »gennemsnitsmennesket«. Da 
gennemsnitsmennesket har en stor forkærlighed for at besvare spørgsmål hvortil svaret på 
forhånd er givet, er personlighedstesten det ideelle søgeværktøj. Alligevel er 
gennemsnitsmennesket ikke karakteriseret ved en stor personlighed. Tvangstestoze er en 
kompleks lidelse som forgrener sig over i lignende lidelser som f.eks. tvangsanalysaze og 
tvangsstrukturaze. Bag et panser af logisk argumentation opbygger den ramte en 
vrangforestilling hvorunder han bilder sig ind, at han selv er behandleren, samt at hans 
behandler er syg.  

 
Casestory – tilfældet Paul: Paul er psykolog og pibemisbruger. Sidstnævnte lidelse får 

undertiden hans patienter til at forsvinde i tågerne fra tobakken. Som reaktion på dette 
visuelle handikap udviklede Paul en svær tvangstestoze. Allerede under vores indledende 
kontakt greb han til personlighedstesten, men blev slemt skuffet. Uheldigvis for Paul gav 
testen mig ikke status af gennemsnitsmenneske, men placerede mig i stedet ganske tæt på 
gennemsnitsorangutangen. I mine videre samtaler med Paul forsøgte jeg at få ham til at se 
styrken i dette resultat og håber snart at kunne ordinere ham en overlevelsestur i junglen med 
førnævnte dyr. En sådan tur forventes at give Paul en mulighed for at erfare at orangutangen 
på flere områder er gennemsnitsmennesket overlegent – såvel fysisk som kognitivt.  



 
Casestory – tilfældet Frank: I forbindelse med Franks meget monotone liv udviklede han 

to infoenza-lidelser med betegnelserne: Cyberpsykose og nykomani. Cyberpsykose er en 
tilstand hvorunder den ramte finder tryghed i næsten konstant at lade sig optage af at benytte 
computere i alle sammenhænge. Computeren og dens terminologi kommer til at fremstå som 
den lidendes identitet, og han eller hun finder forløsning i at underlægge maskinen sin fulde 
kontrol. At udføre en næsten hvilken som helst handling uden først at søge den udført ved 
computerens brug kommer for cyberpsykotikeren til at fremstå som meningsløs. Både Franks 
cyberpsykose og hans nykomaniske tilstand tog udgangspunkt i jagten på det han havde 
mest af – nemlig tryghed. Som nykoman oplevede Frank at nyhedernes sendetidspunkter var 
blevet vigtigere end deres indhold. Heri ligger nykomanens mål – ved at gøre nyhederne til 
ritualer kan den ramte retfærdiggøre og afspejle sit eget livs monotoni i omgivelserne. 

 
I dag opholder både Paul og Frank sig på den lukkede afdeling. For mig er Frank blevet 

en daglig påmindelse om menneskets følsomhed over for samfundets måde at formidle på. Vi 
ser et stort antal dyre- og plantearter som forsvinder fra jorden hver eneste dag, men samtidig 
opstår en lang række nye begreber og ord som skal beskrive den til stadighed mindre 
mangfoldige verden vi skaber. Som art betragtet er vi blevet informationsskabende og 
informationshungrende. Gennem information finder det moderne menneske mening og en 
følelse af at forstå sin egen situation. Alle vegne kan vi få adgang til information som sætter 
vores egen eksistens i perspektiv. Vi kan vende opmærksomheden mod lægeverdenen og 
opdage hvor syge vi er – vi kan vende opmærksomheden mod reklameverdenen og opdage 
hvad vi ikke har – vi kan vende opmærksomheden mod underholdningsbranchen og opdage 
at vi ikke kan aktivere os selv, eller vi kan vende opmærksomheden mod teknologiens og 
videnskabens verden og opdage alt det vi ikke forstår. Med Frank i tankerne må jeg derfor 
slutte af med at stille læseren et af den nye verdens spørgsmål:  

 
Information er svaret, men hvad var egentlig spørgsmålet? 
 
 
 
 
Ærlig talt Frank! 
 
Jeg håber at din 'infonoia' tillader dig at læse dette brev. Dine krumspring har ingen 

videnskabelig værdi overhovedet og burde ikke udgives offentligt. Fremover vil jeg være nødt 
til at forbyde dig at optræde i medierne – uanset hvad du optræder med. Vi har ransaget din 
stue, og jeg har konfiskeret alle dine notater. Jeg vil opbevare dem på mit kontor til du bliver 
rask. Hvad angår den tekst du allerede har udgivet, må vi naturligvis lade den passere, men 
sker det igen vil jeg være nødt til at censurere din post.  

 
Husk fremover – ingen medieoptræden! 
 
Venlig hilsen Paul 
 



 
21 
Intuitinnitus 
»Hhhmmrr …!« brummede jeg mens jeg fumlede med det lille stykke ståltråd i mørket. 

For gud ved hvilken gang havde det sat sig fast i låsen, og det var lige ved at knække da jeg 
trak det fri. Den gamle lås i døren til Mr. Pauls kontor så ikke ud til at være for viderekomne. 
Ufortrødent fortsatte jeg mit indbrudsforsøg mens jeg nervøst skævede ned ad gangen for at 
være klar til at flygte eller finde på urealistiske forklaringer hvis en af sygeplejerskerne skulle 
komme. Det var mandag morgen. Klokken var endnu ikke seks og Mr. Paul havde fri i dag. 
Endelig hørte jeg det forløsende klik i låsen. Smilende rullede jeg ståltråden sammen, stak 
den i lommen og trak i døren.  

 
Den var låst! 
 
Eller sagt på en anden måde: Jeg havde låst den. Med et suk tog jeg atter ståltråden op 

af lommen. Denne gang klarede jeg opgaven på et par minutter inden jeg stille smuttede ind 
ad døren og lukkede den efter mig. Morgensolen var begyndt at bevæge sig igennem 
vinduerne for at kæle med en sky af piberøg som hang over den ene af psykologens to 
farverige terapistole.  

Under skyen sad Mr. Paul og så tænksom ud i sin forståelsesstilling. 
»Åh, undskyld!« sagde jeg og skulle til at trække mig tilbage, »men jeg er vist gået 

forkert.« 
»Du behøver ikke at skynde dig,« sagde Mr. Paul. Fra et lille bord foran sig tog han en 

stak papir og lænede sig smilende tilbage i stolen.  
»Er det disse her du leder efter?« 
For en stund forsøgte jeg at udtænke en forklaring, men indså at det næppe kunne betale 

sig. 
»Øhm …,« mumlede jeg. »Som du ved er jeg jo i gang med at skrive, og …«  
»Det ved jeg,« sagde han, »men jeg vil altså ikke se flere af dine absurde skriblerier i 

aviserne.« 
»De er ikke absurde,« sagde jeg. »Jeg har fået mange spændende reaktioner fra 

læserne. Blandt andet har jeg fået et brev fra en mand som fortæller at han ikke længere er i 
stand til at lave noget som helst uden sin computer.« 

»Hvorfor er det spændende?« bappede Paul. 
»Kan du ikke høre at han lider af teknologifri demens?« 
»Nej – hør nu …« 
»Og jeg har fået en computerskrevet hilsen fra en ung fyr. Kun ganske få af brevets ord 

har ikke tastefejl. Jeg er næsten sikker på at han lider af Word parkinson. Og i et andet brev,« 
fortsatte jeg ivrigt, »fortæller en kvindelig læser at hendes mand ikke har sagt et forståeligt 
ord siden han, for otte år siden, købte sin første computer. Det gav mig ideen til at udvikle min 
teori om vaporier.« 

»Vaporier?« 
»Ja – det er en betegnelse for uforståelige forkortelser og forvrøvlede tekniske begreber. 

Jeg har fået breve fra netautister, skærmzofrene, medieapatikere og en person som lider af 
kvadratisk stær. For at kunne svare på alle brevene skal jeg bruge mine notater.« 



»Aha,« sagde Paul og tænkte lidt. »Jeg vil give dig dem tilbage på en betingelse.« 
»Ja …?« 
»Du skal love mig ikke at sende flere tekster til aviserne så længe du er indlagt her.« 
»O.k.,« sagde jeg. »Men jeg udgiver det hele når jeg bliver rask.« 
»Det tvivler jeg på at du har lyst til,« sagde han og lagde papirerne på bordet. 
I al hast tog jeg bunken op og begyndte dels at kramme og dels at gramse på den. 
»Hvordan kunne du vide at jeg ville komme herned?« spurgte jeg da jeg havde gramset 

mig en smule bedre tilpas. 
»For det første er gennemsnitsmenneskets kreativitet slet ikke så lille som du tror og for 

det andet hader jeg at holde fri,« sagde han og smilede ned i sin pibe. 
»Aha,« sagde jeg, »men selv om mit kreativitetsindeks kun er 19 …« 
»23,« rettede han. 
»… så fejler min fantasi heller ikke noget.« Jeg så mig omkring i lokalet. På reolen stod et 

skakspil. »Jeg vil for eksempel garantere dig for at jeg kan vinde over dig i skak.« 
»Pas på hvad du siger,« bappede Paul. »Jeg har en rating på knap to tusinde.« 
»Er det meget?« 
»Hvis ikke du er meget rutineret, skal du ikke udfordre mig i skak,« forklarede han. 
»Men jeg har selv spillet i klub i flere år,« sagde jeg. »Så vidt jeg husker, er der kun en 

person som kan vinde over mig.« 
»Hvem?« spurgte Paul og studerede sine negle. 
»Min datter!« 
I en stor sky gemte Mr Paul sine negle og så op på mig inden han lagde hænderne bag 

nakken. 
»Hvis en lille pige kan vinde over dig, skal du nok ikke forsøge at spille mod mig.«  
»Aha,« sagde jeg. »Men hvis jeg kan slå dig i skak, vil du så love mig en ting?« 
»Hvad?« 
»At jeg kan komme hjem om en uge?« 
»Du mener juleaften?« 
»Ja.« 
»Jeg vædder aldrig,« sagde han og friserede sin skaldede isse med fingrene. »Og 

desuden vil din kone ikke have dig hjem før du er rask.« 
»Men du kan sige til hende at det er et led i behandlingen. Hvis jeg kan slå dig i skak, må 

det vel også betyde at der er noget galt med din personlighedstest.« 
»Hvorfor det?« 
»Ifølge testen er jeg jo ikke mere kreativ end en kanin – og en kanin kan du vel vinde 

over.« 
For en stund sad han og tænkte over det indtil han greb sig til piben og sagde: »O.k. – så 

kom an!« 
 
»Hvor skal kongen stå?« spurgte jeg da brættet var sat op på et kaffebord mellem de to 

store lænestole. Uden at afsløre det tog Mr. Paul brikken fra mig og trak lod om farverne 
mens jeg satte mig. 

Jeg fik sort. 
»Er det denne her der er hesten?« spurgte jeg. 
»Springeren!« rettede Paul og pegede på brættet for at vise hvor den skulle stå. 



»Kan denne her hoppe ligeud?« 
»Nej, men det kan tårnet,« sagde han og udpegede tårnet.   »Sagde 

du ikke at du kunne spille skak?« 
»Jo, men jeg har glemt reglerne,« sagde jeg og lavede en åbning. 
»Hov!« sagde Paul. »Det er mig der har hvid – jeg lægger ud – og desuden kan du ikke 

rykke brikkerne ud på bordet.« 
»Men dugen er jo ternet!« 
»Den går ikke!« 
»Nå,« sagde jeg og satte brikken på plads, »men så tror jeg at du bliver nødt til at 

genopfriske reglerne for mig.« 
Efter et længere foredrag om skakregler satte Paul en pibe i munden – stor nok til at 

skjule det meste af hans hage. Herefter begyndte han i en uendelighed at gruble mens han 
stoppede og tændte piben for at sende store tåger ind over brættet. Da han langt om længe 
flyttede en bonde frem, rykkede jeg øjeblikkeligt. Forvirret skævede han op inden han atter 
faldt i dybe tanker. Et par minutter senere løftede han endnu en brik.  

Inden han nåede at sætte den, gjorde jeg mit næste træk. 
»Hm – hm,« sagde han. »Du forsøger dig altså med en kombination af den sicilianske 

dragevariant og den serbokroatiske øvrevolta-gambit.« 
Efter at have rynket pande en evighed rykkede han igen. 
Jeg svarede ved at flytte min løber. 
»Skal du ikke tænke dig om inden du trækker?« spurgte han irriteret. 
»Det kan jeg ikke,« sagde jeg. 
»Du kan ikke tænke?« 
»Nej – det er ligesom at cykle – hvis jeg tænker over hvad jeg gør så vælter jeg. Måske 

lider jeg af intuitinnitus.« 
»Og hvad er så det for noget?« 
»Det er en infoenza-lidelse som får min intuition til at larme så meget at jeg ikke kan høre 

min logiske sans. Derfor må jeg tage alle beslutninger intuitivt.« 
Hovedrystende satte Paul piben mellem tænderne og hånden over hagen inden han faldt 

tilbage i dybe tanker. Snart var vi et godt stykke forbi åbningen og jeg begyndte at læse i mine 
papirer mens Paul tænkte. Med små intervaller forlod en lille stribe røg hans mund for at vise 
at han ikke var faldet i søvn.  

»Hmm …,« sagde han og lod pibehånden svæve hen over brættet for at flytte sit tårn.  
Uden tøven flyttede jeg igen. 
»Hvad er det du laver?« spurgte han forvirret. 
»Kan hesten ikke hoppe ligefrem?« 
»Nej! Springeren kan ikke rykke ligeud,« rettede han og viste mig hvordan den kunne 

rykke. I stedet flyttede jeg en anden brik. 
»Husk næste gang,« sagde han alvorligt. »Rørt brik SKAL flyttes!« 
»O.k.,« sagde jeg. 
»Og behøver du at trække så hurtigt? Skak er et tænksomt spil.« 
»Men jeg er jo nødt til at spille intuitivt.« 
»Du kan jo ikke analysere spillet hvis ikke du tænker.« 
»Nej, men det går jo fint uden.« 



»Hm …,« bappede han og rynkede pande over brættet. »Men spørgsmålet er, om det er 
dig der spiller godt eller mig der har en dårlig dag.« 

Efterhånden bevægede vi os ind i midtspillet da det pludselig så ud som om Mr. Paul var i 
problemer. 

»Se!« brølede jeg og fik ham til at fare sammen. »Jeg kan slå den firkantede brik ud af 
skakbanen!« 

»Den firkantede brik er et tårn,« sagde han og rynkede panden helt om i nakken. »Og det 
hedder ikke en bane, men et bræt.« 

»O.k.,« sagde jeg og slog tårnet. »Og jeg kan gøre det med venstre hånd.« 
»Men så kan jeg jo bare …,« sagde Paul og stoppede da han indså at det ikke var så 

klogt at slå igen. »Hvis ikke du kan tænke – hvordan kunne du så regne det ud?« 
Jeg kiggede op fra mine papirer og trak på skuldrene. Få træk efter begyndte der at ske 

mystiske ting. Pludselig var både Paul og brættet indhyllet i en stor røgsky. Et sted midt inde i 
skyen kunne jeg høre at flere af brikkerne blev flyttet, og da skyen forsvandt var det ham der 
stod bedst. Få træk efter var jeg atter tilbage i spillet, men en stor røgsky gled straks ind over 
brættet. Med hånden for næsen bøjede jeg mig frem, stjal Pauls dronning og stak den i 
lommen. Da skyen gled bort gloede vi begge undrende på brættet og i tavshed op på 
hinanden. Det hele så kaotisk ud – flere af brikkerne stod mellem felterne, en bonde var 
rykket op i askebægeret og Pauls konge var væltet. 

»Hvad var det du sagde om en væltet konge?« spurgte jeg. 
»Det betyder at man giver op,« sagde han, »men det er ikke mig der har væltet den.« 
I al hast greb han kongen og holdt den op foran sig mens han studerede brættet. 
»Rørt brik SKAL flyttes!« råbte jeg og fik Paul til at tabe kongen ned i sin pibe. 
»Men jeg kan jo ikke flytte den uden at den bliver taget!« sagde han mens han med 

pegefingeren som ildrager fiskede den rygende konge op igen. 
»Hvad var det du sagde om det?« 
»At man har tabt …,« sagde han langsomt. 
 
 1.  Hele menneskeheden havde mange tungemål og mange kulturer.  
 2. Men seertallene og menneskebørnene tog til i antal og levede nu i alle egne af 

Jorden.  
 3. Og alle foruden John og de som var faldet i den ondes vold fulgte gudfrygtigt de 

mediekloges drejebøger og blev farisæere.  
 4. Og fra de dybeste dale til de højeste tinder slog farisæerne sig ned og nød godt 

af mediets miskundhed  
 5. Thi kun igennem mediets miskundhed lod menneskeånden sig vederkvæge.  
 6. Og Herren talede til hele verden gennem sit medie og sagde: »Salig er den der 

ved hvad der foregår på den anden side af Jorden   
 7. Thi kun på den anden side af Jorden er græsset grønnere og mere frydefuldt end 

her.«  
 8. Da menneskebørnene hørte dette sagde de til hinanden:  
 9. »Kom, lad os prise Herren og bygge vores eget medie, og lad os give det en 

sendemast der når til himmelen.« 
10. Og da Herren så sendemastens top, steg han ned fra sin himmel for at se mediet 

som menneskebørnene byggede,  



11. Og han sagde: »Når de nu først er begyndt således, er intet som de sætter sig for 
umuligt for dem.  

12. Lad os derfor stige ned og forene deres tungemål dér, så de forstår hverandres 
tungemål!«  

13. Da samledes hele menneskeheden omkring det nye medie og skabte deres egen 
sendeflade, og seertallet blev såre stort.  

14. Og gennem det nye medie som de kaldte Cabel Babel Network udvekslede 
menneskene informationer om dette og hint  

15. Og viste firetyve timer i døgnet hinanden deres brændofre, takofre og 
ulykkesofre. 

16. Men da Gud Herren så sit eget seertal dale imod afgrunden, blev han oprørt 
derved og lod atter sit åsyn tone frem på sin kanal for at give menneskene en belæring,  

17. Og Herren sagde: »Hvad har I gjort imod mig! Forbandet være det nye medie 
som ligger det førstefødte medies sendetal til byrde!  

18. Hvordan skal I nyde afgrøden af eders Gud og skabers medie hvis kun I lytter til 
hverandre? 

19. Derfor! Kom eders gamle kanal i hu og drag ved hjælp af fjernbetjeningen tilbage 
hvorfra I kom!« 

20. Men alle menneskene havde skiftet over til Cabel Babel Network  
21. Og hørte i deres egen vrimmel af nye og mere underholdende budskaber ikke 

Gud Herren den almægtiges ord.  
 
22 
Info-pertentoze 
Ved julebordet i huset nord for badeland og syd for tæppeland var alting som det plejede. 

Ud over afbud fra Janes forældre og fra min bror Jack var hele familien samlet til middag. 
Janes forældre havde ikke turdet tilbringe julen sammen med Nøgenman, og Jack, som gik 
under tilnavnet »Menneskekender-Jack«, havde ikke brudt sig om at skulle tilbringe en hel 
aften uden fjernsyn. Omkring bordet sad den resterende del af familien og lyttede til mine 
forældres diskussion over temaet: Er det 38 eller 39 år siden vi købte vores nye havemøbler? 
Diskussionen var nu gået over i den fase hvor min mor havde fået blanke øjne og på den 
måde var ved at afgøre det hele til egen fordel. Fraværende dolkede jeg en kartoffel og 
kastede for første gang i mange år et undersøgende blik rundt i stuen. På en reol for enden af 
spisebordet stod det mørkelagte fjernsyn og surmulede over min infonoide tilstand. For en 
stund lod jeg øjnene hvile på fotografierne over den rustikke, men helt nye skænk til højre for 
reolen. Skifterammer med farvefotografier af familien på travle charter- og bilferier til 
børnevenlige steder med gode indkøbsmuligheder.  

»Er der flere kartofler?« spurgte en stemme samtidig med at min far hævdede at kunne 
fremskaffe datostemplede kvitteringer på havemøblerne når de kom hjem. Halvt i søvne 
kastede jeg et nærmere blik på Janes og mit møblement. Farverne var afstemt efter alle 
kunstens og damebladenes regler. Da vi først flyttede ind i huset havde Jane og jeg, indtil 
Ada blev født, i en evig rastløshed flyttet omkring på alting – skiftet farver på væggene og 
diskuteret indretning til vi var blå i hovederne. En blå farve som matchede både gardinerne og 
kaklerne på vores stuebord. 

»Hallooo … Er der flere kartofler?« 



I stuen var der intet der kunne støde øjet. Stuebirk og parketgulve. Termoruder og afsyret 
eg … Jeg modtog et puf i siden og en keramikskål blev holdt op foran mit ansigt. Den var tom. 

»Er der flere kartofler?« 
Jeg kiggede på kartoffelskålens styrmand – det var min svoger. Ud af øjenkrogen kunne 

jeg se Jane som med rynket pande holdt øje med at jeg ikke gjorde noget usædvanligt.  
Med skålen i hånden forsvandt jeg ud i køkkenet for at hente kartofler. På vej tilbage 

kastede jeg et blik ind i mit pulterkontor. Alt så ud til at være som da jeg forlod det. På stolen 
foran computeren lå en julegave fra Jane som jeg måtte åbne når vi havde spist.  

 
»Din mor og jeg diskuterer hvor mange kilometer der er herfra og til centrum,« sagde min 

far da jeg kom tilbage til stuen. 
Jeg nikkede og bød min svoger kartofler. 
»Ja – altså efter at den nye vej er åbnet,« fortsatte han for at hjælpe den nye diskussion i 

gang. 
»Nåhh …,« sagde min mor der efter hendes smil at dømme havde vundet den forrige 

diskussion. »Jeg havde glemt at den nye vej var åbnet.« 
»Det må jeg sige!« udbrød min søster. »Har du slet ikke hørt det?«  
»Næ,« sagde min mor, »hvornår er det sket?« 
»Er det ikke cirka tre måneder siden?« spurgte min søster henvendt til min far. 
»Jo,« sagde min far, »lige omkring den tid da Frank blev indla …« 
Under bordet indkasserede han et spark fra min mor. 
Med rynket pande kiggede Ada op fra sin notesblok mens der i en evighed ikke hørtes 

andet end lyden af knive og gafler i arbejde. 
»Omkring hvilken tid?« spurgte hun og holdt sin pen i beredskabsposition for at kunne 

tage et fyldigt referat af aftenens samtale. Under min mors strenge blik så min far uhyre 
tænksom ud et øjeblik, men blev, til al held, reddet af Babbage. Med en hurtig bevægelse 
klaskede Motorsaven ansigtet ned i sin tallerken og sendte en flodbølge af æblegrød ud over 
både kalkunen og Adas notesblok. Den lille referent satte i et hyl og løb tudende ind på sit 
værelse for at smække med dørene hele vejen. Lyksaligt vinduesviskende flygtede Babbage 
ned under bordet mens et stort antal hænder tog fat på at udbedre skaderne. 

 
»Sikke noget!« sagde min mor da alle, undtagen ungerne, igen havde sat sig til bords. 

»Hvis Jack havde været her kunne han nok fortælle os hvorfor børn laver så meget virak.« 
»Ja,« sagde min far til min mor mens han kløede sig i nakken. »Sådan et gilde har vi ikke 

været til siden vores ferie i … Hvor var det nu vi var henne?« 
»Det ved jeg ikke,« sagde min mor. 
»Mener du den ferie hvor du mødte ham skuespilleren?« spurgte min søster. 
»Hvilken skuespiller?« spurgte min far. 
»Ham den lækre … Hvad var det nu han hed?« 
»Nåhh, ja …,« sagde min far. 
»Hvilke film har han spillet med i?« spurgte min svoger. 
Alle tænkte så det knagede. 
»Han spillede blandt andet med i den der kærlighedsfilm,« sagde min søster. »Hvad var 

det nu den hed? De har vist den flere gange i fjernsynet.« 
»Så ved jeg godt hvad der er for en,« sagde Jane, »den hedder … den hedder …« 



»Åh … bare jeg dog kunne huske det,« sagde flere i kor. 
At knive og gafler i et par minutter larmede mod porcelæn bragte os ikke problemets 

løsning nærmere. Pludselig kiggede min far selvsikkert op fra maden.  
»Det ligger lige på tungen …!« udbrød han. 
»Hvad ligger lige på tungen?« spurgte min mor og vendte sig om for at studere hans 

mund. 
»Kan du ikke huske den film vi så sidste gang vi overnattede på motel?« spurgte han. 
»Nåhh …,« sagde min mor. 
»Hvad var det nu den hed?« 
I et øjeblik rynkede min mor panden inden hun vendte tilbage til sin mad. 
»Det kan jeg ikke huske,« sagde hun. 
»Overnatter I tit på motel?« spurgte min svoger. 
»Ja,« sagde min mor og kiggede på min far. »For nogen tid siden var vi på et glimrende 

motel i …« 
»Hvem var det egentlig vi skulle besøge dengang?« spurgte min far. 
»Shh …,« sagde min mor, »jeg sidder lige og prøver at komme i tanke om hvor motellet 

lå.« 
»Er det deroppe hvor ham den kendte fodboldspiller kommer fra?« spurgte min svoger. 
»Hvilken fodboldspiller?« spurgte min far. 
Min svoger kneb øjnene sammen et øjeblik inden han sagde: »Ham den høje.« 
»Men de er jo alle sammen meget høje,« sagde min far. 
»Ja, men en af dem er meget høj,« påpegede min søster. »Du taler nok om ham der blev 

skadet i kampen mod …« 
»Nåhh!« udbrød min far. »Du mener ham der blev skadet i kampen mod …« 
»Netop!« sagde min svoger. »Kan du huske hvem de spillede mod?« 
»Det ligger lige på tungen …« 
Mens samtalen fortsatte benyttede jeg lejligheden til at smutte ud på toilettet. 

Omhyggeligt lukkede og låsede jeg døren og stillede mig foran spejlet for at betragte mig 
selv. Mit store julemandsskæg var blevet trimmet for tidligere tiders marcipan og brun sovs. 
Skægget var ikke længere så imponerende som jeg huskede det. Den slatne nissehue og 
den hullede, røde filtkåbe fik mig til at se både lurvet og upålidelig ud. Så snart Ada havde 
kunnet tale, havde hun afsløret mig bag skægget – også selv om skægget havde været 
meget større den gang. Jeg gloede i spejlet og løftede øjenbrynene et par gange op og ned. 
Uden en lyd fulgte den fjogede mand i spejlet mit eksempel. 

»Glædelig jul!«  
Ingen reaktion. 
I stedet tændte julemanden for ventilatoren, tog skægget ned under hagen og fandt en 

cigar i lommen. For en stund snusede han til cigaren inden han satte ild på og pustede røgen 
ind i det lille runde hul foran propellen. Uanset hans forsigtighed tog det ikke mange minutter 
før hele badeværelset var fuldt af røg. Forskrækket slukkede han cigaren på kanten af 
vasken, puttede den i lommen og åbnede vinduet.  

For at få en smule tid til at gå satte jeg mig på toilettet og lyttede til familiens samtale inde 
i stuen. Det lød som om min far var i færd med at holde foredrag om den computer han ville 
købe når først computere blev billigere, hurtigere og lettere at bruge. Et foredrag der ud over 
gaverne og min årligt tilbagevendende rolle som julemand var de eneste traditioner som 



stædigt nægtede at dø. I skabet fandt jeg Janes eneste eyeliner for at skrive lidt om infoenza 
på lokumsrullen: 

 
Info-pertentist: Person med et stærkt pertentligt forhold til oplysninger som ikke har anden 

indflydelse på personens liv end at de til stadighed må ordnes, udbredes og diskuteres.  
 
Info-patetiker: En info-pertentist der intet ved. 
 
Info-pertentoze: En tomgangstilstand som opstår under et møde mellem flere 

hukommelsessvækkede info-pertentister. 
 
Da jeg var færdig lagde jeg lokumsrullen og eyelineren i min røde jakkes store sidelomme 

og gik tilbage til stuen. 
»Hej – Frank,« udbrød min far. »Hvor har du været! Vi sidder netop og taler om 

computere …«  
»Lad ham nu være,« sagde min mor og flyttede en vinflaske uden for min fars 

rækkevidde. »Han har nok bare været inde på sit arbejdsværelse.«  
»Hvad?« udbrød Jane begejstret. »Han har vel ikke været inde for at åbne sin pakke?«  
»Da ikke allerede!« udbrød min mor forskrækket og kiggede spændt på Jane. »Hvad var 

der i den?« 
»Den nye Doors 99 officepakke fra Mac Osoft,« sagde Jane mens min far var i færd med 

at flytte vinflasken tilbage. 
»Vidste du at Doors 99 kan sættes op på over 200.000 forskellige måder?« spurgte min 

far henvendt til min svoger. 
»Tænk sig,« sagde Jane til min mor, »at han ikke kunne vente til efter maden.« 
»Måske har han bare været på toilettet,« foreslog min søster. 
»Vidste I at vi tilbringer otte procent af vores levetid på toilettet?« spurgte min far.  
»Så meget!« udbrød min søster. »Hvordan ved du det?« 
»Det læste jeg i avisen …,« sagde han og kiggede på min mor. »Hvornår var det nu jeg 

læste det?« 
»Var det ikke i onsdags?«  
»Nej!« sagde han og så tænksom ud.  
»Hvornår var det så?« spurgte flere. 
»Det er sjovt at jeg ikke kan huske det,« sagde min far. »Sådan går det jo en gang 

imellem. Kan I huske at der også var noget jeg havde glemt sidste juleaften. Vi sad hele 
aftenen og forsøgte at komme i tanke om hvad det var.« 

»Ja,« sagde min svoger og tog sig til næsen, »hvad var det nu du ikke kunne huske?« 
Alle tænkte over det. 
»Det ligger …,« sagde min mor til sidst. »… lige på tungen.« 
»Var det ikke et eller andet om bilen?« spurgte min søster. 
»Næhh … det var noget om …« I lang tid sad min far og kærtegnede sit vinglas mens 

han tænkte. »Noget om …« 
»Sker det ikke temmelig tit for dig at du får …,« sagde min svoger. 
»Får hvad?« spurgte Jane. 
»Det dér hvor man ikke kan huske,« sagde min svoger og rynkede panden. 



»Du mener glemsomhed?« sagde min mor. 
»Nej,« sagde min svoger, »der er et andet ord for det.« 
»At klappen er gået ned?« sagde Jane. 
»Nej – der er også et andet ord.« 
»At noget er gået i glemmebogen?« foreslog min søster. 
»Nej – det er noget hvor ordene 'tab' og 'hukommelse' indgår.« 
»Øhm … hukommelse … tab af hukommelse …,« sagde familien mens telefonen 

begyndte at ringe. 
Jane skulle netop til at rejse sig, men Babbage nåede frem før hende. Vinduesviskende 

flåede han telefonen ned fra væggen og begyndte at gnave og pruste i røret. 
»Guuud!« udbrød Jane, »Babbage er alligevel ikke en sinke. Nu kan han allerede tale i 

telefon!« 
»Er der flere kartofler?« afbrød min far og stak den tomme skål ind i ansigtet på mig. Med 

kartoffelskålen i hånden gik jeg ud i entreen, åbnede døren og forlod min kone og huset nord 
for badeland og syd for tæppeland – for evigt. 

 
23 - Provokatoze 
Med tunge skridt forlod jeg hoveddøren, gik hen over græsplænen og ud på vejen.                                                           

Rimfrosten knasede under mine fødder og kulden trængte ind overalt i mit kostume da jeg 
bevægede mig ned ad villavejen mod den nærliggende station.  

Uden billet sprang jeg på toget, satte mig ved vinduet med kartoffelskålen i favnen. 
»Ved du hvordan det lyder når en døv laver en sniger?« spurgte en stemme da jeg var 

ved at falde i søvn. Jeg åbnede øjnene. Foran mig sad en fyr med tatoveringer i endeløse 
baner og gloede på mig ud af et forslået ansigt. Med et forklarende udtryk i ansigtet løftede 
han det ene ben og slog en brandskid der fik mit julemandsskæg til at ryste.  

»Og hvor skal julemanden så hen i aften?« spurgte han og åbnede en øl da han regnede 
med at jeg havde fanget pointen. 

»Hen?« mumlede jeg. 
»Ja! Det er dig jeg taler til! Har du puttet skægget i ørerne?« 
»Øhm … jeg skal til et … infoenza-frit område …« 
»Infru-hvad-for-noget?!« udbrød han og lænede sig frem mod mig.  
»Det er …,« mumlede jeg og gik i stå. 
»Hvad!« råbte han og skubbede ved et uheld til en tung 9 millimeters bule i sin lædervest. 

»Kan du ikke tale højere?« 
Skrækslagent kiggede jeg på bulen mens han tømte sin øl og lagde nakken tilbage for at 

ræbe sig. 
»Jeg tænkte bare at …,« sagde jeg. 
»Tænkte!« brølede han mens toget stoppede ved Global Village Street. »Du er nok den 

professoragtige type der tror at man kan forklare et fremmedord med et andet!« 
 
Med kartoffelskålen under armen styrtede jeg ud af toget, fortsatte op ad en trappe og ud 

i gaderne nær Global Villages centrum. På et gadehjørne et stykke fra stationen stoppede jeg 
for at puste og for at se mig tilbage. Min rejsekammerat så ud til at være blevet i toget. På 
lokumsrullen tog jeg et notat over en netop opdaget infoenza-lidelse: 



 
Provokatoze : Angst- og usikkerhedsreaktion under kontakt til informationer som ene og 

alene præsenteres for at etablere et magtforhold over modtageren. 
 

*** 
 
Formålsløst traskede jeg omkring i byens halvtomme gader og stødte ikke på ret meget 

andet end posedamer, nyreligiøse og sprittere og nyreligiøse sprittere. Hen mod midnat fandt 
jeg nogle gamle aviser i en skraldespand og forede mit kostume inden jeg med skægget fuld 
af rimfrost satte mig på en bænk i en park for at slappe af. Mens sneen begyndte at dale fra 
den tunge grå nattehimmel kiggede jeg fraværende ud over byens mange huse og 
lysreklamer. Et sted uden for parken havde Frelsens hær taget opstilling for ved hjælp af 
messing at ødelægge en ikke særlig god, men til gengæld gammel, julesalme. 

»Jeg vil råde dig til ikke at sidde alene her om natten!« sagde en stemme pludselig bag 
mig. Jeg vendte mig om. Bag bænken stod en ældre vandkæmmet herre med sideskilning, 
sorte laksko og en stor orange kåbe. 

»Er her farligt?« spurgte jeg. 
»Ja, hvis ikke man er beskyttet,« sagde han og gik om på den anden side af bænken. 
»Er du beskyttet?« spurgte jeg og snoede mit skæg omkring halsen. 
»Ja – af denne bog,« sagde han. Under kåben så jeg et glimt af en hvid skjorte og et slips 

idet han tryllede en bog frem. På omslaget stod der: Zen & kunsten at nikke en skalle. »Du 
skal få den for 10 dollars.« 

»Næhh tak …,« sagde jeg. »Jeg læser ikke – og specielt ikke new-age.« 
»Må jeg være fri!« udbrød han. »New-age er for folk der dyrker åndelighed fra 9 til 5. Jeg 

følger altid forfatteren til denne bog – Yoghurt Dadas store ånd.« 
»Du har døgnåbent?« spurgte jeg. 
»Netop,« sagde han og ordnede sin sideskilning med hænderne mens han satte sig ved 

siden af mig. 
»Dada åbner vejen til den indre harmoni og har …,« sagde han mens jeg lænede mig 

tilbage og lukkede øjnene et øjeblik. 
»Hallooo, hører du overhovedet efter hvad jeg siger?« 
Forvirret åbnede jeg øjnene og kiggede på ham. 
»Undskyld, men jeg er en smule træt.« 
»Hvad fanden!« hvæsede han og lettede i sædet. »Hvor vover du at sidde og sove når 

jeg delagtiggør dig i den eviggyldige filosofi?« 
»Øhm … Det skal ikke ske igen,« sagde jeg og begyndte at se mig om efter en anden og 

mindre provokatozeinficeret bænk. 
»O.k.!« udbrød han. »Hvis ikke du er interesseret kan du jo bare sige det!« 
»Sige hvad?« 
»At du ikke vil høre Dadas ord.« 
»Jeg vidste ikke at det var Dadas ord.« 
»Hvis ord troede du at det var?« 
»Dine.« 
Irriteret rettede han på slipset gennem sin kåbe. 
»Er du interesseret eller ej?« spurgte han til sidst. 



»Jeg er ikke interesseret,« sagde jeg og skulle til at lukke øjnene. 
»Hvad i alverden!« råbte han. »I de sidste 15 år har jeg læst Dadas ord og ikke mødt en 

eneste som ikke har fundet harmoni, ydmyghed og accept ved at høre dem!« 
Truende åbnede han sin bog. 
»Hør her,« sagde han og begyndte at læse: »Stil dig aldrig til doms over andre 

mennesker – lev et stille og ydmygt liv og husk at alle slag mod omgivelserne er søm til din 
egen kiste!« 

Med et brag smækkede han bogen sammen foran sig og udbrød:  
»Der ser du! For 10 dollars kan du også komme til at tænke sådan – og husk!« råbte han 

da jeg rejste mig for at gå. »Det er ikke din opgave at fortælle andre mennesker hvad der er 
rigtigt og hvad der er forkert. Vis din kærlighed og forståelse – det er nok – du skal få det 
hundredfold igen!« Mens jeg løb gennem parken for at komme væk kunne jeg høre ham råbe 
fra bænken bag mig: »Følg din sjæl – brug visdom – brug zen og brug din 
medmenneskelighed som et værktøj til at løse konflikter. Kun gennem total accept …« 

 
*** 

 
Da jeg vågnede næste morgen sad jeg på et toilet. Efter lugten at dømme lå det i et 

gorillabur, efter temperaturen at dømme lå det på en pingvinfarm, men efter lyden at dømme 
lå det på en undergrundsstation. Møjsommeligt flyttede jeg omkring på aviserne under 
kostumet og rettede på nissehuen. Selv om kulden og lugten forsøgte at overgå hinanden i 
ulidelighed fandtes der alligevel noget der var værre. 

»Kan du så se at komme ud derfra!« skreg en apoplektisk vagt inden han begyndte at 
tæske løs på døren med arme og ben. »Sig mig engang, tror du at det er en varme- og 
hyggestue?« 

Med provokatoze i hovedet, rimfrost i skægget og gorillabur i næsen bevægede jeg mig 
med den råbende vagt i hælene ud på gaden. Solen var stået op og byen var fuld af støjende 
biler da jeg traskede af sted for, uden penge, at finde morgenmad.  

 
Hen mod aften havde jeg stadig ikke fundet noget at spise og begyndte at flirte med en 

skraldespand bag en restaurant. Da jeg løftede låget og mærkede stanken af fordærvet mad, 
indså jeg at affald slet ikke var min kop te – ikke endnu. I stedet gik turen et stykke ud af 
byens centrum og ind på en skrothandel for at finde et bilvrag som kunne fungere som logi for 
natten. Jeg var netop faldet for en gammel Ford med knust bagrude da jeg så noget som fik 
mig til at spærre øjnene op. Delvist dækket af sne stod min gamle stationcar ved siden af en 
skrotbunke og ventede på at blive ribbet for reservedele. Halvt løbende bevægede jeg mig 
hen for at prøve dørene. Centrallåsen så stadig ud til at være blokeret, men haspen i soltaget 
var ødelagt og snart sad jeg i forsædet på min gamle bil og sov trygt med min kartoffelskål i 
favnen. 

 
*** 

 
Det var lyset som vækkede mig næste morgen. Sneen på skrotpladsens biler var smeltet 

og solen strålede kraftigt fra den høje, mørkeblå vinterhimmel. I nogle minutter sad jeg stille i 
bilen og slappede af mens jeg så mig om. Skrotpladsen syntes ikke at kende til nogen former 



for system og orden. Iblandt et virvar af rustne kabler, knuste karosserier og store, beskidte 
maskiner stod min gamle bil og ventede på sin skæbne. Få meter foran min smadrede 
kofanger fik jeg øje på en gammel mand som sad på en ølkasse og studerede sin 
morgenavis. Nysgerrigt tørrede jeg duggen af mine briller og strakte hals for at læse med. 
Hostende vendte manden sig om og sendte mig et anklagende blik inden han gemte avisen 
væk.  

 
Medrofobi: Ubehag ved at måtte undvære information om den del af verden som ikke kan 

nås direkte gennem sanserne.  
 
Info-spotter: Person som kan læse en avis uden at holde den i hånden eller kigge på en 

skærm uden at røre tastaturet. Informationssamfundets svar på manden på risten. 
 
Info-nærethed: Irritation over info-spottere. 
 
Da jeg lagde mine skriveremedier i lommen, fandt jeg resten af min julecigar. Som 

erstatning for morgenmad satte jeg den i munden og tog en æske tændstikker i 
handskerummet. Med skægget krænget ned om hagen, smed jeg fødderne op i forruden og 
lænede mig tilbage i sædet. Snart var hele bilen pulset til og jeg åbnede askebægeret for at 
aske. Undrende lænede jeg mig frem da jeg fik øje på det lille stykke sammenkrøllede papir. 
Med pegefingeren fiskede jeg papiret op og foldede det ud: 

 
Få hjælp af Sue de Nym. Nettet den 27. december kl 12.00.  
 
24 
Jeg skal lige … 
Ekspedienten var i færd med at spille computerspil da julemanden kom styrtende ind i 

computerforretningen. Modstræbende rejste han sig og overlod sin stol foran skærmen til en 
kollega. 

»Jeg skal købe en computer,« udbrød jeg stresset. »Men jeg skal prøve den først – og 
det skal være …« 

Forvirret kiggede jeg på et ur over disken. 
»Det skal være om 4 minutter og 22 sekunder.« 
I 22 sekunder gloede han på mig mens han lod en pegefinger glide langsomt frem og 

tilbage over sit tynde overskæg.  
»Fordi noget er dyrt,« sagde han endelig og blinkede bag sine briller, »betyder det ikke at 

man også kan prøve det inden man betaler.« 
»Hvorfor ikke?«  
»Computere er beregnet til at købe – ikke til at prøve.« 
»Jamen … hvorfor?«  
»Fra fabrikken leveres de i lukkede kasser,« forklarede han. 
Febrilsk skævede jeg endnu en gang til uret. 
»Og der er tape hen over kasserne,« fortsatte ekspedienten og lagde armene over kors. 
»Men der er jo masser af computere som står fremme,« sagde jeg og pegede rundt i 

forretningen. »Kan jeg ikke prøve en af dem?« 



»Der er du naturligvis inde på noget …,« sagde han og soignerede sit overskæg med 
tungespidsen. »Men hvad nu hvis de bryder sammen mens du prøver dem? Så står jeg lige 
pludselig og mangler en kunde!« 

»Jeg bliver glad hvis computeren bryder sammen!« sagde jeg hastigt og pegede på mit 
kostume. »Den er en gave til et barn der ikke har opført sig ordentligt!« 

»Nå på den måde,« sagde ekspedienten og blødte lidt op.  
»Jeg skal på Internettet om to minutter og hvis det virker får jeg brug for …« 
Jeg kløede mig i huen og tænkte lidt. 
»Brug for hvad?« spurgte han. 
»En spand!« 
»En spand?« 
»Øh, ja – hvis jeg skulle blive dårlig.« 
Bag brillerne blev hans øjne så store som møllehjul. 
»En brækspand? Det lyder spændende!« udbrød han og kiggede på mig med fornyet 

respekt. »Hvad er det for et område på nettet du skal besøge?«  
»Det skal jeg vise dig!« 
»Men behøver du en spand – kan du ikke bruge den der?« spurgte han og pegede på 

min kartoffelskål mens han med albuen skubbede sine briller rundt i ansigtet. 
»Nej – den er til kartofler?« 
»Aha,« sagde han i et kollegialt tonefald og udpegede en computer. »Jeg må hellere 

hente en spand til os hver!«  
I et rasende tempo forsvandt ekspedienten ud i baglokalet.  
Uden at spilde værdifulde sekunder løb jeg hen til maskinen og smed mig i stolen foran 

skærmen. Med rystende hænder tog jeg turen ud i cyberspace for hvad jeg lovede mig selv 
måtte blive sidste gang.  

 
At jeg ikke havde spist i et par dage, viste sig at være en uvurderlig fordel. Med 

sammenknebne øjne nåede jeg forbi de endeløse række af ligegyldige informationer og 
reklamer uden at få brug for spanden.  

»Kan vi bruge dem her?« spurgte ekspedienten som kort efter var tilbage med to tomme 
pizzabakker i hænderne. 

»Udmærket,« sagde jeg mens et timeglas på en tålmodighedsnedbrydende måde 
roterede på skærmen. 

»Er det dødsporno?« spurgte ekspedienten og lænede sig info-spotter-agtigt ind over min 
skulder for at kigge med.  

»Det håber jeg ikke …,« sagde jeg og undertrykte min info-nærethed. Hvad ekspedienten 
ville sige når han så at julemanden bare skulle tale med en veninde, anede jeg ikke. Som han 
stod der med pizzabakken klar under hagen ville »skuffet« næppe kunne dække hans 
reaktion. 

Da timeglasset var ved at være færdigt med at nedbryde min tålmodighed, hørte vi 
pludselig et udråb fra den anden ende af forretningen. 

»Jeg har slået din highscore!« udbrød ekspedientens kollega. Jublende rejste kollegaen 
sig fra sin stol og løb begejstret rundt om computeren mens han kastede sine briller op i 
luften.  



»Jeg skal lige …,« sagde min ekspedient og styrtede alt hvad overskæg og briller kunne 
holde over for at slås om tastaturet med sin kollega. 

 
Jeg skal lige …: En afskedssalut der, når den siges af en computernørd, betyder: Farvel 

vi ses måske til næste år. 
 

*** 
 
»Hej – Frank!« skrev Sue de Nym. »Det er længe siden!« 
»Meget længe – tiden går – du ved.« 
»Du fik min besked fra Cleo!« 
»Ja,« skrev jeg og satte mit skæg ned under hagen for at tage min cigarstump frem og 

ryge videre, »men hun sagde også at du er blevet en ånd. Hvorfor siger hun det?« 
»Det gør hun vel fordi jeg skrev at hun skulle.« 
»Og hvorfor skrev du det?« spurgte jeg. 
»Fordi det er …« 
Maskinen arbejdede lidt inden det næste ord tonede frem på skærmen. 
»… rigtigt!« 
Forvirret gloede jeg på teksten. 
»Men du er jo både matematiker og undertøjsmodel,« skrev jeg til sidst. 
»Ja,« skrev hun, »og ånd!« 
»Var det din store hemmelighed?« 
»Intet mindre!« 
»Jamen – er du sikker?« 
Lang pause. 
»Jeg har lige mærket efter – den er god nok!« 
»Men hvad i alverden laver en ånd på Internettet?« spurgte jeg mens jeg pulsede hele 

skærmen til i cigaros. 
»Jeg venter …« 
»Hvad venter du på?« 
I lang tid kom der ikke noget svar. Mens jeg ventede på svar, betragtede jeg 

ekspedienterne. Omgivet af en kødrand af utilfredse kunder sloges de stadig om at komme til 
tastaturet. 

»Er du der endnu?« skrev jeg og trykkede enter. 
»Undskyld – jeg var lige i gang med at flytte mig.« 
»Hvor er du flyttet hen?« 
»Lige om bag dig!« 
Med et sæt vendte jeg mig om, men så kun at flere utilfredse kunder var på vej hen mod 

de tastaturduellerende ekspedienter.  
»Ha – ha!« stod der på skærmen da jeg kiggede igen. »Du vidste garanteret ikke at ånder 

også har humor.« 
»Nej,« skrev jeg, »men lige nu er jeg for sulten til at grine. Jeg har ikke spist i flere dage, 

er flygtet fra en tosseanstalt, bor på en skrotplads og har ingen penge.« 
»Og nu har du brug for hjælp?« 
»Ja.« 



»Skal jeg hjælpe dig?« 
»Hvad vil du gøre?« skrev jeg. »Vil du puste en pølsemand i nakken mens jeg stjæler 

pølser?« 
»Hvis vi mødes skal jeg vise dig hvad jeg kan gøre.« 
»Mødes!« skrev jeg, »men måske er jeg bange for ånder.« 
»Jeg er ingen ond ånd – hvor er du henne?« 
»I en computerforretning i Global Village centrum,« skrev jeg og skævede over til 

ekspedienterne som i kampens hede var begyndte at hive hinanden i brillerne. 
»Pas på at du ikke bliver genkendt.« 
»Jeg er klædt ud i et julemandskostume,« skrev jeg og smed min cigar i en potteplante 

inden jeg satte skægget på plads, »men det er ikke en holdbar løsning på mit problem.« 
»Hvorfor ikke?« 
»Den er for sæsonpræget.« 
»Mød mig nytårsaften ved indgangen til byens rådhus klokken 18.00 – så skal jeg skaffe 

dig noget at spise.« 
»Om fire dage!« skrev jeg. »Kan det ikke blive før?« 
»Jeg er endnu ikke kommet hele vejen til byen. Ved et uheld nåede jeg ikke flyveren i 

morges.« 
»Er ånder nu også begyndt at være afhængige af flytrafikken?« 
»Ja – og Internettet, men husk: Det er sundt at faste – bare drik rigeligt med vand.« 
 
25 
Infonaivisme 
»Lækre, gratis snacks og godt selskab!« stod der på en informationsstander ved 

indgangen til natklubben. Min fastekur havde nu varet i fem dage og jeg var parat til at gå til 
yderligheder for at få den afsluttet. Hele dagen havde jeg sendt noget nær lidenskabelige 
blikke efter byens skraldespande uden af den grund at være faldet for fristelsen. For en stund 
stod jeg og kiggede på standeren mens mine tænder skiftevis klaprede og løb i vand. For ikke 
at smadre tænderne satte jeg en snip af mit skæg i munden og strakte hals.  

 
Menneskemylderet foran indgangen var overvældende. Hvad der trak, kunne jeg ikke se, 

men måske var det sandt hvad der stod ved indgangen. I fuld fart masede jeg mig vej ind ad 
døren forbi garderoben og hen mod en dørvogter med en nakke som en bogreol. Skjult bag 
mit skæg passerede jeg bogreolen indenom og fortsatte videre ind i natklubbens larmende 
hjerte. På et podium stod en discjockey der hellere ville snakke end høre musik, og på 
dansegulvet vrimlede det med mennesker der hellere ville høre musik end snakke. På alt 
hvad der kunne stås på, stod der alvorlige mænd som over øl og cigaretter gloede efter piger 
der forsøgte at se ud som om de ikke gloede igen. Med kurs mod baren kantede jeg mig 
igennem et tiltagende menneskehav. Mylderet syntes ikke at kende hverken tæthedsgrænse 
eller mætningspunkt og nåede snart lemmingeniveau. Da baren var under ti meter væk, 
kunne en paletkniv ikke længere presses ned imellem mig og natklubbens gode selskab. At 
binde sine sko ville være ensbetydende med druknedøden. Afkræftet løftede jeg i stedet 
fødderne og lod små, velduftende piger med tyggegummi i munden og nuttede ting i håret, 
bære mig ind til baren. På barens kant stod de store skåle med snacks og bød sig til. Febrilsk 
strakte jeg armene og fik fat i en skål for at trække den til mig. Med åben mund og skægget 



nede om hagen gjorde jeg klar til et orgie af Roms-forfaldske dimensioner da jeg kiggede ned 
i skålen og så at den var fyldt til randen med 

 
Gulerødder!  
 
Jamrende sprang jeg fri af småpigerne, landede mellem to alvorligt rygende mænd og 

sank hulkende sammen i baren. 
»Hvorfor ser julemanden så bedrøvet ud?« lød det kort efter fra en stemme ved siden af 

mig. Snøftende kiggede jeg op og så en kvinde der måske engang havde været en smuk 
blomst, men nu var sprunget ud af skabet som arkitektens trøst. Havde jeg været viking, ville 
hornene på min hjelm øjeblikkeligt være begyndt at hænge nedad – som en moderne mand 
måtte jeg i stedet tage til takke med en slap nissehue og tårer i øjnene. 

»Jeg er blevet info-naivist,« snøftede jeg. 
»Hvad?« 
»Jeg kan ikke længere se forskel på information og sandhed.« 
»Op med humøret!« brølede hun og greb mig i hånden.  
Med enorm kraft slyngede arkitektens trøst mig ud på dansegulvet og lod sine fangarme 

krybe ind overalt i mit kostume. Stadig hulkende løftede jeg fødderne og lod mig smide 
omkring med af det gode selskab til lyden af en tyve minutter lang elektronisk jingle. 

 
*** 

 
»Hvad i alverden laver du her?« spurgte jeg da jeg nytårsaften nåede frem til rådhuset 

præcis klokken 18.00. 
»Overholder min aftale,« sagde min date og lod sine mørke øjne hvile på mine. 
»Med hvem?« 
»Med dig!« udbrød hun og børstede lidt sne af sin lange, elegante frakke. 
»Men hvad … jeg forstår ikke! Hvordan?« spurgte jeg mens min nissehue fyldtes til 

randen med ubesvarede spørgsmål. »Er det Sue som har sendt dig?«  
»Hvad mener du?« spurgte Cleo og smilede. »Jeg er Sue!« 
»Jamen – du er da …,« sagde jeg og gik i stå. 
»Ikke i aften,« sagde hun og lagde hovedet på skrå. »Du har jo en aftale med Sue, og her 

er hun!« 
Hun satte hænderne i frakkens lommer og drejede omkring foran mig. 
»Men… hvordan og med … hvor er så Cleo?« 
»Hun er ikke med, men jeg fryser; lad os gå. Jeg vil til nytårsfest med julemanden.« 
»Men er du så en ånd?« spurgte jeg mens vi begyndte at gå. 
»Ja,« sagde hun. 
»Men …,« sagde jeg og kløede mig så grundigt i mit stivfrosne skæg at der knækkede et 

stykke af. »Hvordan?« 
»Cleo har det ikke så let med mænd,« sagde Sue. »Hun tænker og arbejder for meget. 

For et par år siden fandt hun på at optræde som en sorgløs ånd på Internettet. Uden mig ville 
hun aldrig nogensinde blive inviteret ud.« 

»Hvorfor en ånd?« 



»En ånd er Cleos modsætning – den lever her og nu, har ingen forpligtelser. Uden 
forpligtelser er det meget lettere at bilde en mand ind at det er ham der er den stærke.« 

»Men hvad med Cleo …,« spurgte jeg mens Sue stoppede op foran et udstillingsvindue 
for at trække en bærbar skønhedssalon op af sin håndtaske. »… ved hun at du er her?« 

»Nej,« svarede Sue inden hun åbnede salonen og kiggede i spejlet for med en kirurgs 
præcision at lægge en hurtig makeup. »Da jeg for et par år siden blev træt af Internettet og 
gik ud for at møde andre mennesker, tror jeg hun glemte alt om at jeg eksisterede.« 

»Ser man det,« sagde jeg da Sue pakkede sin salon væk. 
»Cleo ved næsten alt og er god til mange ting,« sagde Sue da vi igen begyndte at gå. 

»Men makeup kan hun ikke lægge.«  
»Kunne du ikke sende hende på kursus?« spurgte jeg. 
»Det har jeg prøvet, men hun har aldrig tid.« 
»Men hvad laver Cleo nu?« 
»Det ved jeg ikke,« sagde Sue og trak på skuldrene. »Jeg tror hun hviler sig – det har hun 

brug for når hun en sjælden gang har fri fra arbejde!«  
»O.k.,« sagde jeg. »Nu begynder jeg at forstå det hele, men  hvorfor fortalte du ikke hvem 

du var da vi mødtes på nettet?« 
»Du ville have troet at jeg var skør, men nu er du jo også selv skør.« 
For en stund gik vi videre uden at sige noget. 
»Men hvordan vidste du det med ulykken?« spurgte jeg da Sue stoppede op ved 

indgangen til en ældre etageejendom. 
»Fordi …,« sagde hun og smilede. »Stjernerne lyver aldrig.« 
»Jeg ved ikke hvad jeg skal tænke, men vil du lige holde den her?« spurgte jeg.  
Mens Sue holdt kartoffelskålen, rettede jeg på aviserne under mit tøj og glattede mit 

frosne skæg med fingrene. 
»Min fastekur har varet en uge,« sagde jeg. »Jeg er snart ikke andet end skind, ben og 

aviser. Hvornår skal vi spise?« 
»Om et øjeblik,« sagde Sue. »Cleo fik tilsendt en invitation til en nytårsfest. En af hendes 

forretningsforbindelser holder fest for en gruppe internationale kunstnere.« 
»Og de har ikke noget imod at du tager julemanden med?« 
»Er julemanden måske ikke en international kunstner?« 
 

*** 
 
»Kan du se festen nogen steder?« spurgte jeg da vi kort efter trådte ind i en stor 

herskabslejlighed. I entreen var der ikke en sjæl, og da jeg stak hovedet ind i stuen, kunne jeg 
heller ikke se nogen. 

»Men der står på invitationen at det er her,« sagde Sue og studerede sin indbydelse. 
»Er du sikker?« spurgte jeg. 
»Måske foregår festen herinde,« sagde hun og åbnede en dør over for entredøren. 
Da jeg kiggede ind ad døren sprang mit hjerte et slag over. Få meter fra mig stod et 

overdådigt bord som var spækket med flasker, skåle og pander – alle var fyldt til randen med 
salater, små lune retter, chips, brød, ost, vin og øl. Jeg forsøgte at holde mig selv tilbage, 
men kunne intet stille op. Duften af friskbagt brød kildrede min næse og satte mig i en trance 
der fik kroppen til at reagere helt af sig selv. Uden at konsultere min viden om takt og tone 



strøg jeg som en kanonkugle gennem stuen. I den ene hånd holdt jeg min kartoffelskål og 
med den anden flåede jeg skægget ned omkring hagen. Saligt brummende skovlede jeg 
febrilsk skålen og munden fuld af mad og tabte i min iver en halv kylling og en fisk på gulvet. 
Med øjnene afsøgte jeg bordet for knive og gafler mens jeg højlydt gryntende indså hvor 
Babbage havde sine manerer fra. Jeg skulle netop til at fylde min skål for anden gang da en 
ufattelig smerte skød igennem min mave. Halvt i panik løb jeg over til et åbent vindue for, 
råbende, at sige farvel til min aftensmad. Kraftigt hostende trak jeg hovedet ind ad vinduet og 
tørrede mig om munden for at se mig om. Omkring mig tonede et stort og overdådigt indrettet 
rum frem. På de høje vægge hang gamle malerier. På piedestaler i rummets hjørner stod der 
skulpturer og mellem skulpturerne – i rækker af  sofaer og stole –  var der ikke en sjæl at se. 
Ved den ene ende af buffeten fik jeg pludselig øje på en dreng som iført et alt for stort 
jakkesæt sad og arbejdede foran en bærbar computer. I forlegenhed satte julemanden sit 
skæg op omkring munden. 

 
»Undskyld!« lød det ovre fra døren. 
Irriteret kiggede drengen mod døren, hvor Sue stak hovedet ind. 
»Er det her hos Duncan?« 
»Nej,« sagde han, »de bor ovenpå. Det her er hos Bates.« 
»Så er vi nok gået forkert,« sagde Sue. 
»Det vidste jeg allerede da jeg hørte døren gå,« sagde drengen og missede med øjnene 

bag et par briller store nok til at skjule en dykkermaske. »Alle mine gæster er kommet.« 
Med et sigende blik pegede han på computerskærmen og vendte tilbage til sine taster. 
 
 
26 
Eksplanisme 
»Det ligner slet ikke en fest det her – her sker vist ikke så meget,« hviskede Sue mens vi 

sneg os rundt mellem gæsterne hos Duncan. Ved små sofaborde sad hvad der måtte 
formodes at være de internationale kunstnere og så sig undersøgende omkring. Med en frisk 
forsyning af mad og en velkomstdrink i hænderne satte julemanden sig sammen med 
undertøjsmodellen i en lille sofa i et dødsdømt forsøg på at ligne de øvrige gæster. 

»Har du set hvem der er her?« udbrød Sue og pegede over mod et af vinduerne. 
Uden at holde op med at spise kiggede jeg op og så en smuk, rødhåret kvinde som ivrigt 

gestikulerende holdt foredrag for en mand iført jakkesæt og sandaler. 
»Gud!« udbrød jeg og satte tallerkenen for at trække huen ned i panden, »men det er jo 

min kropsterapeut, George Leveis!« 
»Det er kvinden jeg taler om,« sagde Sue. »Den anden er vistnok hendes mand.« 
»Hvem er hun?« spurgte jeg og tog min tallerken for at spise op. 
»Kender du ikke Lena Jones?« 
»Nej,« sagde jeg og kiggede på George som smilede og nikkede så han var ved at falde. 
»Lena holder kurser i hvordan mænd bliver rigtige mænd og kvinder bliver rigtige kvinder. 

Hun er hvad jeg plejer at kalde for en eksplanist.« 
»En eksplanist?« 
»Ja – en person der kan forklare alting.« 
»Men det må da være rart for hende.« 



»Ikke nødvendigvis – findes der noget mindre kvindeligt end en kvinde der er optaget af 
hvad det vil sige at være kvinde?« spurgte Sue og nippede til sin velkomstdrink. 

Infoenza-inspireret fandt jeg min lokumsrulle frem og tog et par notater: 
 
Eksplanist : Menneske der ved at kunne forklare alting i teorien, aldrig når frem til at gøre 

det i praksis.  
 
Eksplanistisk aksiom : Praksis = Den teoretiske udfoldelsestid delt med antallet af ord 

gange med lix-tal opløftet til tilhørerhypotensen i anden potens. Det eksplanistiske aksioms 
glidebane : Når resultatet endelig foreligger, er der ikke tid til at gøre noget i praksis. 

 
Human-eksplanist: Menneske der er så god til at forklare menneskelig adfærd at 

vedkommende ikke har tid til at have en adfærd selv.  
 
»Ja, sådan kunne det godt formuleres,« sagde Sue da jeg viste hende hvad jeg havde 

skrevet, »men pas på at du ikke selv bliver eksplanist.« 
»Det gør vel ikke noget,« sagde jeg. »Hvis bare der er eksplanisme jeg kan forklare.« 
»Nå – ja,« sagde Sue. »Men pas alligevel på. Cleo har deltaget ved flere af Lenas kurser 

for at lære hvordan mænd og kvinder bør optræde over for hinanden. Nu kan hun forklare så 
meget at ingen ved deres fulde fem kunne finde på at være kæreste med hende. Jeg vil ikke 
have at det går sådan for dig.« 

»Hvorfor ikke?« spurgte jeg. 
»Det kan jeg heldigvis ikke forklare,« svarede Sue og smilede hen over sit glas mens en 

høj tyndhåret fyr i sportsjakke kom hen og trak en stol over til vores sofa. Nikkende for sig 
selv satte han sig over for mig, lagde hænderne bag nakken og lænede sig tilbage. 

»Nu sidder du nok og tænker på hvor du har set mig før,« sagde han og smilede. 
»Nej,« sagde jeg og smilede tilbage bag mit skæg. »Jeg ved hvor jeg har set dig før. Du 

er Carlson Gab.«  
»Det var ligegodt …,« sagde han og slog sig på det ene lår inden han rystede hektisk på 

hovedet. »I er jo alle vegne!« 
»Hvem?« spurgte jeg mens Sue rejste sig for at hilse på værterne. 
»Mine læsere!« 
»Men vi mødtes jo på …,« sagde jeg og skævede til George mens jeg overvejede om det 

ville være for risikabelt at smide skægget. 
»Åhh!« afbrød Gab. »Hvis man dog bare kunne få lov til at leve et anstændigt og anonymt 

liv som et helt almindeligt menneske, men fortæl mig – hvor har du set mig sidste gang?« 
»Jeg har jo set dig i …« 
»Interviewet i Jim Panzee-show?« afbrød han og tog min kartoffelskål fra mig for at skrive 

sin autograf i bunden. 
»Nej, men vi mødtes jo på …!« 
»Undskyld mig et øjeblik,« sagde han og gav mig skålen tilbage inden han vendte 

opmærksomheden mod en mand som iført et stilfuldt jakkesæt havde sat sig ved siden af 
mig. »Jeg håber ikke at det gør noget hvis jeg lige hilser på en af de andre gæster.« 

»Næhh …,« sagde jeg og satte min kartoffelskål ned på gulvet. 



»Hej,« sagde Carlson til manden ved siden af mig. »Jeg kender Alberto Scooliono, Harry 
Thing, Jim Panzee og Steven Speven. Hvem kender du?« 

»Aha!« sagde manden og løftede det ene øjenbryn. »Jeg kender også Jim Panzee. Og 
ud over det kender jeg Dick Tathor, Lena Jones, Gilbert Bates og Mel Parrot.« 

For en stund sad Gab og regnede sammen indtil han opdagede at den stod 5 – 4 til den 
anden. 

»Åh – ja,« sagde han og smilede til sine overarme. »Jeg glemte for øvrigt en.« 
»Nå – hvem kender du mere?«  
»Jeg kender også Prick Jones,« sagde Gab stolt. 
»Kender du virkelig ham?«  
»Det kommer man jo ikke uden om.« 
»Men det er jo mig,« sagde fyren. 
»Er du sikker på det?« spurgte Gab skeptisk. 
Irriteret rystede Prick Jones på hovedet. 
»Men hvis det er rigtigt,« sagde Gab da Prick rejste sig for at gå, »så vil jeg give dig lov til 

også at sige at du kender mig. Jeg hedder Gab … Carlson Gab!« 
Da Prick forlod bordet vendte Carlson sig mod døren og sagde: »Det er da min gamle ven 

– den berømte bladkonge Alberto Scooliono. Jeg må hellere gå derover inden han bliver sur!« 
»Hvad laver du nu med den toiletrulle?« spurgte Sue og satte sig mens Gab styrtede over 

til bladkongen. 
»Skriver om en rekoknist,« sagde jeg. 
»Hvad er det for noget?« spurgte hun og tømte sit glas. 
»En person som ikke kan kende forskel på anerkendelse og genkendelse,« sagde jeg og 

kiggede på hende. »Er der noget galt?« 
»Ja,« sagde hun og rejste sig. »Jeg bliver nødt til at gå! Cleo har en aftale om en halv 

time.« 
»Hvad? Jamen… Hvornår kommer du tilbage?« udbrød jeg og fulgte efter hende ud i 

entreen. 
Beslutsomt tog hun sin lange frakke fra knagerækken og åbnede døren. 
»Vent nu lidt!« sagde jeg. »Hvornår kan jeg møde dig igen?« 
Uden en lyd stak hun et lille kort i hånden på mig og gav mig et kys på skægget inden 

hun forsvandt. Forvirret kiggede jeg på kortet. Det var Sues visitkort med en adresse og en 
håndskreven og næsten ulæselig besked på bagsiden. 

 
Nøglen ligger under potteplanten ved døren. Mød mig kl 10 i morgen tidlig! 
 
27  
Humaneksplanisme 
Mens Carlson med et selvsikkert udtryk i øjnene læste en af sine tekster højt for Albertos 

skulder, satte jeg mig tilbage i sofaen for at drikke en kop kaffe.  
»Var det din veninde som gik?« spurgte en stemme pludselig. 
Jeg kiggede op. Foran mig stod Lena Jones og betragtede mig som en læge der tilser en 

syg.  
»Det tror jeg,« svarede jeg. 



»Moderne mænd!« udbrød hun opgivende. »I lærer aldrig at holde på kvinderne! Jeg var 
simpelthen nødt til at komme over og give dig et par tips.« 

»Men hun skulle til et møde,« forklarede jeg. 
»Det siger hun,« sagde Lena og smed sig ned i sofaen ved siden af mig. Mødet mellem 

sofaen og en bagdel der var hårdt emballeret i en lang kjole skabte dønninger der var høje 
nok til at min kaffe skvulpede over. »Jeg har lige udgivet en bog som du vist kunne have 
glæde af at læse.« 

»Hvad hedder den?« spurgte jeg. 
»Mand dig op mand!« 
»Undskyld,« sagde jeg forsigtigt, »men jeg spurgte jo bare.« 
»Lad være med at sige undskyld!« udbrød hun arrigt. »Hvis du læste min bog ville du vide 

at en rigtig mand aldrig siger undskyld. Ud over det er det bogen der hedder: 'Mand dig op 
mand'.« 

»Nå,« sagde jeg. 
»Ved du hvad du mangler?«  
»Næ – hvad mangler jeg?« 
»Du mangler at kunne mestre manden i dig selv!« sagde hun og slog en knyttet næve 

imod sin håndflade. »Det har du brug for!«  
»Hvorfor det?« spurgte jeg. 
»Neeeej! Hvor har du brug for at læse den bog!« sagde hun og lænede sig tilbage for at 

lægge den ene arm hen over ryglænet bag mig. »En mand sidder, som jeg skriver på side 
117, ikke og spørger en kvinde til råds. Jeg forstår godt at din veninde gik.« 

»Nå, men det vidste jeg ikke.« 
»Nu gør du det igen!« råbte hun vredt.  
»Hvad?« 
»Du udviser tvivl og usikkerhed! Den slags er netop hvad jeg forsøger at lære mænd at 

lægge fra sig. Som jeg skriver, er det den rigtige mands pligt aldrig at være i tvivl.« 
For en stund sad hun og kiggede på mig som forsøgte hun at regne ud om der 

overhovedet var noget jeg duede til. 
»Hvorfor siger du ikke noget?« spurgte hun til sidst. 
»Jeg kan ikke finde på noget at sige,« sagde jeg. 
»Tavshed er næst efter tvivl det mindst mandige en mand kan hengive sig til!« sagde hun 

og løftede pegefingeren. »Du er nødt til at lære at tale og udtrykke dine holdninger.« 
»O.k.,« sagde jeg og skænkede mere kaffe. 
»Nu bliver jeg snart vred på dig!« udbrød hun.  
»Hvorfor det?« 
»En rigtig mand sidder ikke bare ukritisk og giver en kvinde ret.« 
»Nå, men så kan det da godt være at jeg ikke er helt enig,« sagde jeg og tog en tår af min 

kaffe. 
»Nu er du bare trodsig!« udbrød hun. 
»Nej – jeg er ikke!« udbrød jeg og kiggede over på Carlson som havde lagt armen 

omkring Alberto mens Alberto snakkede med Prick Jones. 
»Jo du er!« sagde hun skarpt. »Når en mand lider af trodsighed er det tegn på at han kun 

har fundet under fem procent af manden i sig selv. Sig mig engang har du overhovedet ingen 
anelse om hvad det vil sige at være en mand?« 



»Det troede jeg indtil for to minutter siden,« sagde jeg og gjorde mine til at rejse mig. 
»Typisk flugtadfærd,« udbrød hun og rystede på hovedet. »I slutningen af min bog tager 

jeg netop aspektet flugt op. Når en mand flygter viser det ikke kun hans angst, men også at 
hans mandighed er truet. Jeg tror aldrig at jeg har mødt en mand der havde mere brug for at 
læse min bog end dig.« 

»O.k.!« sagde jeg og blev siddende. »Hvis du ved så meget om at være mand kunne du 
så ikke tage og fortælle mig hvad det vil sige?«  

»Det kan jeg naturligvis ikke sidde her og fortælle dig,« sagde hun irriteret. »Hvis du 
lyttede til mine råd ville du jo aldrig blive en rigtig mand, men lad mig alligevel give dig en ide 
om hvad vi taler om her: Problemet med moderne mænd er, som jeg skriver i min bog, at de 
har svært ved at tage initiativer. De har simpelthen mistet troen på sig selv og på deres 
mandighed. De tør ikke handle fordi kvinderne skræmmer dem. På den måde bliver de sløve 
og ugidelige og søger efter et hurtigt knald eller alt for lange sportsudsendelser i fjernsynet.« 

»Men dér har jeg en fordel,« sagde jeg. 
»Hvorfor?« 
»Fordi jeg ikke kan tåle at se fjernsyn.« 
»Ikke tåle!« råbte hun og kiggede med afsky på mig. »En mand som ikke kan tåle ganske 

almindelige ting er ikke en mand. Det skriver jeg om på side 42. Hvis ikke du læser bogen må 
du i det mindste love mig at du læser den side.« 

»Jeg skal se hvad jeg kan gøre,« sagde jeg. 
»Godt!« sagde hun. »Men lad mig for god ordens skyld fortælle dig lidt om hvad der står. 

På side 42 råder jeg dig til at lave en hyggeaften med nogle andre mænd som du virkelig 
holder af. Når I er samlet, så sæt jer sammen og luk øjnene. Tag eventuelt sko og sokker af 
og lad jeres bare tæer røre hinanden – på den måde bliver det lettere for jer at tale frit. En 
efter en fortæller I så hinanden om hvordan I har det med at være mænd. I starten er det 
svært, men I må føle jer frem for at kunne mærke hvor I er henne i jeres liv som mænd. Giv 
jer hen og nærm jer den indre mand hvor han nu er. Bliver I bange, kan I tage hinanden i 
hænderne og synge eller bare bevæge jer sammen og kærtegne hinanden. Mærk hele tiden 
hvem og hvor I er. Det vigtigste er at I tør lære at udtrykke jeres angst.« 

»Jeg er ikke helt sikker på at det er noget for mig,« sagde jeg og rettede lidt på mit skæg. 
»Ikke noget for dig! Det er din eneste chance for nogensinde at blive en mand,« sagde 

hun og så opgivende ud. 
»Aha,« sagde jeg og satte min kartoffelskål op på bordet foran os for ikke at glemme den. 
»Er den din?« spurgte hun forskrækket. 
»Ja!« sagde jeg og rakte den frem mod hende. 
Som en vampyr der konfronteres med et sølvkors, trak hun sig tilbage. 
»Som mand skal du også lære at lade køkkenudstyret ligge derhjemme når du går i 

byen,« udbrød hun. »En rigtig mand kan naturligvis lave mad, men det må ikke kunne ses på 
ham.« 

»Hvad må man så kunne se på ham?« spurgte jeg og satte skålen tilbage på gulvet. 
»Man må kunne se hans udstråling!« sagde hun og pegede på George som i samme 

øjeblik slog hænderne sammen og sagde »Alle tiders!« til en fyr med krykker og begge ben i 
gips. »Derfor starter jeg altid med at lære mine egne mænd det seksuelle – på den måde 
påvirker jeg hurtigst deres udstråling.« 

»Aha, men hvad lærer du dine mænd om sex?« spurgte jeg. 



»Først og fremmest skal de lære at tage mig hårdt, men samtidig huske på at det ikke må 
være på en diskriminerende måde.« 

»Hvordan – tage dig hårdt?« 
»Ja – du ved – ligesom om det var en slags blid voldtægt. For at møde det kvindelige i 

mig selv må jeg, i korte øjeblikke, kunne underkaste mig mandens styrke. Derfor beordrer jeg 
mine mænd til at voldtage mig, men de får ikke lov til at gøre det i virkeligheden.« Mens hun 
talte løftede hun en lang pegefinger og holdt den op imellem os. »Vi lever i et moderne 
samfund og jeg kan ikke lade nogen mand holde mig tilbage – heller ikke i sengen.« 

»Øhm …,« sagde jeg, »Hvordan får du så dine mænd til at voldtage dig?« 
»For at kunne stimulere andre mennesker til den rette adfærd må man – som jeg ser at 

du i det mindste er klar over – være parat til at optræde i forskellige udklædninger,« sagde 
hun og skubbede sin barm et stykke op så den var ved at springe ud af kjolen. »Ønsker du at 
stimulere til den blide voldtægt, er det mest effektivt at være klædt som en stuepige i et lille 
forklæde, en kort nederdel og højhælede sko.« 

»Klæder du dig ud som en stuepige?« spurgte jeg. 
»Ja,« sagde hun, »men kun når jeg skal være effektiv.« 
»Aha!« sagde jeg. »Jeg synes nu egentlig også at en stuepigeuniform kan være fræk.« 
»Hvad er det dog du siger!« råbte hun. »Mener du virkelig det?« 
»Ja!« 
»Så er du da et svin!« udbrød hun vredt. »Sig mig engang – tror du kun at kvinder er til 

for at behage og underkaste sig dine perverse lyster?«  
»Nej, men …« 
»Mig er der i hvert tilfælde ingen som skal bestemme over – og specielt ikke en mand,« 

sagde hun resolut. 
»Men det kunne jeg da heller aldrig finde på,« forklarede jeg. 
»HVAD!« skreg hun og sprang op af sofaen. »Skal du nu også til at bestemme det?« 
 
28  
Massekommunikationspsykose 
Klokken var over tolv da jeg med en info-enza-ajourført lokumsrulle forlod festen for at 

begive mig gennem byens støjende gader. Ved årsskiftet havde jeg med et bedemandssmil 
stået over for andre bedemandssmilende gæster som iført muntre hatte svingede med 
skralder og drak champagne. Da mand-dig-op-mand-kvinden til sidst begyndte at bevæge sig 
nytårskyssende i min retning stod det mig klart at det var tid til at komme videre. Hele byen 
omkring mig var på grund af årsskiftet forvandlet til et inferno af fest og farver. Den fede, 
hvide røg fra raketter og kanonslag hang tungt over mit hoved mens jeg tog turen ned ad en 
mindre befærdet sidegade. Et stykke nede ad gaden stoppede jeg op for at trække kostumet 
op i nakken og stramme mit skæg da en stemme råbte: 

»Hej – du! Hvad laver du! Du går den helt forkerte vej.« 
Jeg vendte mig om og opdagede at en minibus var stoppet på den anden side af gaden. I 

bussen sad en gruppe på omkring ti-tolv julemænd og kiggede undrende på mig. Irriteret 
vinkede chaufføren i min retning. 

»Hvad mener du med den forkerte vej?« 
»Hvis du skal være med i aften, skal du den vej,« sagde han og pegede i den retning 

bussen kørte. 



»Med til hvad?« 
Ingen i bilen hørte mit spørgsmål – alle var travlt optagede af at rokere rundt for at få 

plads til en ekstra julemand. 
»Kom herover! Du kan køre med os,« sagde den hvidskæggede chauffør og stak hånden 

ud ad forruden for at åbne skydedøren. 
»Hvorfor ikke?« mumlede jeg og luntede over til minibussen for at køre med. 
 
Få minutter senere ankom vi med hvinende dæk til et lille torv i den mere ydmyge ende af 

byen. Fra alle retninger strømmede der julemænd til området. Flere steder var der tændt bål 
og hist og her kunne jeg se hvordan små grupper af julemænd var i færd med at brække 
brosten op af vejene og stable dem i bunker. I al hast sprang vi ud af bilen og gik i samlet trop 
hen til en række trillebøre som alle var læsset med brosten. En høj og ranglet julemand med 
sølvsmykker i alle de synlige kropsåbninger trådte frem for at hilse. 

»O.k. – venner!« sagde han barskt. »I kan kalde mig Fido. Om lidt går det hele løs og så 
skal de lede fascister lære ikke at forsøge at knække ytringsfriheden.« 

I en truende gestus knyttede han den ene hånd. 
»Alle har lov til at udtrykke sig frit! At I bare ved det!« 
En af julemændene i vores gruppe rakte hånden i vejret for at stille et spørgsmål. 
»Der er ikke tid til snak,« sagde Fido. »Nu må vi stå sammen og sige vores mening så 

ingen længere er i tvivl!« 
»Hørt!« udbrød flere af julemændene. 
»I kan godt droppe jeres massepsykose,« udbrød Fido vredt. »Alle må tænke selv! ER I 

MED PÅ DEN?!« 
»Hurra,« var der en enkelt som råbte. 
»Om ti minutter vil I løbe op og smadre den Mac Donuts forretning derovre,« sagde Fido, 

»men først har vi nogle sten der skal gøres klar.« 
Forvirret gloede jeg på Mac Donuts mens Fido pegede på trillebørene. 
»Jeg håber at I har medbragt indpakningspapir,« sluttede han og råbte: »TIL KAMP FOR 

FRAKTION 95 – OS LÆNGE LEVE!« 
Under Fidos ledelse var vi snart i færd med at pakke brosten ind i papir. Sammen med 

hver brosten lagde vi en diskette indeholdende information om gruppens arbejde samt et 
udførligt evalueringsskema. Papiret som var dekoreret med engle og basuner blev i al hast 
slået om stenene og disketterne hvorefter vi satte bånd og et kort med teksten: 'Kan IKKE 
byttes!' på pakkerne. Mens vi arbejdede på højtryk, kom en julemand frem på en tribune et 
sted midt på torvet.  

»Jeg har en drøm!« råbte han i en mikrofon og fik ordene til at gjalde ud over byen. »Om 
en verden der kan hente 200 milliarder ucensurerede fjernsynskanaler fra andre planeter i 
Mælkevejen og stadig mener at den har mediemonopol.« 

Der lød spredte klapsalver flere steder omkring os. 
»Jeg har en drøm!« fortsatte taleren mens han holdt sin knyttede næve op i luften. »Om 

en verden der har mere end blot én skærm på hver væg og i hvert møbel, men også i hvert 
enkelt stykke toiletpapir!« 

Klapsalverne rejste sig endnu en gang fra tilskuerne. 
»Jeg har en drøm! Om en verden som opererer mobiltelefoner og internetopkobling 

direkte ind i hovederne på nyfødte børn!« fortsatte taleren mens en hurtig serie af mindre 



eksplosioner rystede tribunen. »Vi må skabe en verden hvor alle ved alt – hvor mennesket 
med modtagere og sendere i hovederne kan slå kroppen fra! Pakke gud og hver mand ned i 
små kasser og sikre at vi er både velorienterede og i live til evig tid. Husk!« skreg han med 
skinger stemme mens han atter løftede sin knyttede næve. »Ingen må nogensinde kunne feje 
noget ind under gulvtæppet!« 

»Men hvis vi er i live til evig tid,« sagde julemanden ved siden af mig. »Er der da nogle 
informationer som vi går glip af?« 

»Hvor vover du at sætte spørgsmålstegn ved de ultimative tanker om det ucencurerede 
samfund!« brølede Fido og stillede sig op foran min nabo for at se barsk ud. 

»Men hvis vi altid er i live,« svarede min nabo. »Hvordan kan vi så være informerede om 
hvad der sker efter døden?« 

Med et brøl begyndte Fido at slå løs på julemanden med knyttede næver, men stoppede 
da de ultimative tanker atter steg op fra tribunen. 

»Jeg har en drøm!« brølede taleren. »Om en verden hvor alle mennesker knytter kabler 
og siger de guddommelige ord: Spørg ikke hvad dit samfund kan sige om dig, men hvad du 
kan sige om dit samfund!«  

»Jeg er lige ved at tro at jeg er gået forkert,« sagde jeg til Fido mens han holdt min 
forslåede nabo i skægget og kiggede drømmende op mod tribunen. 

»HVAD!« skreg han og ruskede naboen i skægget. »Vi får brug for alle mand – og du går 
ingen steder!« 

Han havde netop talt ud da jeg hørte sirener fra den anden side af torvet. Nogle større 
optøjer var i gang og lyden af ruder som smadredes gav sammen med sirenerne og råbene 
fra kamplystne julemænd genlyd i gaderne. Jeg kastede et blik over mod centrum af torvet og 
så en gruppe der var i færd med at vælte to biler, hælde dem over med benzin og sætte ild 
på. 

»NU!« råbte Fido hvorpå hele gruppen løb skrigende mod Mac Donuts-forretningen. 
Pakkerne steg op fra den løbende forsamling og knuste den store spejlglasrude for herefter at 
hagle ned over alt hvad der havde brug for at lære noget om ytringsfrihed. Fra små gader 
bevægede politiet sig nærmere, og kampen bølgede frem og tilbage over hele torvet. 
Gennem tåger af røg hørtes skrig og adskillige skud hvorefter den tykke kvælende røg gled 
ind over vores gruppe. 

»Tåregas! Tåregas!« Blev der råbt. »Brug skæggene!« 
Omkring mig samledes vores gruppe for at ændre kurs. Alle holdt med den ene hånd 

skægget op foran ansigtet mens vi satte i løb mod begivenhedernes centrum midt på torvet. 
For en stund var jeg blændet af tårer, men kom ud i et område hvor udsynet blev bedre. Mens 
jeg forsøgte at orientere mig, slap jeg skægget og gned mine svidende øjne. Snart så jeg 
noget som fik hårene til at rejse sig under min hue. Ikke langt fra hvor vi stod havde jeg udsyn 
over et massivt opbud af politifolk som i en vifte bevægede sig mod os med skjolde, hjelme 
og løftede knipler. Mens en trillebør med friske forsyninger nåede frem, overvejede jeg om jeg 
skulle have nøjedes med at krydre natten med mand-dig-op-mand-kvindens nytårskys. 

»Så er det nu!« brølede flere af julemændene hvorpå vi begyndte at smide pakker mod 
rækken af skjolde foran os. 

»Tag hvad I kan bære, og spred jer ud!« 
Med kartoffelskålen fuld af pakker løb jeg fremefter og kastede i alle retninger. Pakkerne 

susede omkring mine ører da jeg zigzaggede forbi en gruppe kronragede nissepiger som ved 



hjælp af en lille kane trak en bevidstløs julemand væk fra kampens hede. Inden længe løb jeg 
tør for ammunition og begyndte i stedet at samle pakker op fra jorden. Under en kraftig 
pakkeregn bevægede politiet sig råbende fremefter. Flere af betjentene var begyndt at 
returnere vores materiale som med hule drøn regnede ned omkring mig.  

»Tag evalueringsskemaerne!« blev der råbt.  
Da jeg var i færd med at samle et skema op faldt en julemand til højre for mig. Jeg 

kastede mig på knæ ved siden af ham og så magtesløst til mens blodet silede ud under hans 
hue. 

»Lad ham ligge!« lød det fra en julemand som dukkede op ved siden af mig. »Han skal 
nok klare sig – jeg kender ham – han læser til læge!« 

Med et hæst skrig sprang jeg op for at hævne den faldne. En pakke var højt løftet over 
mit hoved da jeg løb mod rækken af skjolde foran mig. Uden en bestemt modtager i tankerne 
sendte jeg pakken af sted mod megafoner, hundeglam og støjende sirener. 

»Tilbage! Tilbage!« blev der pludselig råbt. I vild forvirring flygtede julemændene til alle 
sider. Blændet af panik så jeg mig om og begyndte at løbe over mod Mac Donuts da en 
lammende smerte skød gennem min hue. Sprællende styrtede jeg forover mens jorden i 
svimlende fart slog luften ud af mig, sendte en stjerneregn igennem mit hoved for at 
bortcensurere min bevidsthed. 

 
29 
Dødlås 
»Vil du have en øl?« 
Jeg kiggede op. Alfreds munddiaré var stoppet, og han holdt en flaske frem mod mig. 
»Nej tak,« sagde jeg. 
»Det er ikke godt at drikke alene,« sagde Alfred og tog en tår af flasken. »At drikke er, 

ifølge Kierkesongs tolkning af Descant, en social aktivitet. Netop ved at læse Kierkesongs 
tolkninger af Ånden i flasken har jeg måttet erkende at det er idioti at drikke alene.« 

»Men ikke at tale alene,« tilføjede jeg. 
Alfred hørte ikke efter, men sagde: »Desværre må jeg stoppe min udredning her! Klokken 

er kvart over otte, og jeg skal snart på arbejde.« 
»På arbejde?« sagde jeg. 
»Som du sikkert kan høre så underviser jeg i filosofi,« sagde han og rejste sig for at 

pakke en taske. »Jeg skal ind på universitetet og rette de sidste eksamensopgaver inden 
juleferien er slut.«  

»Aha …« 
»Jeg er altså sikker på at den skål her ikke stod her i går,« sagde han til sig selv og 

løftede kartoffelskålen som stadig stod på skrivebordet. 
»Lad være med at smide den igen,« sagde jeg mens jeg gjorde mig klar til at holde mig 

for ørerne. 
»Hvorfor?« 
»Den er et minde.« 
»Et minde!« udbrød han begejstret. »Er du nu blevet så glemsom at du ikke længere kan 

huske Sogrotesk?« 
»Øh … hvem?« 
Alfred vendte det hvide ud af øjnene. 



»Sogrotesk! Du ved ham filosoffen som intet vidste!« 
»Åh, ja – ham kan jeg godt huske.« 
»Men du forsøger ikke længere at plagiere ham?« 
»Nej,« sagde jeg og tænkte lidt mens jeg forsigtigt satte mig op. »Min hukommelse har 

det bedre. Jeg kan huske at jeg fik en sten i hovedet, men blev reddet af en gruppe 
nissepiger som skubbede mig herned i en kane.« 

»Nå,« sagde Alfred og satte skålen ved siden af mig på briksen. »Det var underligt at de 
kørte dig hertil.«  

I min lomme fandt jeg Sues visitkort og viste ham det.  
»Kender du den her adresse?« 
»Ja, selvfølgelig,« sagde han. »Sue er min nabo. Skal du også besøge hende?« 
»Nissepigerne må have taget fejl af adressen.« 
Alfred lagde kortet på sit bord og tog en mobiltelefon frem fra sin taske. 
»Du må have mig undskyldt et øjeblik,« sagde han, »indimellem opholder jeg mig på et 

kursted som har bedt mig om, hver den første, at ringe for at fortælle hvordan jeg har det.« 
Han ringede op og talte for en stund med en person på kurstedet. Mens han talte lød der 

en kraftig støj fra døren. I et øjeblik troede jeg at nogen var i færd med at skrabe døren i 
stykker med en spade. Uden at se forskrækket ud afbrød Alfred sin samtale, og smed 
telefonen på briksen ved siden af mig inden han gik over for at åbne døren. 

»Piphans vil ind,« sagde han da døren gik op. 
»Jeg må også se at komme af sted …,« sagde jeg, men gik i stå da jeg så Piphans stå i 

døren. Langsomt og med slimen hængende i kager omkring gabet luntede en knurrende hund 
i hestestørrelse ind ad døren for straks at løfte snuden da den fik færten af mig. Med et 
temperament der placerede den et sted midt mellem kælesyge og hundegalskab sprang den 
firbenede slimfabrik hysterisk gøende i min retning. Instinktivt stak jeg hænderne i lommerne 
for ikke at få dem slimet til eller bidt af. Med mine lår spændt fast på hver side af et 
ølkassestort hundehoved stoppede Piphans op og faldt hen i en uhyggelig tavshed. 

»Han er bare kælen,« sagde Alfred mens hunden med snuden arbejdede sig fremefter for 
at hjælpe mig i spagat. »Jeg håber ikke at du har noget imod dyr.«  

I rædsel kiggede jeg på det enorme hundehoved som ikke behøvede at gøre andet end at 
hikke for at kastrere mig.  

»Øhh – næhh …« 
Varsomt trak jeg hænderne op af lommerne og forsøgte at skubbe ølkassen en smule til 

side. På en besynderlig staccatoagtig måde udstødte hunden nogle lyde for at vise hvor let 
den havde til hikke.  

»Du har da vist et problem,« sagde Alfred og kiggede på mig mens han pakkede sin 
taske færdig. »Er du bange for hunde?« 

»Nej, men for gulerødder,« sagde jeg. 
»Men du ser da bange ud,« sagde Alfred og kiggede på hunden inden han råbte »DÆK!« 
Modstræbende trak Piphans sig lidt tilbage for at lade en tunge på størrelse med en 

fejebakke suse gennem luften foran mig. Mens jeg fik plads til at samle benene, slimede 
fejebakken mine bukser til med lige dele piskede æggehvider, jord og hundehår.  

»Hvis du lader være med at se ham i øjnene, vil han ikke springe i struben på dig,« sagde 
Alfred og trak hunden i halsbåndet for at give slimen tid til at størkne. 

»Og hvis jeg alligevel kommer til at se ham i øjnene?« 



Alfred trak på sine små skuldre og lod hånden glide vandret hen over sin hals. 
Mens jeg sank en klump i kokusnøddestørrelse begyndte Piphans at afsøge gulvet foran 

mig for at finde det bedst mulige sted at angribe fra.  
»Er der andet jeg skal huske?« spurgte jeg. 
»Huske?« spurgte Alfred og lukkede sin taske. 
»Ja – med hensyn til hunden.« 
»Nåhh – ja, hunden,« sagde han og så tænksom ud. »Hvis ikke du vil angribes, skal du 

passe på ikke at komme til at røre ved mig. Derfor giver jeg aldrig mine gæster hånden når 
jeg får besøg.« 

»Det vil jeg huske.« 
»Du må heller ikke tale alt for højt eller alt for pludseligt og øhh …« 
»Ja?« sagde jeg interesseret. 
»Det er naturligvis vigtigt at du ikke ser ud som om du er bange. En hund kan være 

meget følsom over for den slags, men det ved du sikkert.« 
Jeg nikkede langsomt og kastede et blik på hunden som straks løftede hovedet for 

knurrende at stirre mig direkte i øjnene. 
»For en sikkerheds skyld er det nok bedst at du slet ikke bevæger dig!« tilføjede Alfred. 
»Nåhh – ja …« 
Det kløede på mit knæ. Jeg ignorerede kløen. Der var ingen grund til at risikere livet. 
»DÆK!« råbte Alfred pludselig. »Ja sådan – det var godt.« Langsomt og skuffet faldt 

hunden sammen på gulvet og lod ølkassen hvile imellem sine enorme poter. 
»Du behøver ikke låse når du går,« sagde Alfred og greb sin taske.  
»Jamen jeg skal snart …,« sagde jeg mens hunden forsigtigt begyndte at mave sig over 

mod mig. 
»Hvis du husker hvad jeg har sagt, skulle du være i sikkerhed,« afbrød Alfred da Piphans 

atter trykkede sit hoved ind mellem mine ben. »Det er faktisk den mindste rottweiler jeg 
nogensinde har haft.«  

 
Inden jeg nåede at sige mere var Alfred ude ad døren og smækkede den efter sig for at 

skynde sig på arbejde. 
 
30 
Cabel Babel Network 
»HER ER …,« sagde en dyb stemme mens paukerne ni måneder efter mit besøg hos 

Alfred drønede gennem tv-studiet. 
 
»HARRY THING LIVE!« 
 
»I aften har vi besøg af en person som mildest talt har sat sindene i kog i hele landet,« 

sagde Harry bag sin store mikrofon inden han med et af sine velkendte, selvudslettende smil 
rettede på sine berømte røde seler og drejede omkring i stolen. »Vi har ophavsmanden til en 
ny bog om såkaldte informationsoverførte sygdomme – også kaldet infoenza-sygdomme – i 
studiet – og infolog, Frank Santa – hvordan føles det at være på alles læber?« 

»Læber er ikke alt,« sagde jeg og krammede kartoffelskålen som end ikke den samlede 
stab af stylister fra Cabel Babel Network havde været i stand til at vriste fra mig. 



»Øh – nå …,« sagde Harry og skævede over til sin teleprompter for at se om der var 
mere han skulle sige. »… Og til dem af seerne som ikke ved det, er Frank Santa ophavsmand 
til vores største konkurrent: Den mediefri certificering. Han er grundlægger af den 
informationsfri skole og af de egogartnerier som i disse dage skyder op over hele landet. Og 
Frank; i din nye bog skriver du at du oplever dig selv som en astronom. Målet er at finde liv i 
de elektroniske mediers uendelige, informerende og følelseskolde univers.« Harry holdt en 
kort pause mens han modtog en spandfuld anvisninger i sin øresnegl. »Hvad er det for et liv 
du forsøger at finde?«  

»Det er et liv der ikke er baseret på statistik.« 
»Hvad er der galt med statistik?« 
»Øhm … Jeg har det bedst uden …« 
»Aha,« konkluderede Harry og lavede et af sine berømte kameraskift inden han fortsatte: 
»Og fra analysefirmaet Concrete Group har vi chefanalytiker og livskvalitetsforsker 

Wilhelm Liam Cemosram med os i aften. Wilhelm; godaften!« 
På en skærm på bordet foran os dukkede et ansigt uden hverken skæg, hår eller 

øjenbryn frem. Et par udstående øjne var lige ved at skubbe de sekskantede brilleglas af 
næsen da ansigtet begyndte at tale: 

»Hallo Harry!« sagde det. 
»Du har en kommentar til Frank.« 
»Ja – Harry,« sagde Wilhelm. »Jeg har netop lavet en ny statistik der giver Franks ord en 

vis berettigelse.« 
»Hvad viser din statistik?« 
»Den viser at de mennesker der har den højeste livskvalitet, har et fællestræk.« 
»Fortæl os om det!« 
»De tager ikke beslutninger på baggrund af statistik.«  
»Aha!« udbrød Harry og sendte mig et sigende blik. »Hvad gør de så?« 
»De tænker selv,« sagde forskeren og lagde nakken lidt tilbage for at hvile brilleglassene 

på sine øjeæbler. 
»Ser man det!« svarede Harry og læste fra teleprompteren at han skulle se overrasket ud 

– hvilket han straks gjorde. »Du siger altså at videnskaben burde lave færre statistikker og i 
stedet lade mennesker leve deres eget liv?«  

»Ja – sådan må man tolke min undersøgelse,« sagde Wilhelm mens Harry for en 
sikkerheds skyld fortsatte med at se overrasket ud lidt endnu. »På den måde kunne vi hjælpe 
flere mennesker til at blive mere beslutsomme.« 

»Men hvordan kan du vide at det hænger sådan sammen?« 
»Det ved jeg …,« sagde Wilhelm og holdt sine briller fast mod øjnene med pegefingeren. 

»… når jeg kigger i statistikkerne.« 
»Men burde du ikke tænke selv i stedet for at bruge statistik?« spurgte Harry. 
»Øhm – jo, men hvem ville lytte til mig hvis jeg ikke havde underbygget mine 

konklusioner?« spurgte Wilhelm og skød brillerne af ved at blinke.  
»Tak til Wilhelm,« sagde Harry hvorpå skærmen slukkedes for at give Wilhelm tid til at 

lede efter sine briller. 
»Men Frank Santa – det er jo ikke alt hvad der foregår i medierne som er baseret på 

statistik?« 
»Hvad er ikke baseret på statistik?« spurgte jeg. 



»Interviews med kendte mennesker er for eksempel ikke statistik,« sagde Harry og så 
tænksom ud på netop den måde som gjorde ham så god på fjernsyn. 

»Jo,« sagde jeg og kælede med min skål. »De baseres på hvor stor en procentdel af 
befolkningen som kender den der skal interviewes.« 

Mens Harry i tre sekunder tænkte sig om, mistede vi ifølge et display på bordet 2,3 
millioner seere. 

»Og her til sidst,« sagde Harry hvilket gav os 3,2 millioner nye seere. »Må du kort fortælle 
os hvor info-enza-sygdommene kommer fra?« 

»Info-enza-sygdomme opstår i et samfund hvor tingene går for hurtigt,« sagde jeg. »I 
gamle dage kommunikerede vi gennem røgsignaler og runesten – i dag har vi fjernsynet og 
Internettet. Budskaberne leveres hurtigere og hurtigere, men vi har glemt noget.« 

»Hvad?« 
»At udvikle hurtigere hjerner.« 
Da det var sagt, lavede Harry et kameraskift der kunne give enhver studievært tårer i 

øjnene mens han tryllede min bog frem under bordet. 
»I sin bestseller om informationsoverførte sygdomme skriver Frank Santa,« sagde Harry 

og læste højt fra teleprompteren:  
 
I sin søgen efter ro pløjede mennesket med en mobiltelefon i hånden og en radio i tasken 

ud i vildnisset. Knap var mennesket nået frem før luften vrimlede med satellitter og andet 
isenkram som skulle levere hvad mennesket var på flugt fra, men i virkeligheden ikke kunne 
undvære – kontakt til omverdenen. Udviklingen forvandlede vildnisset til støjnisset. Hver gang 
én gruppe mennesker fandt en fredfyldt plet uden for mediernes rækkevidde, udviklede en 
anden (eller måske endda de samme) nye medier som kunne skabe kontakt. Hverken månen 
eller filippinergraven er i dag mediefri zoner. Hvordan skal et menneske nogensinde kunne 
udvikle sig hvis det aldrig er længere end et tastaturtryk fra sin mors skød? 

 
»Ja – sådan lyder de pessimistiske ord fra aftenens gæst. Og bliv hos os! Når vi kommer 

tilbage efter pausen skal vi høre hvad Gilbert Bates har at sige til Frank Santa.« 
Mens Harry på en planlagt og professionel måde fingererede ved nogle blanke stykker 

papir på sit bord, overlod han programmet til sponsorerne. 
 
»Den lille hjemmeværnsmand!« lød det fra skærmen foran mig. »Ny Magnum 44 med 

vandpistolsdesign og patroner til børnehøjde – bringer familien nærmere sine ubudne gæster. 
Håndgranater til frugtskålen – ses først når det er for sent! Cyankalium til skarpe negle – tryk 
din voldsmand i hånden før han trykker dig! 

Få det hele i nærmeste supermarked: Lydløs tyverialarm, lokkemad til vindueskarmen og 
vagthunde med sovesyge.« 

Forsigtigt skævede jeg til skærmen og så billeder af far, mor og børn som i kakiuniformer 
og hjelme lå på lur bag en sovende Sanktbernhardshund. Mens reklamerne fortsatte indså 
jeg at jeg kunne se fjernsyn helt uden at få infonoiasymptomer. Lettet lænede jeg mig tilbage i 
stolen, kiggede på skærmen og sendte en venlig tanke til manden som havde helbredt mig for 
infonoia – min bror – menneskekenderen Jack. Uden at blinke lod jeg øjnene hvile på 
skærmen og lod mine tanker rejse tilbage i tiden – tilbage til min afsked med det 
alkoholiserede leksikons skurvogn og hans uhyggelige, knurrende slimfabrik. 
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Zappomani 
Ølkassen havde nu i snart en halv time presset sig ind imellem mine ben uden at gøre 

mine til at flytte sig. Et par gange forsøgte jeg at trække mig baglæns på briksen, men blev 
straks præsenteret for en arrig knurren og et kort glimt af et tandsæt der bestemt ikke var til 
udvortes brug. Desperat afsøgte jeg endnu en gang rummet for at finde en udvej. Vinduet var 
kun nogle få meter væk, men at begive sig ud på en rejse af den længde med Piphans i 
hælene ville være den sikre død. For en stund overvejede jeg at slå hunden så hårdt jeg 
kunne oven i hovedet med min kartoffelskål, men indså hvor let de enorme kæber kunne 
påføre mig et kønsskifte. Utålmodigt skævede jeg til uret. Sue ville først komme hjem om en 
time. Mens jeg sad helt stille forsøgte jeg at tænke tilbage – havde Alfred sagt noget om at 
jeg ikke måtte råbe til naboerne? Jeg overvejede at tage chancen, men opdagede pludselig 
Alfreds mobiltelefon. Med sit lysende display vendt opad lå den lidt over en meter til venstre 
for mig. Forsigtigt lod jeg hånden glide i telefonens retning. Millimeter for millimeter kom jeg 
nærmere, for til sidst at lade min rystende hånd gribe omkring nøglen til den globale landsby. 
Piphans mumlede gnavent, men undlod at vise tænder mens jeg hengav mig til at løse det 
næste problem: Hvem skulle jeg ringe til? For det første kunne jeg overhovedet ikke huske et 
eneste telefonnummer og for det andet lå Sues visitkort helt ovre på skrivebordet. Diskret 
rømmede jeg mig og trykkede på gentage-tasten. At ringe til Alfreds kursted var ingen ideel 
løsning, men måske kunne de give mig nummeret til oplysningen. Telefonen ringede to gange 
inden røret blev taget: 

»Mr. Paul's office! Det er Mr. Paul,« lød det fra telefonen.  
I et par sekunder gloede jeg lamslået på telefonen mens jeg forsøgte at tænke i 

sandsynlighedsregning.  
»Hallooo – er der nogen?« bappede Mr. Paul i den anden ende. 
»Øhm … Jeg har et problem,« hviskede jeg og forsøgte samtidig at forvrænge min 

stemme. 
»Frank? Er det dig? Hvor i alverden er du henne?« 
Jeg overvejede at afbryde forbindelsen, men udsigten over ølkassen fik mig på andre 

tanker. 
»Jeg sidder i en skurvogn og er i fare. Mellem mine ben sidder det mest uhyggelige og 

glubske væsen du kan forestille dig!« 
»Frank dog!« udbrød Mr. Paul. »Du er vel ikke taget på bordel?« 
»Nej …,« hvæsede jeg. »Jeg ringer fordi jeg er i knibe!« 
»Ja, du er i knibe og skal under behandling så hurtigt som muligt,« sagde Mr. Paul. 

»Fortæl mig hvor du er. Vi kommer og henter dig med det samme.« 
Forsigtigt skævede jeg til ølkassen mens en plan begyndte at forme sig i mit hoved. 
»O.k.,« hviskede jeg. »Du kan sende en plejer ud for at hente mig, men det er på en 

betingelse.« 
»Og det er?« 
»Kan du huske ham den store plejer der fangede mig da jeg var Nøgenman?« 
»Ja – Bill – hvad med ham?« 
»Han er den eneste der må komme.« 
»Men Bill er ikke på vagt.« 



»Så find ham! Hvis ikke det er ham der kommer og hvis ikke han kommer alene, så 
stikker jeg af.« 

»Hm …,« bappede Paul. »Jeg skal se hvad jeg kan gøre. Hvor er du?« 
»Jeg opholder mig ved Global Villages lystbådehavn,« sagde jeg og kiggede ud ad 

vinduet. »I en skurvogn der står lige ved siden af de store kornsiloer.« 
»Kan jeg ringe til dig?« 
»Nej – jeg kender ikke mit nummer, men husk! Hvis jeg ser nogen som ikke ligner Bill, så 

er jeg væk med det samme.« 
»O.k.!« sagde Mr. Paul. »Jeg sender ham så hurtigt som muligt!« 
 

*** 
 
Mine muskler var stive af smerte da jeg endelig hørte en bil nærme sig. Gennem vinduet 

så jeg den passere skurvognen og holde ind til siden. Med Bills enorme korpus bag rattet 
lignede bilen ikke andet end en rygsæk. Klatøjet tog kæmpen sin bil af og forsvandt fra mit 
udsyn for at traske rundt om skurvognen. Da han nærmede sig døren spidsede Piphans ører 
og trak sig et par millimeter tilbage. 

»Møhh …!« brummede Bill og åbnede døren for at bøje sig ned og kigge ind i 
skurvognen. Hvad han sagde da han blev ramt af hundrede kilo bidende slimfabrik i hovedet, 
nåede jeg ikke at høre. Uden ølkassen mellem benene var jeg, på få sekunder og med 
kartoffelskålen i hænderne, ude ad vinduet. I fuld fart løb jeg over mod skurvognen ved siden 
af, fandt nøglen under potteplanten og forsvandt i sikkerhed ind ad døren. 

 
Støjen foran Alfreds skurvogn var øresønderrivende. Gemt bag et gardin i et lillebitte 

køkken overværede jeg giganternes kamp. Ved døren lå Bill på ryggen mens den frådende 
ølkasse kastede sig over ham fra alle sider. Den klatøjede kæmpe havde, ud over sit hår, 
også fået kam til resten af kroppen og slog vildt om sig med begge arme. Med et velrettet 
spark ramte han til sidst den skummende ølkasse i nærheden af fejebakken. Spruttende af 
arrigskab kurede den et par meter hen over jorden så støv og gnister stod op omkring den. I 
et lynhurtigt spring var ølkassen tilbage for at sætte tænder i min redningsmand, men Bill var 
hurtigere. Med den ene hånd fik han fat om hundens strube og med den anden greb han den 
i halen. I en rullende bevægelse kom han på benene og sendte, som en diskoskaster 
slimfabrikken i en stor bue ud i havnen. Et sprøjt som nåede helt op på bådebroen blev 
ølkassens sidste kommentar i den sag. For en stund stod Bill og kiggede undrende ind i 
Alfreds skurvogn som overvejede han at tage hele molevitten med ud til hospitalet. Til sidst 
trak han på skuldrene, tog sin bil på og forsvandt igen. 
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Santaklausdrofobi 
»Hej! Min skat!« sagde Sue og gav julemanden et kys på kinden da hun kom ind ad 

døren med adskillige poser i hænderne. »Hvad er der sket med dit hoved?« 
»Jeg blev involveret i en kamp for at bevare ytringsfriheden og fik så vidt jeg ved en sten 

og en diskette i hovedet.« 
»Du må hellere tage et brusebad,« sagde hun. »I en af poserne ligger der noget rent tøj. 

Julen er ovre – du kan godt smide kostumet.« 



»Jamen – jeg er jo efterlyst!« udbrød jeg, »hvad nu hvis jeg bliver genkendt?« 
Hun rejste sig og gav mig en pose. Jeg åbnede den og tømte indholdet ud på gulvet i 

stuen. 
»Hvad er det?« spurgte jeg. 
»Jeg bryder mig ikke om at gå omkring på gaden sammen med julemanden når det ikke 

er jul – jeg har fundet en bedre udklædning til dig.« 
Jeg kiggede på udklædningen. I bunken lå et jakkesæt, en kam, en lille boks fra en 

brilleforretning, en saks og en barbermaskine. »En af mine veninder arbejder i en 
brilleforretning. Vi skal finde et par kontaktlinser som passer dig. Hvis du barberer dit 
overskæg af, friserer dit ellers så uglede hår og iklæder dig smagfuldt tøj vil ingen kunne 
genkende dig.« 

»Smagfuldt tøj?!« udbrød jeg og rynkede panden. »Synes du ikke at jeg plejer at gå i 
smagfuldt tøj?« 

»Øhm …,« sagde hun. »Når Cleo besøgte Jane kiggede jeg indimellem med over 
skulderen. Du plejede altid at ligne ham der med de mange penge … Hvad er det nu han 
hedder?« 

»Er det en filmstjerne?« 
»Nej!« 
»En rockmusiker?« 
»Nej!« 
»En sportsatlet …« 
»Nej – du ved – ham computermilliardæren!« 
»Øhm … Bates?« 
»Ja!« udbrød hun. »Du lignede Gilbert Bates!« 
»Men …,« udbrød jeg chokeret, »jeg er da meget større end ham.« 
»Ja, ja,« sagde hun, »men han er jo heller ikke voksen.« 
 
Da jeg havde været i bad, hjalp Sue mig med et rense mit sår. Ifølge Sue passede min 

nye udklædning perfekt, og julemandskostumet tog turen ind i kakkelovnen. Sammen satte vi 
os i en slidt sofa og nød varmen fra det brændende kostume mens hun serverede brændte 
boller og tynd kaffe.  

»Du ser helt godt ud,« sagde hun og smilede hen over sin kaffekop. »Har Jane aldrig 
fortalt dig noget om strygejern?« 

»Hun har fortalt mig hvor det stod,« sagde jeg mens jeg kunne høre at Piphans var 
tilbage for at producere slim og gø arrigt foran Alfreds skurvogn. 

»Kender du Alfred og Piphans?« spurgte jeg og studerede min nye kam inden jeg 
forsigtigt afprøvede den. 

»Ja, mon ikke!« sagde hun og fandt sin bærbare skønhedssalon frem for at male Cleo 
over. 

»Har Piphans aldrig overfaldet dig?« 
»Nej, men det har Alfred! Piphans ser barsk ud, men man skal bare klø ham bag øret så 

falder han i søvn. Alfred kan til gengæld snakke i timevis hvis ikke man går sin vej.« 
»Bare klø ham bag øret …,« gentog jeg langsomt. »Det skulle jeg have vidst.« 
»Ja – altså Piphans!« sagde hun og stoppede under en svær øjenvippemanøvre. 

Prøvede du ikke det?« 



»Øhm – næ …,« sagde jeg og tog min lokumsrulle fra bordet. »Jeg vidste ikke at det ville 
falde i god jord.« 

Mens Sue lagde mere brænde i kakkelovnen skrev jeg et par ord.  
 
Info-bulimiker : Person som fylder hovedet med enorme mængder af information for, ved 

først givne lejlighed, at brække det hele ud i ansigtet på andre mennesker. 
 
»Åh – ja,« sagde Sue da hun så mig skrive. »Det var jeg lige ved at glemme.«  
I en af de andre poser fandt hun en flad lædertaske.  
»Jeg har taget en gave med til dig.« 
»Jamen er det ikke en bærbar computer?«  
»Prøv at lukke den op.« 
Jeg åbnede tasken og tog computeren ud. 
»Den føles meget let,« sagde jeg. »I de få måneder jeg har været indlagt er man 

øjensynlig nået langt med udviklingen af lettere maskiner.« 
»Nej – vægten er noget jeg har sørget for,« sagde hun. »Det er en personlig computer 

som jeg har opfundet til dig. Den har et uendeligt tegnsæt, bliver aldrig forældet og er yderst 
miljøvenlig. Prøv engang at åbne den.« 

Forsigtigt åbnede jeg maskinen og opdagede at både tastaturet og skærmen var fjernet. I 
låget sad en blyant, en kuglepen og et viskelæder og i bunden lå en papirblok. 

»Hvad siger du så?« spurgte hun stolt. 
»Det må jeg sige!« 
»Den er vandtæt,« tilføjede hun. »Jeg kalder den for Crusoe 1.0.« 
»Du er fantastisk!« udbrød jeg og gav hende et kram. »Må jeg prøve den med det 

samme?« 
»Værsgo!« 
Foran kakkelovnen begyndte jeg i ro og mag at transmittere mine data fra lokumsrullen 

over på Crusoe 1.0. 
»Cleo sov på sit kontor i nat,« sagde Sue. »Da jeg vågnede fandt jeg den i bunden af et 

skab.« 
»Hvor har hun kontor?« 
»For to måneder siden fik hun en ny stilling som direktør for et stort firma som ligger inde i 

midtbyen – vidste du ikke det?« 
»Næ …« 
»Det er heller ikke alt jeg ved om hende,« sagde Sue. »Hun har altid rasende travlt og til 

sidst gider man næsten ikke forsøge at følge med.« 
»Bor Cleo aldrig her i skurvognen?« 
»Nej – hun har aldrig været her – enten bor hun på hotel eller på sit kontor,« sagde Sue 

og så sig omkring i den lille stue. »Indimellem tager jeg modeljob for at kunne betale huslejen, 
men det er Cleo der tjener alle pengene.« 

»Har I ikke fællesøkonomi?« spurgte jeg. 
»Fællesøkonomi?« udbrød Sue og lagde hovedet på skrå. »Hvorfor i alverden skulle vi 

have det?« 
»Øhm …« 
»Vi er jo ikke gift – vel?« 



»Nå, nej …,« sagde jeg og tænkte lidt. »Men her til morgen har jeg fået en ide og får brug 
for noget startkapital. Tror du Cleo kan låne mig nogle penge?« 

»Det må du selv tale med hende om,« sagde Sue. »Hvis der er noget jeg ikke 
interesserer mig for, så er det penge.« 

 
33 
Funktionsautisme 
»Det er ikke noget problem – overhovedet. En mailing til et  hundred tusinde husstande er 

mildt sagt en petitesse for et reklamebureau som vores,« sagde Bob og kiggede på mig hen 
over sin kreative designbrille. »Hvad havde du tænkt dig at sende ud?« 

»Et klistermærke og et badge,« sagde jeg.  
Sue havde givet mig adressen på Cleos arbejde, men hendes ulæselige håndskrift havde 

fået mig til at gå forkert flere gange. I stedet var jeg gået ind på reklamebureauet i koncernen 
Egomount Comers for at fremlægge min ide og for at få nogle kommentarer. 

»Lad os gå ind i møderummet,« sagde Bob. »Kan jeg byde på en forfriskning?« 
»Jo tak!«  
Kort efter sad vi i to forkromede designerstole ved et stort mahognibord. På væggene 

hang for en formue i malerier og i hånden havde jeg en krøllet plastickop med lunkent vand. 
»O.k.,« sagde Bob og pillede lidt ved en stor skrue i det mangekantede metalbrillestel. 

»Du vil have os til at lave en sticker og et badge, men lad mig høre – har du tænkt dig at 
benytte farver?« 

»Ja – farver lyder som en god ide,« sagde jeg. 
»Hvad med illustrationer?« 
»Nej – det er lige meget – bare en tekst.« 
»O.k.,« sagde han ivrigt. »Lad mig først vise dig noget som vil få dig til at spærre øjnene 

op!« 
I et skab ved døren fandt han en bærbar computer og tændte for den. 
»Det første vi må sikre os er at vi skaber et effektivt blikfang. Lad mig starte med at 

demonstrere den nyeste font fra Fontext 4.13,« sagde han begejstret mens jeg skævede ud 
ad vinduet for ikke at få infonoia. »Hvis du har penge nok, kan vi lave din tekst i en hvilken 
som helst farvekombination og størrelse. Her ser du en række forskellige 3D-effekter hvori jeg 
udnytter Hallucinator 4.0 helt ud til grænserne. Som du ser kan det lade sig gøre at lave 
skriften så det ser ud som var den malet med vandfarver, men så se her!«  

Inden han fortsatte, skruede han for effektens skyld på sine briller. 
»Når jeg klikker på denne knap kan jeg vende og dreje teksten præcis som du vil have 

det …« 
 
En halv time senere var Bob færdig med gennemgangen af hvad han kaldte en brøkdel af 

computerens muligheder, og jeg var ved at være halvvejs gennem indholdet af min krøllede 
kop. 

»Jeg vil have en række forskellige udkast færdig til dig på onsdag over middag,« sluttede 
Bob og stak hånden frem for at sige farvel. »Så kan vi begynde at tale økonomi og tidsplan 
for projektet.«  

Mens jeg gav ham hånden og spekulerede på hvordan jeg skulle skaffe penge, slog en 
anden tanke pludselig ned i mig. 



»Har vi ikke glemt noget?« spurgte jeg mens Bob satte computeren på plads. 
»Hvad?« spurgte han og tømte min kop ned i en tørstig palme ved døren. 
»Hvordan kan du lave det udkast færdig når …« 
»Det er ikke noget problem,« afbrød han. »Jeg sætter din tekst op på forskellige måder. 

På onsdag forstår du det meget bedre.« 
»Men for at skrive teksten,« sagde jeg og tænkte lidt. »Skal du så ikke vide hvad der skal 

stå?« 
»Nå, ja,« sagde han og kløede sig på brillestellet. »Der er du inde på en detalje som jeg 

lige havde overset.« 
»Vil du vide det?« 
»Ja,« sagde han og fandt en kuglepen frem for at skrive på den krøllede kop. »Hvad skal 

der stå?« 
»Reklamer nej tak,« sagde jeg. 
»Reklamer nej tak!?« udbrød han og smed koppen for i befippelse at være lige ved at 

skrue sit brillestel fra hinanden.  
»Ja – stickeren skal kunne sættes på brevsprækker og badget bruger man for at slippe 

for at få reklamer overrakt når man går på gaden.« 
»Hvorfor skulle du dog sende den slags ud?« spurgte Bob og smilede usikkert. »Det lyder 

absolut ikke som nogen god ide.« 
»Men kan du komme i tanke om andre der lever af at mindske papirforbruget?« 
»Øhm – nej, men det …« 
»Reklamefirmaer, papirfabrikker, trykkerier, indkøbscentre, forbrændingsanstalter og 

mange andre tjener penge på at reklamerne bliver sendt ud. Det er på tide at nogen tjener 
penge på at få dem stoppet.« 

»Men du taler om at tjene penge,« sagde han og skruede løs på sit brillestel i et forsøg på 
at genvinde kontrol over situationen. »Sagde du ikke at materialet skulle 
husstandsomdeles?« 

»Jo, men der skal vedlægges et girokort,« tilføjede jeg. »På den måde kan man sende 
mig alle de penge man har lyst til.« 

»Det lyder ulogisk,« sagde Bob og tog brillerne af for bedre at kunne skrue på dem. 
»Hvorfor skulle nogen sende dig penge?« 

»Fordi jeg sparer dem for penge.« 
»Hvordan gør du det?« 
»Hvis der ikke længere uddeles reklamer vil folk i højere grad handle lokalt,« sagde jeg. 

»Lægger man den tid som spares ved ikke at læse reklamer sammen med sparede 
transportudgifter og et nedsat forbrug som følge af færre fristelser må der være mange penge 
at spare. Ud over det vil samfundet kunne spare millioner af tons papir. Hvis modtagerne 
synes at det er en god sag, kan de indbetale et beløb. Overskuddet går til mig og til at lave 
flere stickere og flere badges.« 

Da Bob atter satte sin designbrille på næsen så den ud som havde han trådt på den. 
»Jeg er nødt til at tale med min chef om det her,« sagde han og fiskede sin mobiltelefon 

frem. »Hun må vurdere om det betyder at vi skyder os selv i foden.« 
»Åh – ja, det havde jeg ikke tænkt på,« sagde jeg mens Bob ventede på at chefen tog 

telefonen. 



»Hej Cleo! Det er Bob,« sagde han. »Jeg har et lille problem. Vil du være venlig at 
komme ned i møderummet så hurtigt som muligt?« 

 
34 
Junkjailing 
Med gnisterne springende bag kakkelovnens rustne gitter arbejdede jeg i flere uger for at 

sætte mine tanker om info-enza i system. I et stigende tempo bevægede min pen sig aften 
efter aften hen over Crusoe mens Piphans og hans kolleger gøede formålsløst bag de små, 
duggede ruder. Det var nu knap en måned siden at jeg var flyttet ind hos Sue, og en bog om 
infoenza-lidelser var ved at tage form. I aften var Sue gået tidligt i seng – Cleo skulle på 
forretningsrejse og jeg måtte undvære Sue i nogle dage. Inden hun var gået i seng, havde 
hun stillet en kande kold kaffe og branket tærte frem som natmad. Mens jeg selv lavede kaffe 
smed jeg tærten ud til Piphans og læste for anden gang det brev som Cleo havde sendt mig 
samme morgen. 

 
Kære Frank 
 
Sjældent har jeg gjort noget så farligt som at lade vores reklamebureau finansiere et anti-

reklameprojekt. Da den første halve million forsendelser var ude ad døren, blev jeg hevet op 
til et møde med firmaets administrerende direktør for at stå skoleret. Selv om jeg fortalte ham 
at den slags ideer længe har været på vej, var der ingen støtte at hente. Inden han smed mig 
ud, sagde han at det var en katastrofe, men at vi måtte se lyst på det – i det mindste stod vi i 
spidsen for den. I nogle dage var jeg omgivet af kølig overbærenhed, men for et par dage 
siden vendte stemningen totalt. Pengene vælter simpelthen ind fra begejstrede mennesker 
over hele landet. Egomount-koncernen har fået et helt nyt og grønt image i befolkningen, og 
jeg har fået frie hænder til at bruge koncernens andre virksomheder i mit samarbejde med 
flygtningen fra Sunnyfarm.  

 
Konklusionen er, at jeg nu kan gå videre med din anden ide. Om fjorten dage vil vi være 

klar til at tilbyde vores kunder det nye hardcore-antireklame-produkt. Vores markedsføring 
(den måske sidste som det vil være muligt at lave) af produktet er ved at være klar. Jeg har 
givet det titlen: »Santas egen junkjailing og gengældelse« og beder dig om at sende din 
underskrift for at kunne bruge dit navn i vores reklamer. Selve konceptet følger nogenlunde 
de retningslinier som vi talte om på mødet: Alle junkjailers modtager en stak forudfrankerede 
og adresserede konvolutter fra os. Løbende kan junkjaileren sende os alle de reklamer 
vedkommende modtager og vi vil forestå det fornødne gengældelsesangreb. Til alle som 
sender junkjaileren reklamer sender vi ti reklamer. Til ethvert firma som tager initiativ til at 
give junkjaileren reklamer eller smagsprøver på gaden sender vi ti reklamer og smagsprøver. 
Til alle firmaer som sender en dørsælger til en junkjailers dør sender vi ti dørsælgere. De 
samme regler gælder telefonsælgere og elektronisk post. Vores junkjailere bliver naturligvis 
udstyret med badges og dørskilte som vi forventer vil have en stærkt præventiv effekt. Som 
en udvidelse af projektet arbejder vores folk med et provisionsbaseret system som giver 
junkjaileren mulighed for at tjene penge på at sælge salgskurser til dørsælgere. 

 



Ud over junkjailing er jeg også gået videre med en af dine andre forespørgsler. Jeg har 
skaffet dig det info-enza-konsultationsrum som du har ønsket dig, og i næste uge åbner vi 
verdens første terapeutiske klinik med infoenza som speciale. At du er eftersøgt, har voldt 
mig lidt af et hovedbrud, men nu ser det hele ud til at falde på plads. For ikke at blive afsløret 
må du indtil videre optræde som: Infolog og behandler – Mr. John Paul. Jeg har fundet nogle 
passager i manuskriptet til din nye bog og indrykket dem som kronikker i flere af landets 
aviser. Du hører fra mig når klienterne begynder at henvende sig. 

 
Som aftalt har jeg også talt med Jane og givet hende dit brev. Hun er rasende over at du 

nægter at vende tilbage til Sunnyfarm. Ud over det brokkede hun sig over noget jeg ikke helt 
forstod – noget om at du havde stjålet en kartoffelskål – et arvestykke fra hendes bedstemor 
som hun beder om at du omgående sender tilbage. Jane fortæller mig også at hun har været 
bange for at Ada og Babbage er disponerede for infonoia. Derfor er de nu begge tilmeldt en 
ny computerskole. Babbage klarer sig, til trods for sit talehandikap, ganske godt, og Ada har 
allerede fået et diplom som skolens mest intelligente elev. Hun er nu så intelligent at hun ikke 
længere vil hjem når hun har fri. 

 
Kærlig hilsen  
 
Cleo 
 
P.S. Din nye stil klæder dig godt – du ligner ikke længere Gilbert Bates. Hvis ikke du 

allerede var gift, ville jeg overveje at lægge billet ind.  
 
35 
Infostress-terapi 
Iført min terapeutiske forklædning bestående af en gulerodsfarvet skjorte og en pibe satte 

jeg mig til rette i min store, farverige lænestol over for min første klient. På en briks under et 
stort panoramavindue med udsigt over Global Village park lå Liza og pillede nervøst ved sine 
kunstige øjenvipper mens jeg tændte min pibe. 

»Og du siger,« sagde jeg og var ved at brænde mig på tændstikken, »at du har slået en 
computernørd ned med et tastatur?«  

»Ja,« sagde hun, »han lå i coma i tre dage, men han overlevede.« 
»Hvordan kunne det komme så vidt?« spurgte jeg.  
»Det startede med at den virksomhed jeg arbejder for, indførte et e-mailsystem.«  
»Aha,« sagde jeg. »Men det er jo ikke så usædvanligt.«  
»Nej, men systemet var så fuldt af fejl at fejlene var det eneste vi brugte systemet til at 

udveksle mails om. En dag holdt vi et møde,« sagde hun og lagde en hånd hen over ansigtet 
for at stoppe et begyndende tic ved det ene øje.  

»Hvorfor?« 
»Fordi vi skulle tale om hvornår der skulle indkøbes en ny version af e-mailsystemet, men 

alle var så sure over fejlene i det gamle system at mødet druknede i skænderier. I stedet 
måtte vi skændes videre ved hjælp af e-mailsystemet.« 

»Hm – hm,« sagde jeg mens jeg, uden held, forsøgte at lave en røgring. »Men fik I så et 
nyt system?« 



»Ja,« ticede hun. »Og det virkede – det virkede tilmed så godt at alle begyndte at 
bombardere hinanden med information om alt mellem himmel og jord. Efterhånden lavede jeg 
ikke andet end at læse min post. Jeg kunne slet ikke nå at arbejde længere.« 

»Hm – hm,« mumlede jeg. 
»Men til sidst måtte jeg opgive at læse post. Hellere være uvidende end bagud.« 
»Var du den eneste i virksomheden der havde det sådan?« 
»I starten ja, men efterhånden var alle nødt til at følge mit eksempel.« 
»Aha,« mumlede jeg, »men hvordan bar I jer så ad med at kommunikere?« 
»Alle begyndte at gå omkring og lægge sedler på hinandens stole. Og så en morgen …,« 

sagde hun og lukkede øjnene mens hun skar tænder. 
»Hvis ikke du kan tale om det kan vi godt vente lidt,« sagde jeg og gik i forståelsesstilling. 
»Nej!« udbrød Liza og ticede så den ene af de kunstige øjenvipper sprang af og landede 

på gulvet mellem os. »Jeg må fortælle det til nogen!« 
»Bare giv dig god tid,« bappede jeg mens Liza begyndte at tice med hele ansigtet. 
»… så en morgen,« sagde hun til sidst, »var der en som havde lagt en seddel på min stol 

hvorpå der stod … hvorpå der stod …« 
»Ja?« 
»… stod: 'Læs din e-mail … der er en meget vigtig besked!'« 
»Læste du så din mail?« 
»Jeg forsøgte, men endnu en gang havde firmaet installeret et nyt e-mailsystem og det 

nye system virkede ikke. Der kom en computernørd og hjalp mig. I flere dage rodede han 
med systemet. Jeg kunne overhovedet ikke komme til at arbejde. Ved et uheld slettede han 
alle mine breve og rapporter, og der var ingen … der var slet ingen backup!«  

»Aha,« bappede jeg og lagde benene over kors for at intensivere min forståelsesstilling. 
»Jeg mistede flere måneders arbejde og …,« fortsatte Liza, »… det tog en hel uge før e-

mailsystemet virkede.« 
»Læste du så din post?« 
»Nej – jeg kunne ikke finde ud af hvordan det nye system virkede.« 
»Men hvem havde sendt dig beskeden?« spurgte jeg mens Lizas ene øje ticede en tåre 

over på min arm. 
»Beskeden kom fra den computernørd som havde hjulpet mig i en uge!« sagde hun vredt. 

»Til sidst kom han for at vise mig hvordan jeg skulle kalde beskeden frem …«  
Arrigt knyttede hun hænderne mens hun ticede med hele overkroppen. 
»Men hvad stod der?« spurgte jeg varsomt. 
»Der stod! 'Virker det her?'.«  
»Lad mig forklare dig,« sagde jeg og lukkede øjnene bag min pibe, »hvad du oplever i 

øjeblikket.« 
»O.k.,« ticede hun. 
»Du har fået et kronisk anfald af infostress.« 
»Infostress?« 
»Ja,« bappede jeg. »Du behøver ikke at være nervøs. Det er en meget udbredt lidelse 

hos computerbrugere.« 
»Men findes der ingen medicin?« spurgte hun og ticede den anden øjenvippe af. 
»Personligt har jeg valgt denne løsning,« sagde jeg og rakte hende min Crusoe 1.0. 
Overrasket satte hun sig op og studerede den. 



»Kan den kobles op i et netværk?« spurgte hun til sidst. 
»Nej – ikke endnu, men måske i en senere version.« 
»Du kan altså ikke bruge den hvis du skal sende post?« 
»Jo,« sagde jeg. »Hvis du kigger efter sidder der konvolutter og frimærker i låget.« 
»Aha,« sagde hun og bladrede lidt i Crusoes dokumenter, »men er det ikke en smule 

besværligt?« 
»Det er netop det der er fordelen. På den måde fristes man ikke til at udsende en halv 

million breve uden at tænke sig om,« sagde jeg og fandt et brev i min taske for at vise hende 
et eksempel. »Som du ser forsegles brevet med tape. Det skal ikke krypteres og forsvinder 
ikke så let i den blå luft på grund af en teknisk fejl.« 

»Det lyder smart,« sagde hun, »og jeg kan se at brevet er personligt.« 
»Netop!« udbrød jeg »Det er en effekt som man opnår på grund af Crusoes non-cut'n-

paste-funktion.« 
»Men sådan en computer ville jeg aldrig få lov til at bruge på mit arbejde,« sagde Liza. 

»Vi skal alle sammen bruge de samme værktøjer.« 
»Ja,« bappede jeg og rejste mig for at finde en anden medicin mod infostress i et skab 

ved døren. 
»Hvad er det?« spurgte hun da jeg lukkede skabet. 
»Det er en halvanden meter lang skumgummikølle,« sagde jeg og gav den til hende. 

»Infostress kommer af en energiophobning. Frustrationer er som udstødningsgas – hvis ikke 
de kommer ud af motoren, så springer den i luften. Stress og frustrationer må afsættes i den 
fysiske verden. Derfor må du vende dig fra den elektroniske til den fysiske verden for at 
kunne afreagere.«  

Undrende satte hun sig op på briksen og studerede køllen. 
»Jeg ordinerer dig at tæve din computer tre gange dagligt,« sagde jeg. »Hvis ikke det 

hjælper må du komme herned igen.« 
»Hvorfor?« 
»Så må vi prøve med en kølle af træ!« 
 
36 
Rigor morphing 
Af Frank Santa  
 
Rigor Mortis er en betegnelse som benyttes om den stivhed som indtræffer i et menneske 

efter døden. Morfologi er; læren om formen – og morphing er den teknik som benyttes på en 
computer til, ved grafisk manipulation, at lade et objekt bevæge sig fra én form til en anden. 
Betegnelsen rigor morphing udspringer af disse begreber og er betegnelsen for en af den 
moderne tids informationsbårne sygdomme. En stivhed i et samfund der er rettet mod at 
tilpasse sig teknologiens og mediernes begrænsninger frem for menneskenes. 

 
I det rigor morphe samfund lever mennesket i det ingenmandsland som findes mellem 

mediernes verden og den verden som vi engang kaldte for virkeligheden. Borgerens 
opmærksomhed bevæger sig på de områder af verdenskortet som vi har skabt gennem 
teknologi og medier, men som stadig i forskningssammenhæng er hvide, mystiske og 
tabubelagte. Jævnligt bryder det rigor morphe samfund sammen og vi konfronteres med 



spørgsmål som i informationsalderen er blevet mindre og mindre absurde: Hvad kom først: 
Medierne eller virkeligheden? Den virtuelle eller den såkaldt virkelige verden? Cyberspace 
eller face-to-face-space?  

I 1800-tallet talte egostensister om det fremmedgjorte menneske. Der var tale om et 
menneske som ikke længere formåede at forholde sig til sig selv, men kun til sine materielle 
omgivelser. I informationssamfundet opstår fremmedgørelsen ikke mellem mennesket og 
materien, men mellem mennesket og den medieskabte virkelighed. På denne baggrund har 
jeg skabt begrebet: 'Mediegørelse'. Mediegørelsen dikterer at det er blevet vigtigere at kunne 
beherske en computer end at kunne bruge den til noget bestemt.  

 
»Ingen forstod budskabet og ingen kendte afsenderen, men budbringeren formåede at 

formidle budskabet på en fortryllende måde. Hvad andet kunne vi gøre end at prise 
budbringeren som vor frelser?« 

(Folkeeventyret: Ske din vilje – af Frank Santa.) 
 
Medierne som helhed fungerer ikke længere kun som samfundets overvågende magt, 

men også som den udøvende, dømmende og lovgivende magt. Medierne søger konflikterne 
og fungerer ofte både som brandstifter, anklagemyndighed og moralens vogter. Journalister 
træder frem i offentligheden og interviewer hinanden. Der tales mere om internettet end om 
hvad det kan bruges til. Mennesket kan opbygge autoritet ene og alene ved at blive set og 
hørt. Fjernsynet og computeren er mere blevet møbler end midler. Computereksperterne 
definerer hvem der bliver informationssamfundets tabere og vindere. Vi vil hellere høre intime 
detaljer om de kendte end om dem der kender os. Mediegjorthedens mange symptomer ses 
på alle samfundsniveauer. De nationale ledere er blevet marionetter som lader sig styre af 
kendthed, medievanthed, professionelle formidlere og mediekonger. I det mediegjorte 
samfund opdager vi at vi ikke længere formår at gennemskue hvad vi gør ved hinanden – 
hvem vi taler med – hvem vi påvirker og hvorfor. Hensigterne bag de mange informationer 
bliver usynlige og mediet træder frem og bliver den reelle magtfaktor.  

 
37 
Ingenting 
»Det var alt,« sagde Cleo og vinkede nonchalant til Bob som iført en ny og mere 

avanceret brille forsvandt ud af hendes kontor og lukkede døren forsigtigt efter sig. »Nå, 
Frank! Succesen med din første klient er allerede rygtedes. Vi har fået mange henvendelser 
fra folk som gerne vil møde dig – jeg håber at du kan klare det.« 

»Jeg skal nok sige til hvis det bliver for meget.« 
»Fint – hvordan går det ellers?« 
»Jo, tak – og dig?« 
»Tak!« sagde Cleo alvorligt. »Jane har ringet – hun bad mig sige at hun vil skilles snarest 

muligt.« 
»Aha« sagde jeg. »Sagde hun noget om hvornår jeg kan komme til at se Ada og 

Babbage igen?« 
»Nej,« sagde Cleo og rynkede panden.  
»Kunne du ikke skaffe mig adressen på børnenes computerskole?« 
»Jeg er jo Janes veninde.« 



»Men du er min manager.« 
»Hm …« 
»Hvad er vigtigst?« spurgte jeg. »Dit arbejde eller dine veninder?« 
»O.k. – jeg skal se hvad jeg kan gøre!« 
Mens Cleo ødelagde Sues frisure ved at sætte håret om bag ørerne, tog jeg min Crusoe 

op af tasken for at stille den på bordet foran mig. 
»Vidste du for øvrigt at jeg har fundet mig en kæreste?« spurgte jeg. 
»Nej,« sagde hun og tørrede Sues læbestift af med en serviet da hun pudsede næse. 

»Hvad hedder hun?« 
»Sue,« sagde jeg. »Jeg har boet hos hende i over to måneder og det er det mindst 

gennemsnitlige forhold jeg nogensinde har haft.« 
»Du må tage hende med herned en dag,« sagde Cleo. »Vi kunne gå ud at spise sammen 

– jeg kunne også tage min kæreste med.« 
»Din kæreste!« udbrød jeg og kom til at skubbe Crusoe på gulvet. 
»Ja,« sagde hun mens jeg samlede min vandtætte og stødsikre computer op. »For nogen 

tid siden var jeg på et nyt kursus hos min terapeut – Lena Jones.« 
»Aha,« sagde jeg. »Er det ikke hende som har skrevet: Mand-dig-op-mand-bogen?« 
»Netop,« sagde Cleo og knækkede en kunstig negl da hun brugte den til at stange 

tænder. »Hun hjælper mig med at finde min feminine side frem. På kurset mødte jeg en mand 
som var med for at lære hvordan man bliver en rigtig mand.« 

»Nå – hvad hedder han?« 
»I har allerede hilst på hinanden. Skal jeg sende bud efter ham?« 
»Gerne,« sagde jeg. 
»Fint!« sagde hun og aktiverede samtaleanlægget til sin sekretær: »Hej Beelze! Sig til 

Bob at han skal komme ind med en kande kaffe!« 
»O.k.!« lød det fra den lille højttaler. 
»Bob?!« udbrød jeg. 
»Ja,« smilede Cleo da Bob kom springende tilbage for at skrue begejstret på sit nye 

brillestel mens han serverede kaffe. »Men lad os se at komme i gang med at tale forretning. 
Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag?« 

»Øhm …,« sagde jeg mens Bob skruede færdigt og lukkede døren bag sig. »Jeg har fået 
en ny ide som jeg ville tale med dig om.« 

»Ja …?« 
»Jeg kunne tænke mig at udsende et brev til alle som har betalt til 

antireklamekampagnen.« 
»Og hvad skulle det være for at brev?« spurgte Cleo  
»Jeg vil udsende et tilbud,« sagde jeg. 
»Men kan vi tillade os at sende reklamer til dine supportere?« spurgte Cleo og rynkede 

panden. 
»Ja,« sagde jeg, »for der er tale om en abonnementsordning som vil interessere alle der 

ikke læser reklamer.« 
»På hvad?« 
»På ingenting,« sagde jeg stolt. 
»Ingenting!« udbrød hun og tømte halvdelen af sukkerskålen i sin kaffe. »Hvorfor i 

alverden skulle man dog abonnere på ingenting?« 



»For at få præcis hvad man betaler for.« 
»Og hvad får man?« 
»Ingenting.« 
»Man kan da ikke få ingenting af ingenting,« sagde Cleo mens hun forsøgte at dreje en 

teske rundt i kaffekoppen. »Det må da være ingenting af noget.« 
»Jeg har skrevet et udkast til en ide,« sagde jeg og åbnede Crusoe. 
Med nysgerrige øjne kiggede Cleo på Crusoe. 
»Hvad er det for noget?« spurgte hun og lod teskeen stå lodret i sin kop. 
»En ny type computer – den kaldes for Crusoe.« 
»Må jeg se?« 
»Værsgo!« sagde jeg og skubbede den over til hende. 
»Den vejer sandelig ikke meget,« sagde hun. »Hvor har du fået den fra?«  
»Det er Sues opfindelse,« sagde jeg og fik en skrue fra Bobs brillestel i munden da jeg 

tømte min kaffekop. Mens jeg fiskede to andre skruer op af koppen, studerede Cleo 
computeren. 

»Ikke dumt,« sagde hun. »I lang tid har jeg gået omkring med en bærbar computer som 
havde kalendersystem, men det dur ikke.« 

»Hvorfor?« 
»For at være garderet mod tekniske problemer er jeg nødt til også at medbringe en 

almindelig kalender. Hvis jeg benyttede denne her kunne jeg slippe for dobbeltarbejdet – du 
kalder den for Crusoe?« 

»Ja …,« sagde jeg og fik Crusoe tilbage. 
»Vi må tage patent på den inden ideen bliver stjålet,« sagde hun. »Et af vores 

søsterselskaber har længe søgt efter en mulighed for at komme ind på computermarkedet.« 
Jeg nikkede og oprettede et nyt dokument for at tage et notat om sagen. 
»Men nok om det!« konkluderede Cleo. »Du talte om et abonnement på ingenting, men 

hvis vi skal tage os af kampagnen, må jeg vide lidt mere.« 
»Nå, ja,« sagde jeg. »Min ide går ud på at tilbyde vores kunder et abonnement på ikke at 

se fjernsyn og ikke at have Internetadgang.« 
Fra Crusoe tog jeg et dokument frem og viste det til hende. 
 
Pakkeløsning! For kun 10 dollars om året kan De nu slippe for at se fjernsyn og for at 

have adgang til Internettet. Melder De Dem til inden fjorten dage kan De gratis slukke for 
radioen. 

 
»Hvorfor skulle man melde sig til det?« spurgte Cleo netop som teskeen i hendes 

kaffekop væltede. 
»For at spare 5 timer og 13 minutter om dagen pr. person pr. husstand,« sagde jeg og 

gav hende et notat under titlen 'Tidsbesparelse på konsummarkedet.' 
»Jamen det var da noget af et tilbud!« 
»Og ud over tidsbesparelsen er der det prestigemæssige aspekt,« sagde jeg. 
»Prestige!« udbrød Cleo og lænede sig sukkerdrikkende tilbage i sin store læderstol. 
»Ja, da mobiltelefonen kom på markedet var det forbundet med prestige at have en, men 

den tid er nu forbi. Det samme gjaldt fjernsynet. Så snart computeren bliver hver mands eje 
vil det samme gælde for Internettet. Der bliver mere og mere prestige i ikke at være afhængig 



af medier. Derfor vil jeg tilbyde informationssamfundets mest prestigefyldte stempel: Et 
abonnement som giver brugeren en info-fri-certificering.« 

»Det lyder interessant,« sagde Cleo, »men jeg tror vi skal passe på ikke at sælge det for 
billigt.« 

»Hvorfor?« 
»Skal certificeringen være prestigefyldt må den koste mange penge. Ud over det må vi 

også tænke på hvordan vi skal undgå svindel.« 
»Svindel?« udbrød jeg. »Tror du at nogen kunne finde på at svindle?« 
»Helt sikkert!« sagde hun. »Man kan jo sagtens blive certificeret og så alligevel sidde bag 

sin lukkede dør og surfe på Internettet og se fjernsyn. Hvis den slags bliver udbredt, mister 
certificeringen sin prestige.« 

»Hvad gør vi?« spurgte jeg. 
For en stund sad hun og tænkte indtil hun pludselig lyste op i et smil. 
»Vi må oprette en pejletjeneste,« sagde hun, »som kan tage stikprøver.« 
»Nå – ja!« udbrød jeg mens Cleo rynkede på næsen ad sin kaffe. 
»Og så er der det juridiske aspekt.« 
»Det juridiske?« 
»Hvis det koster – lad os sige – 1000 dollars ikke at følge medierne i et år,« sagde hun og 

tømte resten af sukkerskålen i sin kaffekop. »Så kunne det blive en god forretning at lægge 
sag an mod dem som undlader at følge medierne uden at være certificerede.« 

 
38 
Børnefunktionsautisme 
»Jeg vil vise dig vores mest populære legetøj for tiden,« sagde ekspedienten i 3DToys da 

jeg var inde for at købe en gave til Babagge. Langt om længe havde Cleo fået 
computerskolens adresse ud af Jane. Til Ada havde jeg medbragt en splinterny prototype på 
'Crusoe for Kids' med indbygget plads til madpakke og bamse. Babbage skulle have noget 
som passede til hans temperament. Spændt så jeg til mens ekspedienten stillede sig på tæer 
og hentede en æske ned fra en af hylderne. »Den vil din søn blive glad for,« sagde hun og 
viste den frem. 

»En plasticæske?« spurgte jeg forbavset. 
»Nej,« sagde hun og smilede mens hun åbnede æsken for at trække en stor klump 

plasticbiksemad ud på bordet. »Vi kalder den for amfibiedræberen. Hvis jeg trykker her slår 
den vingerne ud og så kan barnet lege at den flyver.« 

Jeg løftede biksemaden op og kiggede nærmere på den. 
»Trykker hvor?« spurgte jeg. 
»Dér!« sagde hun og trykkede på en usynlig knap.  
Akkompagneret af en elektronisk summen gled to små vinger ud af plasticklumpens sider.  
»Som du kan høre er den batteridrevet,« tilføjede hun. 
»Egentlig leder jeg efter noget …« Jeg tog mig til hovedet og tænkte lidt. »Noget som er 

mere … øhm … fantasidrevet!« 
»Fantasidrevet?«  
Ekspedienten lagde panden i tænksomme folder. 
»Kan du på nogen måde uddybe det?« 



»Ja,« sagde jeg og lagde biksemaden fra mig for at løfte æsken op fra bordet. Mens jeg 
brummede højlydt, bevægede jeg den frem og tilbage over mit hoved. Æsken afsluttede sin 
tur med et loop inden den i en glidende bevægelse landede på bordet. 

»Guuud!« udbrød hun. »Prøv at vise det igen!« 
Mens jeg viste det igen kaldte hun på butikschefen. 
»Og han gør det helt uden vinger,« forklarede ekspedienten. 
»Hvordan gør du det?« spurgte den lille, skaldede mand og kiggede alvorligt på mig hen 

over sin næse. 
»Brrrrmmm,« sagde jeg og lod æsken suse tæt hen over hans blankpolerede hoved 

inden den lavede et styrtdyk og fortsatte rundt om ekspedienten. 
»Det må jeg sige!« udbrød chefen og så ud til at overveje at blive forbavset. 
»Han forestiller sig at æsken har vinger!« påpegede ekspedienten. 
»Men så kan man jo bare forestille sig hvad som helst,« sagde chefen. 
»Det gør jeg også,« sagde jeg og lod æsken lande på bordet. »Jeg har blandt andet 

forestillet mig at min søn skulle bruge sin fantasi.« 
»Er det ikke nok at han bruger sin fantasi til at finde knappen?« spurgte chefen. 
»Eller når han skal kigge i manualen,« tilføjede ekspedienten. 
»Manualen! Har den en manual?« spurgte jeg. 
»Ja,« sagde chefen og fandt en tyk bog frem. »Den har nioghalvfems forskellige 

muligheder.« 
»Hvad kan den ellers?« spurgte jeg. 
»Nu skal du se,« sagde ekspedienten og satte amfibiedræberen i et lille soppebassin 

med vand. Da den flød på vandet begyndte den at blinke og brumme mens den bevægede 
sig i cirkler.  

»Jo …,« sagde jeg mens den af sig selv begyndte at lægge flydeminer ud i vandet. »Har I 
ikke en hvor man selv skal forestille sig motoren?« 

»Kan man ikke det med amfibiedræberen?« spurgte ekspedienten henvendt til sin chef.  
For en stund stod de begge to og kiggede i manualen. 
»Kan din søn ikke bare forestille sig at den ingen motor har?« spurgte chefen. 
»Det får jeg ham aldrig til,« sagde jeg og søsatte bikseæsken i bassinet. 
»Måske kan han bedre bruge fantasien når amfibiedræberen kører,« sagde chefen. 
»Kan den også køre?« spurgte jeg mens ekspedienten tog biksemaden op og satte den 

på gulvet. I et par sekunder stod den stille hvorpå den med en hvæsende lyd begyndte at 
køre omkring på gulvet af sig selv. Hver gang den kørte ind i noget bakkede den og skiftede 
kurs. 

»Den vil helt sikkert begejstre min søn …,« sagde jeg og grublede lidt, »… i et par 
minutter.« 

For en stund stod vi alle tre med armene over kors og så til mens biksemaden brummede 
omkring på gulvet og skød missiler af. 

»Hvordan leger man egentlig med den?« spurgte jeg til sidst. 
»Nu siger du godt nok 'leger med den',« sagde chefen og så spekulativ ud. »Lad os lige 

se om der står noget om det i manualen.« 
Mens chefen tog manualen frem for at løse problemet, satte jeg mig på hug og hengav 

mig til at skubbe biksemadens æske omkring på gulvet. 
»Hvad laver du?« spurgte ekspedienten da æsken bevægede sig hen over hendes sko. 



»Hvad?« spurgte jeg og kiggede op. 
»Hvad laver du?« 
»Ikke noget,« sagde jeg og rejste mig. 
»Jo du gjorde!« udbrød hun. »Du fik æsken til at køre!« 
»Hvad gjorde han?« spurgte chefen og kiggede op fra manualen. 
»Han fik æsken til at køre!« 
»Men den har ingen hjul,« sagde chefen og kiggede på mig. »Hvordan gjorde du det?« 
»Øhm … jeg tænkte bare på at den havde hjul,« sagde jeg.  
»Lad mig se,« sagde chefen interesseret mens amfibiedræberen kørte ind under en reol 

og forsvandt i den anden ende af forretningen. Da æsken atter kørte hen over ekspedientens 
sko kiggede jeg op på hende og sagde: 

»Man kan også bruge den som sparegris.« 
»Nej,« sagde chefen. »Ikke ifølge manualen, og du skal huske at garantien ikke dækker 

hvis man bruger den forkert.« 
»Jeg mener æsken,« sagde jeg og rejste mig op. 
»Hvordan?« 
Jeg tog nogle småpenge frem, lagde dem i æsken og begyndte at ryste den. 
»Og som musikinstrument!« udbrød ekspedienten begejstret. 
»Men nu er det her jo en legetøjsforretning,« sagde chefen. »Ikke en æskeforretning. 

Hvis du vil købe amfibiedræberen koster den 199 dollars inklusive æsken.« 
»Hvad koster æsken?« 
»199 dollars inklusive amfibiedræberen.« 
»O.k.! Så tager jeg æsken.« 
 
39 
Sim-School 
»Jeg kommer fra 3DToys og skal aflevere bestilte varer til to af jeres elever,« sagde jeg til 

en ung fyr som sad foran en skærm på computerskolens kontor og så optaget ud. 
»Øjeblik,« sagde han og rykkede i musen uden at kigge op fra sin computerskærm. »Jeg 

skal lige …« 
»Lige hvad?« spurgte jeg. 
»Jeg skal lige …,« gentog han og kørte med et sammenbidt ansigtsudtryk musen frem og 

tilbage på bordet som var den et æble på et råkostjern. 
I flere minutter stod jeg stille mens han lige gjorde et eller andet. 
»Hvad er det du laver?« spurgte jeg til sidst. 
»Jeg skal lige teste mit museodometer,« sagde han forpustet og skævede til mig. 
»Hvad er det for noget?« 
»Det er et nyt kreativt program som viser hvor langt musen har kørt hen over skærmen. 

Når jeg har kørt fem kilometer, lyder der en jingle.« 
»Fem kilometer!«  
»Ja – nogenlunde ligesom herfra og ned til legetøjsforretningen!« sagde han og tørrede 

sveden af panden med den frie hånd. »Når du skal tilbage, kan vi konkurrere om hvem der 
kommer først!« 

 



Efter endnu fem minutters venten begav jeg mig på egen hånd af sted for at finde Ada og 
Babbage. Skolens bygninger bestod af lige dele glas, beton og linoleum – en substans der 
var sat sammen i en uoverskuelig labyrint. På strategiske steder havde man opstillet info-
standere med budskaber som min infonoia ikke kunne håndtere. Efter en længere vandretur 
stoppede jeg op ved et stort kryds for at følge en advarsel på gulvet: »Nerds Xing!« stod der. 
Forsigtigt tog jeg et enkelt skridt ud i krydset, men måtte springe tilbage for ikke at blive 
tromlet ned af en stor gruppe manuallæsende børn. I rasende fart passerede de lydløst fra 
venstre mod højre og forsvandt ind bag en blå dør et stykke nede ad gangen. Hvis ikke jeg 
tog meget fejl havde Ada været et sted midt i gruppen. Da der var fri bane gik jeg hen til den 
blå dør og bankede på, men fik ikke noget svar.  

Jeg bankede lidt hårdere. 
Stadig intet svar. 
Til sidst trykkede jeg dørhåndtaget ned og stak hovedet ind. I et lille rum uden vinduer 

sad en gråhåret mand i brunt fløjlsjakkesæt med skægget vendt mod en skærm.  
»Øhm!« sagde jeg mens jeg bankede på den åbne dør. 
Med et distræt udtryk i ansigtet vendte han sig om og forsøgte at filtre sine hvide sokker 

og sandaler fri af ledningerne under bordet. »Ja …,« sagde han og førte tommelfingeren op 
for at røre rundt i sit skæg. 

»Undskyld, men var der ikke nogle børn som gik herind lige før?«  
»Jo,« sagde han og nikkede mod en dør ved siden af sit computerbord. »De er gået 

videre ind til undervisning. Hvem leder du efter?«  
»Jane Santa har bedt mig aflevere to gaver til Ada og Babbage Santa. Kender du dem?«  
»Lad mig se,« sagde han og begyndte at søge på computeren. »Jo! Jeg kender dem 

godt. De sidder i min klasse.« Endnu en gang nikkede han mod døren. »Folder 13 og 17.« 
»Hvem er du?« spurgte jeg og lukkede døren bag mig. 
»Jeg er Mr. Goldmann – skolens legesagkyndige.« 
»Legesagkyndig!« udbrød jeg og var lige ved at tabe mine gaver. 
»Ja,« sagde han og lod hænderne forlade tastaturet for at røre rundt i sit skæg med 

begge tommelfingre. »Jeg styrer skolens aktiviteter over nettet.« 
»Hvad laver børnene i dag?«  
»Jo, ser du,« sagde han og opgav sin skærm. »Netop nu arbejder de med det nye Teddy 

the tool-program fra vores edutainmentserie.« 
»Aha!« udbrød jeg. »Du mener det med den cyklende bjørn der samler frugt?« 
»Undskyld,« sagde han og stak med rynket pande en tommelfinger ind mellem den ene 

sok og sandalen for at klø sig, »men hvilken sten har du ligget og spillet under i de sidste to 
måneder?« 

»Jeg har … øhm …,« sagde jeg og gik i stå. 
»Til din orientering kører Teddy ikke længere på cykel,« formanede den legesagkyndige, 

»men kører i nioghalvfemsudgaven rundt i en amfibiedræber.« 
»Nå!« udbrød jeg. »Sådan en kender jeg godt.« 
Stolt viste jeg bikseæsken frem for Mr. Goldmann. 
»Godt,« sagde han og smilede til æsken. 
»Men det er altså kun en æske,« sagde jeg. 
»En æske!« udbrød han og piskede luft ind i sit skæg med den finger som havde været 

inde i sandalen. »Hvad skal du med den?« 



»Det er en gave som er bestilt til Babbage Santa.« 
Uden at rejse sig rullede han sin kontorstol hen til æsken og tog den ud af min hånd. Med 

skeptisk mine drejede han den rundt foran sit skæg. 
»Som fagmand ville jeg ikke anbefale den slags legetøj til et moderne barn,« sagde han 

og skar en grimasse da han afleverede den.  
»Hvorfor ikke?« 
»For det første er den ikke interaktiv,« sagde han. »Uden interaktion kan den ikke tilpasse 

sig det enkelte barns behov. Hvordan skal man kunne forudsige inden for hvilke legerammer 
og i hvilket legeforløb æsken vil indgå?« 

»Næ, men hvis nu man …,« sagde jeg og skulle til at vise at den kunne flyve. 
»Barnet har brug for en progressiv udvikling af sit sanse- og bevægeapparat,« fortsatte 

den legesagkyndige. »Uden interaktivitet vil æsken ikke kunne understøtte fremtidsbarnets 
essentielle legekvalifikationer. Og ud over det har den en fatal mangel.« 

»Hvilken mangel?« 
»Den kan ikke opgraderes.« 
»Opgraderes!« 
»Ja,« sagde han. »Fordi den ikke er fleksibel, vil udviklingen overhale den indenom.« 
»Men den er fleksibel,« sagde jeg og åbnede æsken. »Hvis man tager låget af kan man 

fylde hvad som helst i den.« 
»Men den fysiske verden vil ikke vedrøre fremtidsbarnets legekvalifikationer. Derfor 

satser vi i højere grad på fjernværsskabende computersocialisering under interaktion med 
perifere enheder.« 

Af min måde at blinke på efter hver stavelse indså han at jeg intet forstod. 
»Lad mig vise dig hvad jeg mener,« sagde han. »Men først skal jeg lige …« 
Han vendte sig mod skærmen og bevægede sig med musen igennem en ikonregn. 
»Lige hvad?« 
»Øhm … lydkortet kan ikke køre på grund af min 

ikonanimationsdriveremulatorkonfiguration,« sagde han og kiggede tilbage over skulderen. 
»Måske kender du problemet?« 

»Nej – jeg har ikke rørt en computer i flere måneder.« 
»Aha, men så er det jo absolut ikke dig man skal gå til med sine problemer.« 
I nogle minutter tumlede han med ikonregnen indtil han tændte for en højttaler på bordet 

og sagde: 
»Ved en af computerne i klasseværelset har jeg placeret to børn – Pan og Dora. Der er 

en mikrofon i deres skærm så vi kan høre hvad de snakker om derinde.« 
»Klik på den knap!« lød det fra højttaleren. 
»Nej – jeg vil ikke,« lød svaret. 
»Hvorfor ikke?« 
»Fordi det er mig der bestemmer!« 
»Kom nu!« 
»Så giv mig musen.« 
»Hvorfor?« 
»Fordi det er min tur til at bestemme.« 
»Nej det er min!« 
»Du har bestemt længe nok.« 



»Det har jeg i hvert fald ikke.« 
»Jo!« 
»Nej!« 
»Hold så op med det!« 
»Jeg gør ingenting.« 
»Du må ikke røre tasterne.« 
»Jo – i min side må jeg godt.« 
»Men det er mig der bestemmer over mellemrumstasten!« 
Stolt slukkede den legesagkyndige for højttaleren og sagde: »Pan og Dora socialiseres, 

som du kan høre, på en ny og mere fremtidsorienteret måde. Her på skolen nedsætter vi 
barnets risiko for at blive socialt udstødt med over 34 procent.« 

»Men kunne de ikke socialiseres hvis de legede med æsken?« spurgte jeg og pegede på 
bikseæsken. 

»Nej,« sagde den legesagkyndige og rystede på sit skæg. »Den ene ville jo bare tage 
låget og den anden bunden. Hvad ville de lære af det?« 

 
*** 

 
»Her ser du så børnene i aktivitet,« sagde den legesagkyndige mens vi bevægede os 

igennem klassen. I pæne rækker sad børnene foran hver deres skærm og sendte klikkelyde 
op mod loftet. De eneste som ikke sad stille var to børn som måtte formodes af være Pan og 
Dora. Støjende hvirvlede de omkring i et håndgemæng under et computerbord.  

»Vores fleksible undervisning tillader at børnene blandes på tværs af aldersgrupper,« 
forklarede den legesagkyndige. »I fremtidens samfund forventer vi at undgå fysisk interaktion 
som den Pan og Dora udviser i øjeblikket. 

»Hvordan?« spurgte jeg mens jeg strakte hals for at finde Ada og Babbage. 
»Om få år vil alle børn have deres egen computer.« 
Han havde netop talt ud da jeg så Babbage sidde helt bagest i lokalet. 
»Hvorfor har han den store gule ting siddende hen over næsen?« spurgte jeg.  
Med pege- og langfinger piskede den legesagkyndige lidt luft ind i sit skæg inden han 

svarede. 
»Åh – det er ham der er Babbage! Jo – ser du … Han bliver meget øhm … afslappet når 

han sidder foran skærmen. En af teknikerne fandt på det med svampen.« 
»Afslappet?« 
»Ja, han sidder så stille at han ikke opdager når næsen løber. Uden svampen løber der 

øhm … et sekret ned ad hans tøj – han klistres simpelthen fast til stolen. Mere end én gang 
har jeg måttet sende bud efter en spartel for at kunne skrabe ham af stolen og sende ham 
hjem efter skole.« 

Mens vi talte lød der pludselig en summetone fra alle computerne. 
»Edutainmentsessionen er slut!« udbrød den legesagkyndige og friserede sit skæg med 

fingrene. 
»Hej far!« lød det bag mig. Jeg lagde gaverne på et bord og smilede til Ada. Babbage 

havde også set mig. Med et fnys, som fik svampen til at springe over og klistre sig fast på 
skærmen, hoppede han ned af stolen. Med armene løftet over hovedet og næsen forrest løb 
han i min retning. I et vældigt spring var han oppe i mine arme for, på en kærlig måde, at lade 



næsen detonere på begge mine kinder på en gang. Mens Babbage sad på min arm og 
spruttede af glæde tørrede jeg mig over kinderne og knipsede ham på hagen for at starte 
vinduesviskeren. 

»Mor siger at du er skizofren,« sagde Ada da jeg tog hendes hånd. »Er det en permanent 
tilstand?« 

»Det håber jeg,« sagde jeg og satte mig på hug for at kramme dem begge to mens den 
legesagkyndige gik over for, ved hjælp af et kosteskaft og to bærbare computere, at skille 
Pan og Dora ad. 

»Men hvordan er det du ser ud far?« vedblev Ada. »Er du blevet uligevægtig?« 
»Jeg har det godt og det håber jeg også at I har.«  
»Hvor godt har du det?« spurgte Ada mens Babbage forsøgte at stikke begge sine 

hænder ind i mit ene øje. 
»Jeg har det meget, meget godt.« 
»Men hvor godt har du det i procent?« vedblev hun. 
Jeg smilede til hende. 
»Man kan ikke sætte tal på alting,« sagde jeg. 
»Hvorfor ikke?« 
»Fordi der er mange ting der ikke kan måles.« 
»Hvor mange?« spurgte hun mens Babbage opgav mit øje og gik over til øret. 
»Det ved jeg ikke, men tusindvis af ting,« sagde jeg. 
»Hvordan kan du vide det?« 
»Det ved jeg ikke,« sagde jeg og holdt Babbage på afstand med begge hænder. Ved at 

stoppe vinduesviskeren i lodret position gik han i stedet i gang med at lade sin næse op. 
»Har du tænkt over det før?« spurgte Ada. 
»Ja – det har jeg tit tænkt over.« 
»Hvor mange gange har du tænkt over det?« 
»Det ved jeg ikke, men tit.« 
»Men far!« sagde Ada utålmodigt. »Hvor meget er 'tit'?« 
»Det ved jeg ikke.« 
»Er der mange ting du ikke ved?« 
»Det vil jeg da tro.« 
»Hvor mange?« 
»Så!« sagde jeg bestemt. »Nu må du holde op med hele tiden at spørge 'hvor mange'!« 
»Har jeg spurgt om det mange gange før?« spurgte Ada forbavset og satte en pegefinger 

på læben. 
»Ja.« 
»Hvor mange?« 
 
40 
Information 
Af Frank Santa 
 
»Nye og bedre computere og et større og bedre udbud af tv-kanaler er det middel som 

skal løfte mennesket ud af den åndelige middelalder. At holde sig fri af denne udvikling er en 
galskab som naturligt må ende i fortabelse.« 



(Fiktivt citat af Harry P. Greentree – Yesterdays News) 
 
Astrologernes tydning og tolkning af himmellegemerne var, i tidligere tider, en accepteret 

videnskab på linie med astronomi. Ifølge astrologerne var influenza en sygdom som 
strømmede fra stjernerne. Deraf ordet influere som betyder at strømme, flyde eller påvirke. I 
dag er informationsstrømme blevet vigtigere end fortidens stjernestrømme, og i stigende grad 
må mennesket spørge sig selv – hvad er så i det hele taget information? Et svar på dette 
spørgsmål  får vi ved at dele den menneskelige kommunikation op i information og 
eksformation. Lad mig give et eksempel: 

 
»Hvordan er vejret?«  
 
1. Information: Eks: »Solen skinner.« Konstaterende – foregivende at være  

objektivt og sandt. 
 
2. Eksformation: Eks: »Det er dejligt vejr i dag.« Fortolkende – foregivende at være 

subjektivt og ærligt. 
 
I denne meget basale definition må jeg understrege ordet 'foregivende', da det netop er i 

dette begreb at vi finder kilden til et af info-enza-terminologiens nøglebegreber – 
mediegjorthed (en tilstand, hvori mennesket drages mere mod mediet end mod dets indhold). 
Rendyrket subjektivitet og objektivitet er kun teoretiske størrelser. I det moderne samfund er 
der dog en tendens til at de kilder/medier hvorfra vi henter vores viden, i øget omfang 
forsøger at fremstå som objektive og informerende, men hvem kan vurdere hvilken research 
og hvilke motiver der ligger bag informationer som mennesket i større og større mængder 
henter over stadig større afstande? Hvem kan vurdere hvordan informationerne foregiver at 
være objektive? Intet samfund har skabt et så stort papirforbrug som det papirløse samfund. 
På samme måde har intet samfund skabt et så stort behov for eksformation som 
informationssamfundet.  

 
Spørgsmålet er nu om vi bør frygte denne udvikling eller om vi skal hilse den velkommen. 

Efter at have opdigtet følgende citat fra The Daily E-mail indså jeg at medierne også som 
institution har en historie at fortælle os. En historie der handler mere om mediet end dets 
indhold: 

 
»Ved, det meste af mit liv, at sidde klistret til skærmen har jeg set og lært mange ting. 

Blandt de mange lektioner er der én som overskygger dem alle: Nu ved jeg hvor lille en del af 
det vi kalder menneskeligt som kan digitaliseres og formidles gennem glas.« 

(Uddrag af opdigtet kronik – The Daily E-mail) 
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»Vi har hørt at du kan helbrede sygdomme som har med information at gøre,« sagde en 
ældre dame som sammen med sin mand havde sat sig i info-enza-klinikkens venteværelse. 
»Vi har brug for akut behandling.« 

Jeg var netop kommet tilbage fra computerskolen og havde hele vejen ind til klinikken 
tænkt på om det ville blive nødvendigt at kidnappe Ada og Babbage for at se dem igen.  

»Desværre!« sagde jeg. »Jeg har en klient som venter, men hvad er problemet?«  
»Jeg opdagede at der var noget galt da min mand og jeg kom hjem fra en rejse i 

Europa,« sagde kvinden. 
»Frankrig,« rettede manden. 
»Ja – o.k. – så Frankrig. I tre uger var vi …« 
»22 dage,« sagde manden irriteret. 
»Ja – o.k. – så 22 dage – var vi sammen …« 
»Meeen,« sagde manden og løftede pegefingeren. »Husk lige at vi ikke var sammen den 

12. dag!« 
»Nu holder du op!« udbrød hun skarpt. 
»Med hvad?« spurgte han. 
»Du retter jo på mig hele tiden!« 
»Ahhh …,« sagde han med et selvtilfredst smil, »ikke hele tiden!« 
»Jo!« 
»Ikke i sidste uge,« sagde han og rystede opgivende på hovedet mens jeg tændte min 

pibe for at gøre mig klar til at møde min klient. 
»Ja – men det var fordi du var ude at rejse hele ugen,« sagde hun. 
»Nej!« udbrød han. »Kun i seks dage.« 
»Du var af sted i en uge!« råbte hun. »Hvis du gad tænke dig om ville du huske at du 

først kom hjem om mandagen.« 
»Men jeg tog først af sted tirsdagen før!« 
»Du tog af sted om mandagen.« 
»Nej – den var nemlig over midnat.« 
»Men så var du heller ikke af sted i seks dage,« sagde hun triumferende, »men i seks 

dage og tolv timer.« 
»Seks dage, tolv timer og treogtyve minutter.« 
»Og tredive sekunder.« 
»Toogtredive!« 
»Tak,« sagde jeg. »Vi kører en terapigruppe for peditoze-ramte i næste uge. Vil I være 

venlige at aftale en tid med min sekretær.« 
»Ja,« sagde de i kor og kiggede overraskede på hinanden. 
»Der ser I!« sagde jeg og smilede bag min pibe. »Terapien virker allerede.« 

 
*** 

 
»Jeg tror på teknologien,« sagde Peter og trak sin baseballkasket ned i panden inden han 

lagde sig på briksen.  
»Er det et problem?« spurgte jeg og satte mig i min lænestol. 



»Det siger min kone!« sagde han og trak baseballkasketten endnu længere ned i panden. 
Jeg fandt min nye Crusoe 3.11 med indbygget kalender frem og oprettede en journal over 
Peter. »Hun er flyttet og vil ikke komme tilbage før jeg har været i terapi hos dig.« 

»Kunne du ikke starte med at fortælle mig hvad din kone siger?« spurgte jeg og lænede 
mig tilbage for at gemme mig bag min pibe. 

»Åhh … det er ikke så nemt at forklare, men …« I en hurtig bevægelse førte han 
hænderne op til brystet. »Puha!« udbrød han. »Jeg var lige ved at tro at jeg havde glemt 
den!« 

»Glemt hvad?« 
»Min bærbare computer,« sagde han og tog en computer ud af et hylster under skjorten 

for at lægge den under sit hoved som hovedpude. Så snart han havde lagt hovedet på puden 
sprang han op og greb computeren. »Tror du den virker?«  

»Virker,« mumlede jeg og forsøgte at bappe på en beroligende måde. »Du får ikke brug 
for computeren mens du er her.« 

»Hvordan kan du vide det!« udbrød Peter udfordrende. »Er du synsk eller sådan noget?« 
»Nej, men vi skal ikke lave noget der kræver at du bruger computeren,« sagde jeg mens 

han stirrede på mig med et vildt udtryk i øjnene. 
»Aha …,« sagde han og kneb øjnene sammen. »Så er du altså den type?« 
»Hvilken type?« spurgte jeg forbavset. 
»Typen som – uden at være synsk – mener at kende fremtiden!«  
For at berolige ham gik jeg i gang med at stoppe min pibe med tommelfingeren, men 

opdagede at tobakken stadig glødede lifligt. Med den brændende tommelfinger forrest stak 
jeg hele hånden ned i kartoffelskålen som stod på mit skrivebord. En manøvre som viste mig 
at skålen ud over tyve roser var tørlagt. Mens jeg pillede torne ud af den brankede 
tommelfinger, forsøgte jeg at se så rolig og terapeutagtig ud som Mr. Paul ville have gjort. 

»Lad os starte forfra,« sagde jeg og bed tænderne sammen omkring piben mens jeg 
pillede endnu et par torne ud af min sorte tommelfinger. »Hvorfor er du her?« 

»Det startede med,« sagde Peter og forsøgte at slappe af under sin kasket, »at jeg havde 
købt en ny bærbar computer. Jeg ville vise min kone at man kunne betjene den ved at tale ind 
i en mikrofon, og ved du hvad hun spurgte om?« 

»Nej.« 
»Hun spurgte hvad hun skulle bruge det til.« 
»Men hvad skulle hun bruge det til?« spurgte jeg. 
»Nu begynder du også!« udbrød han. »Det er da indlysende! Hvis man ingen arme har – 

er det uundværligt.« 
»Sagde du det til din kone?« 
»Ja, men hun sagde bare: 'Men det er jo en bærbar computer – hvordan skal man så 

bære rundt på den?'« 
Vredt trak Peter kasketten så langt ned i panden at den næsten lå på hans ansigt. 
»Hm – hm …,« mumlede jeg og tog piben ud for at sætte min tommelfinger i munden.  
»I gamle dage sagde man også at det aldrig ville kunne lade sig gøre at flyve,« fortsatte 

Peter, »og tænk dig! Engang troede man at der kun ville blive brug for én telefon i hver storby, 
men se hvordan det er gået! Det som ser mærkeligt ud nu, kan være uundværligt om tyve 
år.« 

»Sagde du det til din kone?«  



»Nej,« sagde Peter, »men for at vise hende hvad jeg mente, installerede jeg 
femhundrede af fortidens opfindelser i vores hjem.« 

»Blev hun glad?« 
For en stund så Peter ud til at være ved at forsvinde ind i sin kasket inden han svarede.  
»Øhm … Første dag blev hendes to hamstere slugt af en selvkørende engangsstøvsuger. 

Jeg kunne ikke få dem ud og måtte begrave hele støvsugeren i haven.« 
»Aha!« 
»Dagen efter blev hun skoldet på armene af en kombineret arkitektlampe og højfjeldssol. 

Det ensrettede rullende fortov i vores havegang kørte lidt for hurtigt og fik både mælkemænd 
og postbude til at hobe sig op ved hoveddøren. Videoen med indbygget brødrister har smeltet 
hendes bedste bånd og fik den kombinerede røgalarm og boblebad til at fylde stuen med 
sæbe, men det var ikke derfor hun blev så vred at hun flyttede.« 

»Hvorfor flyttede hun?« 
»På grund af vækkeuret!« 
»Vækkeuret?« 
»Ja,« sagde Peter, »vækkeuret styrer to ambolte som falder ned på vores hovedpuder 

klokken syv hver morgen. Det kunne jeg ikke få hende til at se fordelen ved.« 
»Er der en fordel?« spurgte jeg forbavset. 
Med et sigende blik løftede Peter sin kasket for at vise mig en bule der i omfang og farve 

mindede om en smølfehue.  
»Min kasket,« sagde han. »Den plejer at være alt for stor!«  
 
For en stund sad jeg og kiggede på min tommelfinger mens jeg tænkte over hvad han 

havde sagt. 
»Sig mig engang,« sagde jeg til sidst mens jeg lagde piben i askebægeret. »Kender du 

begrebet udvikling?« 
»Ja,« sagde han. 
»Kender du begrebet fremskridt?« 
»Ja …« 
»Vidste du at der er forskel på de to begreber?« 
»Øhm … Er du sikker på det?« spurgte han og kløede sig i smølfehuen. 
»Helt afgjort,« sagde jeg og rakte ham en ordbog, »men det er der mange som har 

glemt.« 
»Hvad er forskellen?« 
»Lav en aftale med min sekretær i næste uge,« sagde jeg, »og indtil da vil jeg bede dig 

om selv at slå forskellen op.« 
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Kontra-diktivisme 
»Hvis der er flere radiolyttere derude, vil jeg byde dem velkommen – og også velkommen 

til ex-computernørd og ex-nøgenman Frank Santa,« sang Steven Speven i det finkulturelle 
program: 'Gæster mens vi fester!' For at gøre radioprogrammet mere indbydende spillede han 
en 10 sekunders cocktail bestående af mursten mod ruder og lange negle på skoletavler. 

»Frank Santa er ophavsmand til en lang række produkter som har taget landet med storm 
i løbet af de sidste måneder. Først med sin antireklamekampagne som nu står for at skulle 



eksporteres til Europa og Asien. Herefter udviklede han den mediefri certificering, og for en 
måned siden kom sidste skud på stammen,« sagde Speven og gav mig fornemmelsen af at 
han kiggede på mig bag sine spejlsolbriller. »Vil du selv fortælle lytterne hvad det drejer sig 
om?« 

»Jo – vi er nu i gang med at forhandle …,« sagde jeg og lænede mig tilbage i min stol. 
Der var en lang pause mellem os på næsten 2 sekunder. 
»Undskyld« udbrød Speven og fingererede ved en hage der på en både pertentlig og 

forfængelig måde var ubarberet. »Men jeg fik ikke helt fat i det!«  
»Det var en gratis smagsprøve,« sagde jeg. »Vi er begyndt at forhandle stilhed.« 
»Wayyyy-to-goooo!« skrålede Speven ekstatisk for pludselig at stoppe op og se helt 

alvorlig ud. »Hvem i alverden vil betale for det?« 
»Alle som mener at stilhed er blevet en mangelvare. I et samarbejde med firmaet 

Egomount Comers er jeg i færd med at etablere stilhedsbaserede egogartnerier i alle de store 
byer landet over.« 

»Hvordan kommer man på ideen om at sælge stilhed?« spurgte Speven og afspillede, for 
at understøtte sit spørgsmål, lyden af en mukkert der gjorde det af med et kaffestel. 

»En morgen da jeg gik forbi et stort gartneri, fik jeg en ide,« sagde jeg. »Hvorfor ikke 
dyrke egoer efter samme princip som gartneren dyrker planter? Gøde dem og lade dem 
udfolde sig ved, for en tid, at plante dem på et roligt sted. Vi har allerede haft gode resultater 
med at fremdrive overmåde frodige egoer, som sætter deres præg på ethvert selskab.« 

»Ohh – Yeahhh!« sang Speven og bevægede sit solbrilleindsvøbte hoved bag 
mikrofonen som var han blind. »Hvordan går det med omsætningen?«  

»Flere steder har vi totalt overbooket. De fleste mennesker lever i en hæsblæsende støj – 
alle forsøger at forgribe sig på hinandens opmærksomhed. Mange mennesker har slet ikke 
plads til at tænke på egopleje og egobeskæring. Et ego kan pustes op med viden – poleres i 
sminke og påklædning – lappes med statussymboler – søge trøst i en gruppe og skjule sin 
sande identitet bag et medieimage uden nogensinde at få nogen form for kraft.« 

Faretruende holdt Speven hænderne i beredskabsposition over sine jingleknapper mens 
han spurgte: »Og nu vil du afsløre opskriften på et frodigt ego!« 

Der hørtes en trommehvirvel.  
»Vi benytter os af traditionelle gartneres metoder: Ro, tid og plads til at vokse. 

Menneskehjernen er dum og doven – den vil hellere end gerne snydes. Derfor flakser den 
som et møl mod enhver flamme. Flammen er alt det der ser lækkert ud, men ikke har mere 
næring end slik.« 

»Og det er …?« 
Trommehvirvel afsluttedes med en pruttelyd. 
»Det er reklamer, sensation, action, sminke, pornografi, glamour, sladder og quiz. Åbner 

man et dame- eller ugeblad finder man det hele samlet på mindst 150 farverige sider. 
Egogartneriet er støvsuget for den slags og giver egoet tid til at vokse i frihed.« 

 
»Stay tuned!« larmede en drukstemme. 
 
Efter et 4 minutter og 13 sekunders pophit hvori en teenager med et sjovt navn krængede 

sit hjerte indad til lyden af en popcornmaskine, var vi tilbage. 
 



»Og stilhedsproducent Frank Santa! Hvis jeg var din stilhedskunde,« spurgte Speven 
mens jeg i hans solbriller opdagede at jeg havde en brødkrumme på skjorteflippen. »Hvad 
kunne du så tilbyde mig?«  

»Foreløbig har vi tre produktlinier på markedet,« sagde jeg og fjernede krummen. »Vi har: 
Kunstpausen, Den pinlige tavshed og Stilhed før storm. Uanset hvilken type du vælger bliver 
du indlogeret i et totalt lydtæt rum. Du kan vælge selv at lave mad eller få måltiderne leveret 
uforstyrret via en køkkenelevator. Vælger du Stilhed før storm må du klare belysning og 
varme med stearinlys og en pejs. Vores egogartnere omgiver dig med et medievakuum. 
Derfor har rummet både defekt fjernsyn og defekt computer installeret. Skal du tænde op i 
pejsen, bliver det med blankt papir.«  

Speven spillede lyden af en betonsvelle i en rundsav. 
»Vælger du kunstpausen,« fortsatte jeg da rundsaven eksploderede, »bor du i et lille 

hvidkalket rum uden andre effekter end en nøgen pære i loftet og en hård madras på gulvet. 
Vælger du Pinlig tavshed opholder du dig i en smukt indrettet lejlighed sammen med en af 
vores tavshedskonsulenter.« 

»Whaaammm!« udbrød Speven og drejede en enkelt gang rundt i sin stol. »Men hvad gør 
tavshedskonsulenten så?« 

»Han gør og siger ingenting – det er netop det der er så pinligt.« 
Da Speven var drejet den anden vej rundt, spurgte han: »Men hvad i alverden får man 

tiden til at gå med?« 
»Det er op til kunden. Nogle skriver, nogle synger og andre skærper opmærksomheden 

eller hengiver sig til andre egonærende aktiviteter.« 
»Som for eksempel?« 
Trommehvirvelen og pruttelyden var tilbage. 
»Keder sig og spilder tiden!« 
»Wooooow!« skreg Speven og tog sig med begge hænder til solbrillerne som forsøgte 

han at rive sit hoved af. 
»Man kan komme og få en gratis prøvetime,« fortsatte jeg. »Hvis den giver resultater kan 

man indlogere sig til et ophold på helt op til en måneds varighed. Vi arbejder med en fuld-
tilfredshed-eller-støjen-tilbage-garanti.« 

 
»St. st. st. st. stay tuned!« larmede drukstemmen hvorpå en liderlig kvindestemme fortalte 

om en ny sminke der gjorde det sjovt at have rynker. Under en trestemmig og digital hyldest 
til silikonebrystets opfinder blev en stor prustende mand med fuldskæg lukket ind i studiet.  

 
»Vi har stilhedsproducent Frank Santa i studiet,« sang Steven Speven i sin mikrofon. 

»Manden der hævder snart at kunne levere drivein-stilhed og stilhed på dåse! Og 
minsandten! Nu har vi også fået besøg af Internettets selvbestaltede præsident, Perry 
Skinder.« Speven gentog sin mursten og negle-jingle inden han fortsatte: »Hvad har du at 
sige til Mr Santa i dag?« 

»Well, punk …,« brummede Perry gennem et skæg der kunne få Torneroses hæk til at 
ligne karse. »Jeg har fulgt denne Mr Santas fremfærd i medierne og er ikke imponeret.«  

»Hiiiigh fiiiiiveeee!« hvinede Speven inden han med et alvorligt nik spurgte: »Hvorfor 
ikke?« 



»Han har skrevet at Internettet ikke er andet end højteknologisk blindebuk. At fremtidens 
tabere bliver de mennesker der altid sidder foran en skærm, og i går så jeg hans nye anti-
Internet-reklame i fjernsynet. Han latterliggør Internettets folk på det groveste.« 

»Og vi har lydsporet!« skreg Speven og trykkede på en af sine knapper: 
 
»Internettet! Den travleste og sjoveste supermotorvej til ensomhed!« sagde en kælen 

stemme. I nogle sekunder hørtes lige dele klapsalver og intetsigende elektronisk musik inden 
stemmen fortsatte:  

»Gå på nettet gennem Egomount og modtag gratis den nye future-trendy-kit four in one 
fra Nørdial Studios: Den flækkede hinkestensbrille – ekstra effektiv, bumsefremkaldende 
creme, shampoo med palmineffekt og tyndt overskæg – monteres let på overlæben ved hjælp 
af cola. Udnyt vort tilbud i dag og få gratis en hestehale smidt i nakken. Skynd dig!  

 
Look smart, Look ubevidst, Look Nørdial! 
 
»Ja!« Spyttede Perry. »Sådan lyder den. Jeg må på det kraftigste advare alle mod at lytte 

til den slags. Der hvor jeg kommer fra, har vi en helt bestemt medicin mod provokatører som 
Santa …«  

Perry førte den ene af sine store bjørnelabber mod hoften. Jeg strakte hals for at se om 
han havde et tastatur siddende i bæltet, men så kun hans mave. 

»Hvorfor lave reklamer imod Internettet?« spurgte Speven og så ud som om han talte til 
loftet. 

»Hvorfor ikke?« spurgte jeg. 
»Men den kritik som du fremfører er overhovedet ikke konstruktiv,« brummede Perry 

arrigt. 
»Nogle gange bygger man et hus der har så mange problemer at det bedst kan betale sig 

at rive det hele ned igen.« 
»Der skal ikke rives noget ned!« Perrys stemme fik glas og kuglepenne til at flytte sig 

omkring på bordet mellem os. »Din urimelige kritik er destruktiv, og vi risikerer at andre 
mennesker lytter til den. Tænk hvis ikke alle kom med på den elektroniske supermotorvej.« 

»I et diktatur er præsidenterne altid bange for at nogen går mod strømmen,« sagde jeg 
irriteret. 

Rød i hovedet bevægede Perry sig op ad stolen for at gribe sig til hoften, men blev 
heldigvis stoppet da maven ramte undersiden af bordkanten. 

»Jeg går imod alle former for censur!« hostede han. »Hvis det stod til mig, ville din 
ukritiske kritik af medierne ikke nå længere end til…« Endnu en gang tog han sig til hoften. 
Denne gang var der et lommetørklæde i bjørnelabben da den kom op over bordkanten. Med 
en pibende lyd begav han sig ind i et næsepudsningsprojekt som næppe ville gå 
seismologernes sensorer forbi.  

»Husk, » sagde Perry da seismologerne var orienteret. »At Santa jo selv bruger de 
medier som han kritiserer.« 

»Go-go-goooo!« sang Speven og virrede med hovedet inden han kiggede alvorligt på 
mig. »Hvorfor gør du det?« 

»Det er fordi jeg er kontradiktivist.« 



»Der var vist et frækt ord!« udbrød Speven og vendte ryggen til for at trykke på et par af 
sine knapper. 

»En kontradiktivist er en person som gør én ting for at bevise rigtigheden af det 
modsatte,« sagde jeg. »Ligesom når Perry rejser flere timer i fly for at fortælle at Internettet er 
det rigtige sted at mødes.« 

»Når vi vender tilbage,« lallede Speven og holdt fast i sine solbriller mens han baskede 
med albuerne, »vil jeg spørge vores to eksperter om Internettet har fået netop dét navn fordi 
det kommer fra Indien!«  

 
»St. st. st. st. stay tuned! … ned, … ned, … ned, … ned!« larmede drukstemmen hvorpå 

vi hørte lyden af et klikkende computertastatur og en summende computerblæser. En 
fistelstemme tog fat på at fortælle om den nye Bates-shaver med ekstra fluff-upperlip-effekt. 

 
»Live i studiet har vi besøg af Internettets præsident, Perry Skinder, og infolog Frank 

Santa,« jublede Speven. »Og Santa, du siger at …« 
»Live!« udbrød jeg. »Er det her et liveprogram?« 
»Ja – vidste du ikke det?« 
»Nej! Du ved da godt at jeg er efterlyst – jeg kan ikke være med i et liveprogram!« udbrød 

jeg og rejste mig fra stolen. 
»Aha, men inden du går – lige et enkelt spørgsmål,« sagde Speven. »Personligt har 

Internettet givet mig helt nye muligheder for at holde mig orienteret. Vidste du for eksempel at 
man engang har fundet en bortløben kat i 4400 meters højde?« 

»Nej – og det tror jeg for øvrigt heller ikke at katten vidste,« sagde jeg og gloede forvildet 
gennem glasruden ud til teknikerrummet. Med hovedet bøjet under loftet stod en lastbil af en 
mand og læste i en bog med et enkelt bogstav på hver side.  

Sunnyfarms Bill var tilbage! 
 
»Men …,« smånynnede Speven. »Kan du fortælle mig om der er andre medier end 

Internettet der sætter brugeren i stand til at læse vejrudsigter fra andre planeter?« 
»Nej!« sagde jeg og greb min kartoffelskål og min paraply under bordet. »Men kan du 

fortælle mig om det stadig regner udenfor?«  
»Øhm …  Det ved jeg ikke,« sagde Speven og kiggede på Perry som trak på skuldrene 

og tog sig til hoften.  
 
Med kartoffelskålen på hovedet og paraplyen som lanse skyndte jeg mig ud af studiet.  
 
1.  Og efter at John havde fundet kundskabens afbryderkontakt,  forlod han mediet 

og drev mod øst for at slå følge med apostlen Frank.  
 2. John så at Frank kendte til virkeligheden, og han sagde:  
 3. »Inden syv dage er gået, skal du vise mig hvordan jeg udvikler min egen 

forestillingsevne og min egen ånd!   
 4. For disse to udvikles kun i mødet med virkeligheden.« Og således blev det.  
 5. På førstedagen fjernede apostlen Frank seertallet og sagde:  
 6. »Mediets kvalitet skal ikke sidestilles med dets magt over menneskenes tid thi 

den mindste fællesnævner ejer ingen ånd.«  



 7. Og det blev aften, og det blev morgen anden dag, og apostlen Frank sagde:  
 8. »Der blive ikke længere interaktion!«  
 9. Og således skete det.  
 John rakte nu ud og rørte ikke længere knapper og skærme, men i stedet sin 

egen verden.  
10. Forestillingsevnen i Johns ånd bredte sig og levede side om side med 

langsomheden og tålmodet.  
11. Og han som nu stod apostlen Frank nær, så at det ikke var så værst.  
12. På tredjedagen fjernede apostlen Frank lyden og billederne,  
13. Og Gud Herren den almægtige så det og vendte sig i sin himmel.  
14. Men Herren kunne ikke længere straffe John som nu levede i afstand til Herrens 

egen fejlbehæftede teknologi, strøm og kabler. 
15. På fjerdedagen var der kun teksten og lyset tilbage, og apostlen sagde:  
16. »Nedskriv eders fortællinger, og lad forestillingsevnen skabe eders egen musik, 

egne farver, personer og stemmer.«  
17. Og John fulgte apostlens bud og skrev nu sine tanker og så at der i 

forestillingsevnen ikke var støj,  
18. Og verden fik atter tre dimensioner og ånden voksede mens det blev aften og 

morgen på femtedagen.  
19. Derpå sagde apostlen Frank:  
 »Der blive mørke!« Og det blev mørkt.  
20. Og teksten læstes nu i lyset fra ånden som fjernede skråsikkerheden og skabte 

troen.  
21. Da Gud Herren så troen, følte han sig i sandhed draget deraf.  
22. I al stilfærdighed læste Herren teksten i lyset fra sin Helligånd og sagde:  
23. »Jeg læser teksten i mit eget tempo når som helst og hvor som helst.« 
24. Og Gud så at teksten stod troen nærmere end noget andet medie.  
25. På sjettedagen sagde apostlen Frank:  
 »Der aldrig mere blive tekniske problemer!«  
 Og der blev aldrig mere tekniske problemer.  
26. Således kunne alle egne af menneskets verden gøres nærværende uden brug af 

de mediekloges hellige drejebøger.  
27. Og Gud så alt hvad apostlen Frank havde gjort og så at det var såre godt, og det 

blev aften, og det blev morgen syvende dag. 
28. Således fuldendte Frank sit skaberværk og Gud Herren talede nu til apostlen 

Frank gennem troen og sagde:  
29. »Der blive en bog – og denne bog skal udbredes over hele jorden!« 
30. Og Gud velsignede Frank og det værk han havde udført i John  
31. For nu så Gud at troen og kun troen alene – altid ville være mediet overlegen. 
 
43 
Underholdning/Demo 
»Møhh …?« udbrød Bill da jeg med skålen på hovedet og paraplyen som lanse løb 

direkte mod ham. Med den frie hånd lettede jeg på skålen for at se mig for mens den 
overraskede Bill forsøgte at stille sig op som skulle han opsamle en rullende fodbold.  



Med hele min vægt bag skålen ramte jeg ham lige under bæltespændet. 
»Mihh …!«  
Bag mig foldede paraplyen sig ud mellem hans knæ og eksploderede i tusind stykker da 

han krøllede sig sammen med en pibende jamren som havde han slugt helium. I lange skridt 
fortsatte jeg mod receptionen – med skålen under armen sprang jeg over et bord og ud på 
gangen. Da jeg styrtede ned ad trappen kunne jeg høre gulvet over mig runge under vægten 
af lastbil-Bills fodtrin. Tre etager nede passerede jeg de store glasdøre ved udgangen og så 
at Sue som aftalt holdt i Cleos Land-Rover og ventede på mig. Imellem de mange 
fodgængere løb jeg ad fortovet og over til parkeringspladsen. Pustende sprang jeg ind i Land-
Roveren og smækkede døren efter mig. 

»Kør! Hurtigt!«  
»Hvad er der sket!« udbrød hun forskrækket og startede bilen. 
»Vi har en af Sunnyfarms folk i hælene!« 
Med hvinende dæk kørte bilen baglæns og ramte en skraldespand som med et enormt 

rabalder rullede ud over parkeringspladsen. Febrilsk gav Sue gas og skiftede ikke kun gear, 
men efter lyden at dømme, også gearkasse. Med støjen fra rustne søm i en tændt blender 
sprang bilen en meter fremefter, drejede rundt og kørte ind i et parkering forbudt-skilt. Ved 
glasdørene kunne jeg se Bill komme løbende. For at orientere sig, stoppede han op, men 
opdagede os da Sue for anden gang ramte skraldespanden. Med alle tegn på 
tankevirksomhed skubbede han brutalt de forbipasserende til side og styrtede mod bilen. 

»Skynd dig nu!« udbrød jeg og låsede døren mens Sue var i færd med at sprinkle 
ruderne. 

»Jeg er ikke så god til at køre bil!« råbte hun og tændte, mens speederen var i bund, for 
varmeblæseren. »Specielt ikke når jeg er nervøs!« 

»Men hvordan er du så kommet herned?« skreg jeg mens den automatiske 
sikkerhedssele forsøgte at kvæle mig. 

»Det var Cleo som kørte!«  
Med den ene hånd trykkede hun hornet i bund og blinkede af på én gang.  
»Vi er fanget!« skreg jeg da Sue væltede en indkøbsvogn. 
»Hvad gør vi?« råbte hun. 
»Møhh …!« brølede Bill og tog fat i min dør for at krølle den sammen og smide den væk. 
»Lad Cleo køre,« råbte jeg desperat. 
»O.k.,« sagde Cleo alvorligt inden hun satte bilen i gear for, i rasende fart, at bakke ud 

mellem skraldespanden og indkøbsvognen. Med dørhåndtaget og et stykke af døren i hånden 
væltede Bill ned over indkøbsvognen og forvandlede den til skraldekunst. Lige inden vi nåede 
den stærkt befærdede vej trak Cleo håndbremsen – med rygende dæk drejede bilen en halv 
omgang og forsvandt ud i trafikken. Bag os satte Bill i løb og tog i al hast en rød sportsvogn 
på for at optage forfølgelsen. 

»Han kommer efter os!« råbte jeg og kiggede tænderklaprende ud ad bagruden. 
»Bare rolig,« sagde Cleo og tændte en smøg mens trafikken tog til omkring os.  
»Ryger du?« spurgte jeg mens vi i svimlende fart kørte over for adskillige røde lys. 
»Kun når jeg har god tid!«  
Få minutter senere var Bill lige i hælene på os. 



»Hvad gør vi?« råbte jeg og kiggede på kæmpen som bag rattet i sin sportsvogn lignede 
en fortidsøgle i en glasbeholder. »Vi ryster ham aldrig af os – hans bil er meget hurtigere end 
vores!« 

Med smøgen i mundvigen satte Cleo bilen i tredje gear og kørte med en millimeter på 
hver side ud mellem to biler i banen til venstre. Uden at blinke fortsatte hun over i den 
modsatte vejbane og kørte slalom imellem de modkørende.  

»Du slår os ihjel!« skreg jeg og satte hænderne op foran ansigtet mens Cleo trak 
håndbremsen og gav bilen gas. Dækkene sang da vi skred ud – vendte en halv omgang og 
fortsatte uden en skramme i samme retning som de andre biler. 

»Det må jeg sige!« udbrød jeg. »Hvor har du lært at køre sådan?« 
»Køre hvordan?« spurgte Cleo og rynkede panden mens hun knipsede smøgen ud ad 

vinduet.  
Uden at vide hvad jeg skulle svare studerede jeg kartoffelskålen for at sikre mig at den 

var uskadt. 
»Er han væk?« spurgte hun da skålen havde bestået undersøgelsen. 
Jeg vendte mig om tids nok til at se Bill forsøge at efterligne Cleos manøvre. Kraftigt 

slingrende kom den røde sportsvogn ind i vores vejbane for at vende. Med et brag kolliderede 
den med en modkørende og begyndte til en koncert af bilhorn at rotere som en propel. 

»Bill har fundet en parkeringsplads,« sagde jeg og slappede lidt af. 
»Godt,« sagde Cleo mens jeg opdagede at Sue havde lagt en termokande med kaffe på 

bagsædet. 
»Vil du have en kop kaffe?« spurgte jeg. 
»Ja, tak,« sagde hun og satte farten lidt ned. 
Jeg havde netop skænket to kopper kaffe, da Cleo rynkede panden og så sig omkring. 
»Nu er han der igen!« udbrød hun. »Jeg har lige fået nyt indtræk på sæderne – pas på du 

ikke spilder kaffe i bilen!«  
Desperat klyngede jeg mig til de to kopper mens vi i foruroligende fart tog turen den 

forkerte vej ned ad en ensrettet gade. Med to hjul på fortovet passerede vi i fin stil de 
modkørende indtil en container med murbrokker dukkede op foran os. Jeg bøjede mig forover 
– lukkede øjnene og koncentrerede mig fuldt ud om ikke at spilde kaffe. Bilen tog et kraftigt 
sving – støjende ramte vi noget hårdt og gjorde et hop. Indholdet fra de to kopper hang i 
øjenhøjde da jeg smed mig tilbage i sædet for, på mirakuløs vis, at gribe kaffen i kopperne 
uden at spilde en dråbe. Med en netop tændt smøg mellem læberne kørte Cleo ind i et 
parkanlæg, satte bilen i firhjulstræk og smed et blomsterbed op i en havepavillon. En enorm 
støvsky rejste sig omkring os og sendte bilen som en kanonkugle ned ad en grussti, forbi en 
lille sø med forvirrede ænder og ud på den anden side af parken. 

»Han er der endnu!« skreg jeg og smagte på min kaffe. 
»Husk! Jeg bruger sukker!« råbte Cleo tilbage. »Det ligger i handskerummet!« 
Så hurtigt jeg kunne, skyllede jeg indholdet af den ene kop i mig og fandt sukkeret frem. 
»Sig farvel til Sunnyfarms personale!« råbte Cleo og kørte direkte mod de store ruder ved 

receptionen til Egomount Comers. 
»Nu slår du os ihjel!« hylede jeg. »Bruger du et eller to stykker sukker i kaffen?« 
»Halvt af hver!« lød det fra Cleo mens hun ramte fortovet få meter fra vinduerne. 
Jeg skulle til at opgive at røre rundt i kaffen da Land-Roveren uden så meget som en lyd 

susede ind i bygningen. 



»Jeg mente det nok!« udbrød Cleo og kørte ind i den store elevator ved siden af en 
måbende receptionist, stak hånden ud ad vinduet og trykkede på 15. sal. »Bob sagde at de 
skulle skifte ruderne i dag!« 

Forfærdet rørte jeg rundt i kaffen mens dørene bag os lukkede foran Bill som uden at 
sænke farten fortsatte forfølgelsen ind i receptionen. Der lød et let klik fra dørene som 
lukkedes inden øglen med et enormt rabalder knuste sin glasbeholder på den anden side. 

»Ding!« 
Med skrigende dæk bakkede Cleo ud på de bonede gulve foran elevatoren og kørte ned 

ad gangen for at parkere foran Bobs kontor.  
»Gider du lige smide bilen ned i parkeringskælderen og finde Jaguaren frem?« sagde 

Cleo og tog kaffekoppen ud af min hånd mens Bob i befippelse skruede sine briller fra 
hinanden. »I receptionen kan du finde reservedele til dine briller inden du kører Frank til hans 
næste møde på klinikken. Han skal være der om en halv time!« 

 
44 
Metodedemens 
»Goddag!« sagde en mand som iført jakkesæt og bowlerhat stod med en paraply i 

hånden og ventede på mig foran info-enza-klinikken. »Er du der?« 
»Ja,« svarede jeg og vinkede farvel til Bob mens jeg spekulerede på om jeg havde set 

manden med bowlerhatten før. 
»Sådan kan det gå,« sagde han. 
»Netop,« sagde jeg. 
»Sikke et vejr!« fortsatte han da jeg åbnede døren til opgangen. »Hvad laver en mand 

som dig på et sted som dette?«  
»Øhm … jeg er på vej ind for at møde to af mine klienter.«  
»Går den, så går den!« 
»Ja, det gør den vel,« sagde jeg.  
»Du ser godt ud i dag,« sagde han og nikkede, »som man siger!« 
»Tak,« sagde jeg, »men det har nu ellers været en hektisk dag!« 
»Sådan er der jo så meget!« 
»Som man siger,« sagde jeg, »men hvad kan jeg gøre for dig?« 
»Lidt af hvert,« sagde han og smilede. »Men alting til sin tid.« 
»Nåhh …,« sagde jeg og kom i tanke om hvem han måtte være. »Hvis ikke jeg tager 

meget fejl er du James Smith.« 
»Det er så sandt som det er sagt,« sagde han og nikkede. 
»Og du er kommet for at få en tid på grund af din floskelbetændelse?« 
»Kommer tid – kommer råd.« 
»Hvis du kommer med ind, skal jeg sørge for at du får en snak med min sekretær med 

det samme.« 
»Der er ingen tid at spilde. Vi har alle sammen vores kors at bære,« sagde han og gik 

med mig op ad trappen. »Men hvor der er vilje er der vej.« 
 
»Der er en dame som har ringet,« sagde min sekretær da jeg kort efter præsenterede 

hende for Mr. Smith. »Hun vil høre om du også behandler maskinstormere?« 
»Jo,« sagde jeg. »Hvad drejer sagen sig om?« 



»Om hendes mand,« sagde hun, »han vil ikke have noget som helst med teknologi at 
gøre.« 

»Lav en tid til ham!« 
»Men han kan først komme i konsultation om en måned.« 
»Hvorfor det?« 
»Han har udregnet hvor meget tid moderne mennesker bruger på at tjene penge til at 

købe biler, benzin, bygge veje og til at rydde op efter bilerne. Al tiden har han lagt sammen og 
divideret med antallet af bilister.« 

»Og hvad så?« spurgte jeg. 
»Regnestykket viste at det var meget hurtigere at gå.« 
»Men hvorfor kan han først komme om en måned?« 
»Fordi han bor over tusind kilometer fra klinikken.« 
 

*** 
 
»Vi kunne godt tænke os at blive kærester,« sagde Chris mens han studerede Wendy 

som iført et par cowboybukser og en stor trøje var ved at lukke døren til mit konsultationsrum. 
»Kærester,« sagde jeg og forklædte mig med min pibe mens jeg satte mig. »Er det et 

problem for jer at blive kærester?« 
»Ja,« sagde Chris og nulrede sit slips. »Der er jo mange ting som skal tænkes igennem 

inden man kaster sig ud i den slags projekter.« 
»Hvad?« sagde jeg og fyrede op på fuldt blus. 
»Øh …,« sagde Wendy og rakte fingeren i vejret. 
»Ja?« 
»Hvad nu hvis det viser sig at vi kun vil være sammen fordi vi er seksuelt tiltrukket af 

hinanden?« 
»Og hvad nu hvis det viser sig at vi ikke kan enes?« tilføjede Chris. 
»Og hvis nu …« 
»Åh, ja!« afbrød jeg og pegede på briksen. »Vil I ikke ligge ned?«  
»Ved siden af hinanden?!« 
»Ja.« 
»Det har vi prøvet, men det hjælper ikke!« 
Forsigtigt satte de sig i hver sin ende af briksen og skævede til hinandens sko.  
»Men kunne I så ikke starte med at være kærester på prøve,« foreslog jeg. »Jeg mener – 

for at se hvordan det går?«  
»Er det ikke lidt drastisk?« spurgte Wendy og rynkede på næsen som en mus. 
»Jo …,« sagde Chris og tænkte sig lidt om inden han nikkede. »Jeg er heller ikke helt 

sikker på hvordan min ekskone ville reagere hvis jeg pludselig fik en kæreste.« 
»Tror du ikke at hun ville blive jaloux?« spurgte Wendy. 
»Helt sikkert …,« sagde han og gned sig på hagen, »måske …  hvis hun gjorde, ville 

vejen tilbage for alvor være lukket.« 
Mens jeg pillede lidt tobak op af brystlommen på min gulerodsfarvede skjorte, rykkede 

Chris over til Wendy. Med den ene hånd trykkede han hendes som testede han en avokado 
hos grønthandleren. 

»Hjælp!« udbrød Wendy og kiggede museagtigt på mig. »Du må redde os!«  



»Min opgave er ikke at redde jer,« bappede jeg roligt, »men at hjælpe jer til at erkende 
jeres problem. Når det er sket må I selv arbejde videre.« 

»Det er sjovt at du siger det,« sagde Chris. »Jeg burde jo egentlig være i stand til at løse 
problemet gennem mit arbejde.« 

»Hvorfor?« spurgte jeg og satte piben i brystlommen inden jeg gik i forståelsesstilling. 
»Jeg er fremtidsforsker,« forklarede han, »og har i femten år lavet utallige estimater som 

skal give mine kunder et overblik over fremtiden.« 
Wendy lyste op og kiggede forhåbningsfuldt på Chris. 
»Men kunne du så ikke lave en undersøgelse for at se hvad der ville ske hvis vi blev 

kærester?« spurgte hun. 
»Jeg er ikke sikker på at det ville være så godt,« sagde Chris. »Mine undersøgelser viser 

altid en verden hvor byerne har glastage, hvor der er personalefri indkøbscentre eller robotter 
der tager sig af ældreplejen. Ifølge mine undersøgelser ligner fremtiden altid noget fra 
stjernekrigsfilmene, men jeg ønsker mig ikke et parforhold som dem de har i Stjernekrigen.« 

»Hvis nu fremtiden vil forme sig i den retning,« sagde jeg, »er det vel ikke så dumt at få 
det op på bordet.«  

»Øh, jo – det er rigtigt, men i undersøgelserne viser jeg jo kun teknologiens formåen. Hvis 
jeg lavede en undersøgelse over parforholdets formåen ville det gå ligesom med mine andre 
undersøgelser.« 

»Hvordan?« 
»De ville sælge godt, men ud over det ville det blive alt for tydeligt at der mangler et eller 

andet i min beregningsmodel.« 
»Hvad mangler der?« spurgte Wendy. 
Chris trak på skuldrene. 
»Måske er det følelser som er svære at måle,« foreslog jeg. 
»Åh, ja – følelser!« udbrød han. »Følelser lyder logisk.« 
»Men,« sagde Wendy og begyndte at gnave i sine negle, »så kunne jeg måske løse 

problemet på mit arbejde.« 
»Hvad laver du?« spurgte jeg. 
»Jeg er projektleder,« gnavede hun. 
»For hvad?« 
»Det ved jeg ikke, men vi bruger Mac Osoft Project 99 til at styre projekterne med.« 
»Ser man det,« sagde jeg. »Desværre kender jeg ikke så meget til computere, så …« 
»Mac Osoft Project 99 er et computerværktøj,« forklarede Wendy, »som hjælper en til at 

bruge en hel dag på at lave en streg på et stykke papir.« 
»En hel dag?!« udbrød jeg. »Ville det ikke være meget nemmere at bruge en kuglepen?« 
»Jo, men det er ikke en del af vores virksomheds strategi,« forklarede hun.  
»Hvor lang en streg kan man nå at lave på en dag?« spurgte Chris interesseret. 
Wendy viste det med fingrene. 
»Det var ikke meget,« sagde jeg. »Det kan da ikke være mere end et par centimeter i 

timen!« 
»Nej,« sagde hun, »men måske kunne den slags streger alligevel hjælpe os til at blive 

kærester.« 
»Hvorfor det?« 



»På papiret ser stregerne meget flotte og meget overbevisende ud. Min chef siger at det 
er nemmere at tage beslutninger når tingene er stillet pænt op.« 

»I kunne jo prøve,« sagde jeg. »Men sig mig! Hvor længe har I haft lyst til at blive 
kærester?« 

»Hmm,« sagde Wendy og tænkte lidt. »I fem år – tror jeg.«  
»Lad mig se …,« sagde jeg og trak mig fri af forståelsesstillingen for atter at finde min 

pibe frem. »Elsker I hinanden?« 
»Det tror vi nok,« sagde Chris og skar ansigt som forsøgte han at mærke efter. 
»Hvad er det du elsker ved Chris?« spurgte jeg henvendt til Wendy. 
For en stund kneb hun øjnene sammen og rynkede næsen inden hun fandt sin lommebog 

frem i sin taske. Fra en af siderne begyndte hun at læse:  
 
1. At han ser godt ud.  
2. At han er hensynsfuld.  
3. At han er intelligent. 
 
Afventende kiggede hun over på Chris. 
»I lige måde,« læste han fra sin lommebog. 
»O.k.,« sagde jeg, »men så lad os prøve engang at tænke et stykke ud i fremtiden. 

Ønsker I at få børn – altså hvis I en dag bliver kærester?« 
»Det ville jeg gerne,« sagde Wendy og kiggede på Chris, »men jeg tror ikke det vil være 

godt.« 
»Hvorfor ikke?« 
»Hvad nu hvis de ikke kan lide mig?« 
»Lad os vente og se hvad Mac Osoft Project 99 siger,« sagde Chris og klemte 

avokadoen. 
»Metodedemens,« bappede jeg og skrev det på min Crusoe. »I lider begge to af 

metodedemens.« 
»Jamen?!« udbrød Wendy. »Er vi syge?« 
»I er inficeret med en info-enza-lidelse som betyder at I ikke er i stand til at tage 

beslutninger eller handle medmindre en metode følges eller et værktøj benyttes.« 
»Men kan vi kureres?« spurgte Chris. »Der må da findes metoder og værktøjer som kan 

klare den slags!« 
»Mød op til det store møde i Egomounts teatersal i morgen. Jeg vil introducere en ny 

skole som måske kan hjælpe jer begge to.« 
 
45 
Dispotoze 
»Gør det noget at vi holder hinanden i hånden?« spurgte jeg Sue mens vi sad sammen i 

den store teatersal og ventede på de sidste gæster. 
»Hvad er der galt med det?« spurgte Sue. »Vi er jo kærester, og så snart dit 

mellemværende med Sunnyfarm er overstået kan du blive skilt fra Jane og …« 
»Det er ikke Jane jeg tænker på,« sagde jeg og nikkede i retning af Bob som gik omkring 

med et lille forklæde og serverede kaffe for gæsterne. »Han tror jo at du er Cleo.« 
»Nå – det,« sagde hun og smilede. »Men han har jo været på kursus hos Lena Jones.« 



»Og hvad så?« 
»Hun har lært ham at det kun er svage mænd som bliver jaloux.« 
»Aha,« sagde jeg, »men hvad tror du han tænker?« 
»Ikke noget – på kurset har han også lært at overse ting som kan gøre ham jaloux.« 
»O.k.,« sagde jeg og rykkede mig uroligt rundt på stolen. 
»Er der andre ting som bekymrer dig?« spurgte Sue og lagde hovedet på skrå. 
»Ja,« sagde jeg. »Der er noget som undrer mig ved dette arrangement.«  
»Hvad?« 
»Jeg kan ikke forstå hvorfor jeg vil lukke min terapeutiske klinik. Det går lige så godt. Prøv 

at se hvor mange klienter jeg har fået! De kommer jo fra hele landet for at komme i 
behandling.« 

»Måske er du ved at blive rask?«  
»Nej – jeg får stadig kvalme af formidling.« 
»Jeg taler ikke om din infonoia,« sagde hun, »men om din anden lidelse.« 
»Mener du provokatoze?« 
»Nej – dispotoze,« sagde han. 
»Dispotoze?!« udbrød jeg. »Den kender jeg ikke – er den informationsoverført?« 
»Ja,« sagde hun og smilede til Bob som hjalp en gæst med at fiske en skrue op af en 

kaffekop, »det er en sygdom der har fået dig til at producere information for at skjule at du har 
infonoia.« 

»Du mener at jeg skriver og forsøger at helbrede andre for selv at virke rask?« 
»Ja,« sagde hun. »Det er jo mere prestigefyldt at være ekspert end at være tosse.« 
»Hvis jeg vil lukke klinikken fordi jeg er ved at være rask,« sagde jeg da Bob løb hen for 

at lukke døren bag de sidste gæster, »så burde jeg vel være glad.« 
»Ja,« sagde Sue mens vi rejste os for at gå op på scenen. »Har du noget imod at jeg 

lader Cleo overtage nu?« 
»Hvorfor?« 
»Jeg er en elendig ordstyrer.« 
»Nåhh …,« sagde jeg. »Det er i orden – bare du skifter tilbage inden vi skal hjem.« 
»O.k.!«  
Mens Cleo gik foran mig op på scenen tændte jeg for min lille manchetmikrofon for at 

gøre mig klar til aftenens foredrag. 
»Velkommen!« sagde jeg og slog ud med armene imens Bob i et hæsblæsende tempo 

løb op til bordet ved scenen for at skænke kaffe til Cleo. »Når jeg har kaldt jer alle sammen 
ind til dette møde, er det fordi der er en række store ændringer på vej. Men først må jeg 
komme med en tilståelse …« 

Der gik en mumlen gennem salen. 
»På grund af et mellemværende med et psykiatrisk hospital har jeg været nødt til at 

optræde under falsk identitet.« Mumleriet tog til. »I virkeligheden hedder jeg Frank Santa og 
lider selv af en lang række info-enza-lidelser.« 

»Hvilke?« råbte videnspsykotikeren Jim hen over et desperat mumleri fra salen. 
»Infonoia, provokatoze, dispotoze, info-spotting og edutoze.« 
Judy, som havde været i behandling for medieevolutionisme i snart tre måneder, rejste 

sig: »Du efterligner altså den Frank Santa man så ofte hører om i medierne?« råbte hun. 
»Jeg og Frank Santa fra medierne er den samme person,« forklarede jeg. 



»Ha – ha!« udbrød Judy mens escapisten Johnny forsøgte at afbryde hende med 
escape-tasten på et medbragt computertastatur. »Til din orientering kom ham fra medierne 
først – jeg så ham flere uger før jeg overhovedet hørte om dig!«  

Et øjeblik indtog jeg en stående forståelsesstilling hvilket straks fik Judy til at sætte sig 
igen. 

»Men hvis du selv er skør!« udbrød Peter og viftede med sin bærbare computer for at 
komme til orde. »Hvordan kan det så være at jeg har fået det bedre af at tale med dig?«  

»Ja!« råbte flere af deltagerne. 
»Shh!« lød det fra Cleo. 
Da der var blevet stille nok til at man kunne høre Bob skrue på sine briller, tog jeg atter 

ordet. 
»Uanset hvordan det forholder sig,« sagde jeg, »så må jeg desværre også meddele jer 

alle sammen at jeg indstiller min terapeutiske virksomhed!« 
Bobs brillestel druknede øjeblikkelig i larmen fra gæsterne som alle – på nær Johnny – 

råbte i munden på hinanden. I tavshed sad han på sin plads og kiggede målrettet på Judy, 
mens han, en efter en, prøvede de andre taster på sit tastatur. 

»HOLD KÆFT!« brølede Cleo inden hun beordrede Bob at hælde kaffe i en sukkerskål. 
I salen rejste vaporisten Billy sig og rakte hånden i vejret. 
»Ja,« sagde Cleo og stoppede Bob efter to dråber for at beordre ham til at røre rundt. 

»Billy har ordet!« 
»Du har netop defineret et uventet interrupt i mit udviklingsmiljø,« sagde Billy og tørrede 

sig over sit tynde overskæg inden han fortsatte. »Hvordan accesser jeg en migrering af en 
interaktiv egenskabsopgradering i et klassedelt udviklingsmiljø?« 

»Jeg er glad for at du bringer det på bane,« sagde jeg. »Vi har netop planer om, blandt 
andet, at starte en ny informationsfri skole. I vil alle sammen få et års frikort til alle landets 
egogartnerier, samt et tilbud om to ugers ophold på den nye skole. Er der andre spørgsmål?« 

Den cyberpsykotiske Henry rakte en mus i vejret. 
»Henry?« udbrød Cleo. 
»Hvad nu hvis man har brug for mere terapi?« brummede en syntetisk stemme fra hans 

bærbare computer. 
»Egomount Comers har taget initiativ til at uddanne en lang række nye info-enza-

terapeuter. I vil alle sammen kunne få henvisninger.« 
»Vil man også kunne blive behandlet via Internettet?« spurgte netautisten Ryan spændt. 
»Det vil jeg næsten tro,« sagde jeg. »Jeg har i hvert fald hørt om et nyt computerprogram 

som skulle kunne kurere cyberpsykose.« 
»Hvordan virker det?« brummede computerstemmen. 
»Det sletter harddisken hver tiende minut.« 
»Måske er det slet ikke Frank Santa, men kaptajn Solo du efterligner,« udbrød Judy og 

rejste sig op. 
»Det er muligt,« sagde jeg mens Johnny prøvede F1 for at få hjælp. 
»Men!« lød det fra Billy. »Hvorfor dog terminere et stabilt og driftsikkert program?« 
»Når jeg ikke allerede har lukket den terapeutiske virksomhed for lang tid siden er det på 

grund af min dispotoze.« 
»Jeg har altså været i terapi hos en som er fuld af fejl?« udbrød Liza og greb 

skumgummikøllen under sit sæde. 



»Uden mine lidelser havde jeg næppe haft brug for at være terapeut, men nu er de 
aftagende – derfor kan jeg lukke klinikken.« 

»Men hør nu her!« udbrød Peter mens Liza for en stund holdt køllen i 
beredskabsposition. »Du kan jo ikke vide om dine sygdomme vil komme tilbage i fremtiden!«  

»Næhh, men så må jeg jo åbne klinikken igen.« 
»Behøvede vi virkelig at komme helt ind til byen for at høre det der?« spurgte den 

datadvaske og datadidakte Donald mens han løftede en af sine store næver. »Kunne du ikke 
bare have skrevet facts ned og sendt dem til os?« 

»Nej,« sagde jeg. »Jeg havde brug for en samtale.« 
»Hvorfor det?« brummede han. 
»Fordi samtalen kan noget som facts ikke kan.« 
»Hvad?«  
»Netop!« 
»Det må du forklare?« 
»Netop!« 
»Hvad i alverden fabler den mand om?« udbrød Donald for sig selv og begyndte at slå op 

i en manual. 
»I en samtale kan man stille spørgsmål,« forklarede Liza og lagde sin kølle ind under 

stolen. »Det var jo hvad du gjorde lige før.« 
»Men hvis han nu havde været lidt smart,« sagde Donald og kiggede op fra sin manual, 

»kunne han jo have taget højde for vores spørgsmål på forhånd!« 
»Nej,« sagde jeg. »Hvis jeg havde gjort det havde det jo ikke været nødvendigt at stille 

spørgsmål.« 
»Det er ikke vigtigt at stille spørgsmål,« sagde Donald og fandt en stor taske med 

manualer under sit sæde. 
»Jeg ville gerne mødes for at vi kunne drøfte vores uenigheder og forskelle,« sagde jeg. 
»Men vi risikerer jo at skulle høre på en hel masse gentagelser,« brummede Donald. 
»Ja, netop – gentagelser,« sagde jeg og gav tegn til Bob som straks styrtede ud bag 

kulisserne. »Dem ville jeg aldrig slippe godt fra i et brev.« 
Skubbende på et rullebord fuldt af bøger kom Bob ud bag kulissen. 
»Inden I tager hjem i aften vil jeg gerne have lov til at forære jer alle sammen et af 

følgeprodukterne af min dispotoze – en ny bog om informationsoverførte sygdomme.« 
»Har den et indeks?« spurgte Donald spændt. 
»Ja,« sagde jeg og slog ud med hånden mod Cleo. »Men inden I får bogen vil jeg give 

ordet til Cleo som skal præsentere en håndkøbsmedicin imod infoenza-lidelser. Medicinen 
kommer i handelen allerede i næste uge.« 

»Tak,« sagde Cleo og tog en tår af sukkerskålen inden hun tændte en overheadprojektor. 
På en stor skærm over scenen sås et billede af et pilleglas. På glasset sad en etikette hvorpå 
der stod: 

 
Plazebopiller! 
Når du ser et stjerneskud! 
 
»Den nyeste infoenza-forskning viser at næsten alle informationsoverførte sygdomme 

fremprovokeres af enten frygten for – eller ønsket om at vide alt,« sagde Cleo og lagde en ny 



overhead på projektoren med en tegning af et menneske. Med en rød pen satte hun en cirkel 
omkring hovedet. 

»I dette område forsøger mennesket at ophobe total viden om sin omverden. Det nye 
plazebo pro-system med inaktiv kalkstabilisator består af en vidensneutraliserende pille som 
fungerer helt uden bivirkninger.« 

Endnu en gang rakte Donald hånden op. 
»Ja?« sagde Cleo. 
»En pille vil, så vidt man ved, aldrig kunne neutralisere viden,« brummede han skeptisk 

mens han skævede til en ny og større manual. 
»Jo,« forklarede Cleo, »det kan den ved ene og alene at basere sin helbredende effekt på 

antividen.« 
»Antividen!« udbrød Donald skræmt. 
»Ja,« sagde Cleo alvorligt. »Vi kalder det også for: Tro, håb og formodninger.« 
 
46 
Infoenza 
Af Frank Santa  
 
Denne bog er dedikeret til min kæreste Sue uden hvem den aldrig havde været mulig og 

til min manager Cleo uden hvem den aldrig havde været i handelen. 
 
 
Informationsoverførte sygdomme 
»Var jeg ikke en fornuftig videnskabsmand, ville jeg æde min gamle hat på at mennesket 

har følt den samme tilfredshed og glæde ved livet i hundred tusinde år. Det eneste som 
fundamentalt adskiller os fra urtidens mennesker, er vores angst for en dag at skulle leve som 
dem.« 

(Opdigtet foredrag af Newstein til konventet – 1897) 
 
 
Indledning  
Judy er 26 år. Hun er barn af informationssamfundet og er opvokset i en verden hvor hun 

hurtigere kan bevæge opmærksomheden til den anden side af jorden end til spidsen af sin 
egen lillefinger. En opvækst der gjorde hende til det hun er i dag – det der i infoenza-
terminologien betegnes som medieevolutionist. Judys virkelighedsopfattelse er gennem hele 
hendes opvækst blevet farvet af medierne. Under sine ingeniørstudier læste hun en række 
bøger som bevægede sig på et umådeholdent højt teknisk niveau, og hun havnede som følge 
deraf i en eksistentiel krise. Under en eksamensforberedelse vågnede hun pludselig en 
morgen og mærkede at noget ikke var som det plejede. »Med ét stod det mig lysende klart,« 
udtalte hun under en af vores første samtaler, »at hjernen kun var en billig efterligning af 
computeren.« Den nye erkendelse skabte en lang række kriser i hendes dagligdag, og den 
dag da hun skulle til eksamen kunne hun ikke komme ud ad døren: »Pludselig kom tankerne 
om computeren og hjernen snigende tilbage,« sagde hun. »Hvilke af de to ville jeg få mest 
brug for til eksamen?« 

 



Judy er et af de mange tilfælde af info-manio- og info-depressiv art som jeg vil tage op i 
denne bog. Målet er ikke at levere et terapeutisk materiale med råd og vejledning til den 
infoenza-ramte, men med ord at være med til at udfylde en række af de huller som mediernes 
indtog i dagligdagen skaber i den almindelige borgers bevidsthed. Skulle jeg sige at jeg havde 
en dagsorden, skulle det være den at bygge en terminologisk bro mellem psykologien og 
informationsvidenskaben. Da dette nu er forsøgt, vil jeg ikke undlade at vende blikket imod 
mig selv og opdage at mit eget arbejde også har karakter af en infoenza-tilstand. En tilstand 
som jeg vil komme ind på senere i bogen. 

 
Jeg kalder den rigor-morphing ... 
 
47 
Edutoze 
»Har du læst anmeldelsen af din nye bog i The Daily E-mail?« spurgte Cleo. 
Jeg sendte hende et sigende blik. 
»Åh – ja,« sagde hun mens hun med hvinende dæk svingede bilen op ad den infofri 

skoles brede allé. »Hvor længe har du nu været infonoid?« 
»Ti måneder,« sagde jeg og kiggede ud ad vinduet. Mellem de høje træer kunne jeg se 

den nedlagte kirsebærfarm dukke frem. Stedet var på rekordtid blevet sat i stand og 
infosteriliseret. De næste fjorten dage skulle vi forsøge os med et testhold inden skolen i 
efteråret skulle åbne for store grupper af forretningsfolk. 

»Skriver anmelderen noget vigtigt?« spurgte jeg mens Cleo stoppede foran porten. 
»Ja – han er rasende,« sagde hun. »Under overskriften 'Sublimt makværk' skriver han at 

bogen ikke er værd at læse.« 
»Det var ærgerligt,« sagde jeg. »Vil den så blive svær at sælge?« 
»Tværtimod,« sagde hun og tændte en smøg. »Vær du glad for at det ikke er gået med 

dig som med Burt Segal.« 
»Hvem er det?« 
»En forfatter fra Egomounts forlag,« sagde hun. »For to måneder siden udkom hans 

seneste bog. I rosende vendinger skrev anmelderne om hvad de kaldte: Den vigtigste bog i 
dette århundrede.« 

»Og hvad så?« 
»Vi har ikke solgt en eneste!« 
»Nåhh …,« sagde jeg og kiggede på en fyr i blå uniform som kom ud af et skur, gik 

gennem porten og signalerede at jeg skulle rulle vinduet ned.  
»Ja?« 
»Velkommen Mr. Santa,« sagde han. »Jeg er skolens infodetektor – alle eleverne er 

ankommet til indslusningssalen. Hvis De venter et øjeblik, skal jeg lukke porten op.« 
»Skal du med ind på skolen?« spurgte jeg Cleo. 
For en stund sad hun og stirrede lige frem for sig inden hun tabte smøgen ned på gulvet. 
»Nej, men det skal Sue,« sagde hun og sendte mig et smil mens porten åbnedes foran 

os. Slingrende og i rasende fart drønede bilen med Sue bag rattet gennem porten for at 
forfølge den løbende detektor hele vejen ind i hans skur. 



»For øvrigt!« sagde Sue da vi forlod infodetektorens ødelagte skur for at gå op mod 
hovedindgangen. »Dagen efter kurset slutter, har Cleo aftalt med Jane at tage Ada og 
Babbage med i cirkus – vil du med?« 

»Gerne,« sagde jeg. 
»Glæd dig nu ikke for tidligt,« sagde hun og stoppede op for ved hjælp af spejl og 

læbestift at male Cleo over.  
»Er det en dårlig cirkusforestilling?« 
»Nej,« sagde hun og skævede op fra spejlet, »men der står noget i dine stjerner om den 

uge som gør mig en smule bekymret.« Som var den en cigar satte hun læbestiften mellem 
fingrene og fandt sit Rocky-horror Scope frem i tasken. »I dit horoskop står der:  

 
Dagene tegner til at blive glimrende både for venskab og kærlighed. Arbejdsmæssigt vil 

ugen byde på mange spændende udfordringer … 
 
»Det lyder da ikke så slemt,« sagde jeg. 
»Nej, men hør nu lige hvad der mere står,« sagde hun og rynkede på næsen.  
 
MEN! Når Venus møder vandbæreren står din skæbne over for en skillevej. Ved 

skillevejen skal du hængende i den tynde gren møde de stirrende øjne. Herfra skal du vælge: 
Lad dig falde og red flertallet – vend blikket mod de stirrende øjne og red dig selv … 

 
»Det var sandelig noget af en mundfuld!« udbrød jeg skræmt. »Tror du virkelig på den 

slags horoskoper?« 
»Indtil videre har de været ganske pålidelige,« sagde hun og pakkede bladet ned i tasken 

for at male de sidste spor af Cleo over.  
»Men det var da et uhyggeligt dilemma,« sagde jeg og krammede min kartoffelskål, 

»hvad skal jeg gøre?« 
»Så vidt jeg kan forstå på bladet er det ligegyldigt,« sagde hun da vi gik gennem den lille 

kirsebærlund foran hovedindgangen for at møde eleverne i indslusningssalen. »Længere 
nede på siden står der at du – hvis du redder dig selv – risikerer at leve en uge i helvede. Så 
vidt jeg husker bruger bladet et citat fra en eller anden kendt filosof.« 

»Hvad er det for et citat?« 
»Enten du redder flertallet eller du redder dig selv – du fortryder begge dele!«  
 

*** 
 
»Når I træder ind ad den næste dør er der ingen vej tilbage,« sagde jeg til eleverne mens 

jeg en smule rystet forsøgte at slå horoskopets spådom ud af hovedet. I den store 
indslusningssal havde eleverne taget opstilling midt på gulvet og kiggede forventningsfuldt på 
døren der skulle føre dem ind i det infosteriliserede område. »I de næste to uger skal I leve 
helt uden medier,« fortsatte jeg. »Ikke en eneste tekst og ikke et eneste bogstav slipper ind 
ad denne dør. I to uger vil der ikke være nogen kære skærm eller noget kære cyberspace at 
græde ud ved. Alle tekster på tøjet og andre steder skal fjernes eller skjules. Om lidt vil vi 
udlevere nogle ruller med tekstskjulertape og alle de tekster som ikke kan skjules skal 
afleveres i garderoben!« 



Sammen med Sue begyndte jeg at dele tekstskjulertape ud. 
 
»Du kan ikke medbringe din computer,« sagde jeg til Peter som var ved at dække 

leverandørnavnet på computeren med en tekstskjuler. 
»Jamen – jeg skjuler jo teksten!« 
»Men så husk også skærmen og tastaturet,« påpegede jeg. 
»O.k.,« sagde han mens jeg gav ham en ekstra rulle tekstskjuler.  
»Hvis du alligevel ikke kan skrive på den computer,« sagde Wendy forsigtigt. »Burde du 

så ikke lægge den i garderoben?« 
»Den er ikke til at skrive på,« sagde Peter. »Jeg er blevet kureret for min afhængighed for 

flere måneder siden.« 
»Hvorfor skal du så have den med?« 
»Jeg skal bruge den som hovedpude.« 
»Bliver du så ikke ligesom ham der bokseren Mark Tarzan med det flade baghoved?« 

spurgte Judy. 
»Nej,« sagde Peter bestemt mens jeg greb Johnnys tastatur og tapede det ind i 

tekstskjuler.  
»Også dig Bob!« sagde jeg, »du har reklametekster på brillen!«  
Mens Bob forsigtigt tog brillen af for at studere den, kom Sue hen og trak mig lidt til side. 
»Hvad med den der?« hviskede hun og pegede på min kartoffelskål. 
»Det er jo bare min skål,« sagde jeg. 
»Men på siden står der et eller andet.« 
Jeg holdt den op foran ansigtet og opdagede at jeg stadig havde Carlson Gabs autograf 

på skålen.  
»O.k.!« sagde jeg til eleverne og gned Gabs autograf af skålen inden jeg gik tilbage til 

døren. »Er der nogen spørgsmål inden vi går ind?« 
I salen blev der stille nok til at vi kunne høre Bob tape sine briller.  
Henry rakte sin mus i vejret og Sue som skulle være ordstyrer så forvirret ud da alle 

kiggede afventende på hende. 
»Øhm!« sagde hun og rødmede. 
»Skal du undervise os?« spurgte Henry henvendt til mig da Sue til sidst pegede på ham. 
»Ja,« sagde jeg. »Jeg håber at undervisningen vil kunne kurere mig for edutoze.« 
»Edutoze!« brummede Donald som så nøgen ud uden sine manualer. »Den lidelse kunne 

jeg godt tænke mig at slå op.« 
»Jeg synes at du bliver mere og mere fejlbehæftet,« sagde Liza og greb sig til køllen 

mens Donald ikke kunne dy sig for at bladre i luften. 
»Edutoze er en lidelse der får mig til at forsøge at skjule min uvidenhed ved at gøre andre 

mennesker til mine elever. Er der andre spørgsmål?« 
Chris rakte hånden op. 
Alle kiggede på Sue som med en stor nål i munden var ved at sætte sit hår op.  
»Ja! Chris!« sagde jeg for ikke at forstyrre ordstyreren. 
»Men hvad er det vi skal lave mens vi er her?« spurgte han. 
»Her på skolen har vi skabt et tænk selv-miljø,« sagde jeg. »Skolens elever skal lære at 

intet er sandt og at alting kan vendes på hovedet.« 
»Er du sikker på at det er vigtigt?« spurgte Wendy. 



»Hvis man vil tænke selv er det den eneste vej,« sagde jeg. 
»Men hvis det er sandt,« sagde Henry og viftede med sin mus, »så er det jo heller ikke 

sandt hvad du siger.« 
»Netop,« sagde jeg, »men hvis jeg ikke hævdede at mindst en ting var sandt, ville vi jo 

ikke have noget at vende på hovedet. I løbet af de første dage skal I bruge tiden på at 
modargumentere alle former for sandhed – lige fra ideologisk til filosofisk og videnskabelig 
sandhed. Bagefter går vi i gang med at nedbryde ordsprog.« 

»Mener du nu også at der er noget galt med ordsprog?« spurgte Liza og greb sig til 
køllen. 

»Nej, men de er heller ikke sande.« 
»Jamen,« sagde Peter, »er det ikke sandt at man ikke skal smide med sten når man selv 

bor i et glashus?« 
»Hvorfor?« spurgte jeg. »Hvis man skælder andre ud for at gøre noget man selv gør er 

det jo netop fordi man ved hvad man taler om.« 
»Mener du så også at man skal sælge skindet før bjørnen er skudt?« spurgte Chris. 
»Hvis man aldrig tager chancer, når man ingen vegne,« sagde jeg. 
»Du mener altså at man skal feje for andres døre inden man fejer for sin egen?« spurgte 

Henry. 
»Hvis man er god med en kost er det jo ligegyldigt hvordan der ser ud på trappen 

derhjemme,« sagde jeg. 
»Det lyder temmelig bagvendt,« sagde Chris og bed sig i læben. 
»Det er det også,« sagde jeg. »Jeg kalder det for antifilosofi.« 
»Antifilosofi!« bladrede Donald. 
»Ja,« sagde jeg. »For antifilosoffen gælder der to grundregler: Alting er det modsatte af 

hvad det giver sig ud for – og dermed er det ikke.« 
»Hvad mener du med det?« spurgte Liza. 
»Hvis nu jeg siger at jorden er firkantet, kunne I hævde at jeg lyver. Men hvis jeg siger at 

jorden er firkantet og samtidig hævder at jeg lyver – så taler jeg pludselig sandt. Ifølge 
antifilosofien siger man altid det modsatte af det man tror man siger. Og når jeg siger sådan 
kunne jeg tilføje: Og dermed gør man ikke.«  

Flere af eleverne så tænksomme ud, og Donald bladrede så kraftigt i luften at han var lige 
ved at slå brillerne ud af hænderne på Bob. 

»Inden vi slutter kurset,« sagde jeg, »skal I alle sammen igennem en eksamen. Der er 
afsat en halv time til at gennemgå to punkter. Først skal I argumentere for hvorfor der ikke er 
nogen grund til at gå til eksamen. Bagefter skal I fortælle mig hvorfor intet af det I har lært her 
på skolen var sandt.« 

»Men hvad nu hvis vi mener at det vi har lært på skolen var rigtigt?« spurgte Liza. 
»Det lover jeg dig,« sagde jeg, »det er der intet af det der vil være.« 
»Og dermed er der,« tilføjede Peter. 
»Jamen hvad er målet med den eksamen?« brummede Donald undrende. 
»At nå frem til at tænke selv,« sagde jeg. »Derfor er der kun én måde at få et trettental 

på.« 
»Hvordan?«  
»Ved at blive væk.« 
»Blive væk?« udbrød Wendy skræmt. »Mener du blive væk fra eksamenen?« 



»Attention!« udbrød Billy. »Du mener at man pr. default kan breake systemet ved at 
terminere eksamen inden den er eksekveret?«  

»Er der nogen af jer som kan komme i tanke om et bedre udtryk for selvstændig 
tænkning?« 

Mens Bob skruede sine tekstskjulte briller på næsen, var der ingen som sagde noget. 
»Men,« påpegede Ryan til sidst. »Så kan vi jo alle sammen bare blive væk fra eksamen 

og på den måde få et trettental.« 
»Nej,« sagde jeg, »for nu har jeg netop røbet den løsning. Derfor er den ikke længere 

gyldig. Hvis nogen af jer ikke kom til eksamen ville I fra nu af dumpe.« 
»Og dermed ville vi ikke,« sagde Peter. 
»Netop – for hvis I troede at I ville dumpe og alligevel blev væk, ville det være lige til et 

trettental.« 
»Og dermed ville det ikke,« fortsatte Peter. 
»Ja – og så fremdeles.« 
»Det med antifilosofi lyder interessant,« brummede Donald, »men jeg forstår altså ikke at 

der ikke står noget om den slags i …« 
Ud af sin inderlomme luskede han en lille manual hvorpå han febrilsk begyndte at bladre i 

den. 
»Bob!« sagde jeg og åbnede døren som skulle føre alle eleverne ud af 

informationssamfundet. »Vil du være så venlig at tage Donalds bog og lægge den i 
garderoben inden vi går ind?« 

Bob vendte sig om, greb fat i bogen hvorpå Donald straks kvitterede med et 
knytnæveslag midt på Bobs brille. 

»Donald!« udbrød jeg skarpt. »Vi tolererer ingen tekster her på skolen! Ingen tekster 
overhovedet! Hvis du vil læse og skrive må du forlade skolen øjeblikkelig.« 

I et par sekunder brummede Donald for sig selv inden han rev manualen i stykker for at 
kyle den i hovedet på Bob. 

»Men, men …,« sagde Wendy og rakte fingeren i vejret mens eleverne en ad gangen 
bevægede sig ind ad døren. »Hvad nu hvis jeg fortryder?« 

»Hvorfor skulle du fortryde?« 
»Hvis nu jeg gør noget som min familie ikke ville bryde sig om?« 
»Når du først er ude af informationssamfundet, vil ingen andre end os nogensinde få at 

vide hvad du laver. Tro mig! Hvad der end sker, vil der ikke blive skrevet om det noget sted.« 
 
48 
Sensationssymbiose 
»Buuuuuuhhhhh!« hylede den grædende klovn og løb gennem manegen for at blive 

trøstet ved to enorme, oppustede bryster. To andre klovne kom ind, stjal brysterne og løb 
skrigende ud blandt et ikke alt for begejstret publikum. Kurset på den informationsfri skole var 
slut – det hele var gået over al forventning. Eleverne havde sat spørgsmålstegn ved alt hvad 
jeg havde stillet foran dem for til sidst at sætte spørgsmålstegn ved min rolle som lærer. De 
sidste to dage havde der været en kæmpediskussion, og efter de mange strabadser var jeg 
næsten sikker på at jeg aldrig mere ville få behov for at gøre andre til mine elever.  

»Der er fjorten færre end da vi kom,« sagde Ada som sad mellem Sue og mig for at tage 
notater på Crusoe for Kids.  



»Går folk?« spurgte Sue og så over mod udgangen. Diskret så jeg mig om i det store telt 
for at lede efter den tynde gren og de stirrende øjne fra horoskopet, men opdagede i stedet at 
Babbage var begyndt at spise sin softice med ørerne. 

»Ja,« sagde Ada til Sue og regnede med sin pen på Crusoes papir inden hun kiggede op 
og så irriteret ud. »Klovnenes humorfaktor ligger 32 procent under de klovne jeg så sidste 
gang jeg var i cirkus.«  

Mens Ada udarbejdede en frafaldsfrekvens, tørrede jeg med et stort frottébadehåndklæde 
isen ud af Motorsavens ene øre. 

»Ja – man må erkende at det er en tynd kop te,« sagde en alvorlig mand der iført en 
rullekravesweater sad på den anden siden af Sue. På overlæben havde han for at holde 
forestillingen lidt på afstand sat sine fingre i en kunstforståelsesstilling. 

»Har du tænkt dig at gå?« spurgte Ada og holdt sin pen i beredskabsposition. 
»Nej,« sagde han og kiggede på os alle fire hen over sin næse mens jeg vred 

håndklædet og stak det ind i Motorsavens andet øre. »Jeg er anmelder, men normalt tager 
jeg mig ikke af denne – så at sige – folkelige genre.« 

»Hvad laver du normalt?« spurgte Ada. 
»Oprindelig er jeg uddannet digter.« 
»Har du udgivet digte?« spurgte Sue begejstret. »Hvad hedder du?« 
»Jeg hedder Dick Tathor,« sagde anmelderen og kiggede på manegen mens han 

spekulativt flyttede sine fingre rundt under næsen. 
»Hvor mange digtsamlinger har du udgivet?« spurgte Ada og aede sin bamse med den 

ene hånd mens hun skrev formler med den anden. 
»Ehm …  faktisk har jeg ikke udgivet nogen digtsamlinger …  endnu,« sagde han og 

betragtede klovnene inden han griflede lidt i en notesblok. 
»Det var synd,« sagde Sue. 
»Åh – det ved jeg nu ikke,« sagde han. »I de sidste mange år har der ikke været ledige 

stillinger i digterbranchen.« 
»Aha,« sagde Sue. »Hvad vil du skrive om forestillingen her?«  
For en stund sad Dick og holdt øje med klovnene som nu var i færd med at jonglere. 
»De er tidstypiske fænomener,« sagde han til sidst, »og står som et fortidens monument 

over de klovne som træder frem på den moderne mediescene og optager plads for bedre 
folk.« 

»Hvilke klovne?« spurgte Sue. 
»Klovne som for eksempel studieværten Jim Panzee.« 
»Er det ham den lyshårede med de sjove briller?« spurgte Sue. 
»Netop,« sagde Dick, »han har skrevet en selvbiografi over sin højre fod som hedder 

Kunsten at sparke god røv. I dumhed og selvoptagethed overgås den kun af Carlson Gabs 
legendarisk indskrænkede fortælling Samtaler med en dør.« 

»Jeg har hørt om Carlson Gab,« sagde jeg. »Er han dårlig?« 
»Personligt har jeg sørget for at hans bog to år i træk blev kåret som årets hjernesvulst,« 

sagde Dick, »og jeg gav den tre anmeldelser hvoraf den første blev trykt under titlen: 'Hvorfor 
brænder man aldrig?'« 

»Hvad skete der så?« spurgte jeg. 
»Øhm …  i længere tid havde vi en kontrovers kørende i avisen og til sidst kom han op på 

mit kontor og overfaldt mig. Der blev en vældig skandale, og …« 



»Og hvad?« 
»Bogen solgte i femten oplag,« mumlede Dick mens en af klovnene smed en bold højt op 

i luften. Bolden bevægede sig ind over tilskuerne og landede med et klask i hovedet på Dick 
som i forskrækkelse prikkede hul i sin notesblok med pennen. 

»Hvad i alverden!« udbrød han og fandt bolden frem under sit sæde for, med fuld kraft, at 
kaste den tilbage mod klovnen. 

»Perfekt ballistisk bane!« råbte Ada glad da bolden ramte klovnen på skulderen. Til 
publikums klapsalver lod klovnen som om han faldt død om.  

»Hjælp! Hjælp!« skreg de to andre klovne mens de i panik begyndte at løbe rundt om 
deres faldne kollega. Med et spjæt kom den faldne klovn pludselig på benene for at pege over 
mod Dick og råbe. 

»Lad os hævne min død – lad os hævne min død!« 
Med et slag var stemningen i teltet vendt. Til stor morskab for publikum løb klovnene over 

mod os for at række tunge og pege fingre.  
»Det er for absurd det her,« sagde Dick. »Se på dem – det er fuldstændig ligesom Jim 

Panzee og hans slæng. De har ingen respekt overhovedet!« 
»Men kunne du ikke have ladet bolden ligge?« foreslog Sue. 
»Nej – man kan ikke sidde dumhed overhørig,« sagde Dick og vendte sig mod klovnene. 

»I savner talent og er overhovedet ikke morsomme!« 
Hans udbrud fik publikum til at sætte i et latterbrøl. Ud under jakken hev den ene klovn nu 

et stort båthorn frem. Han vendte det mod Dick og trykkede på det. I stedet for lyd kom der en 
lille flagstang ud af hornet – på stangen hang et flag hvorpå der stod 'BÅÅÅÅT!«. Efter en 
irriteret hovedrysten greb Dick fat i sine læber med pege- og tommelfinger for at falde tilbage 
til sin kunstforståelsesstilling. 

»Formforladt og indholdsløst,« sagde han inden flagstangen afgav en vandstråle som 
ramte ham lige midt i ansigtet.  

»Hvad i alverden!« skreg han og sprang op. »Jeres optræden er totalt struktur- og 
karakterforladt!« 

Klovnene begyndte at slå kolbøtter og råbe indtil den ene stoppede og spurgte: 
»Hvorfor løber vi?« 
»Vi er strukturforladte,« råbte en af de andre.  
»Og har ingen karakter,« råbte den tredje. 
»Men jeg har noget struktur,« sagde den første klovn og fandt en slangebøsse i sin 

lomme og en flødebolle under sin hat. Med et Tarzanhyl skød han flødebollen direkte i 
ansigtet på Dick som med et brøl sprang op af sin stol. Som små aber styrtede klovnene ind i 
manegen og spredtes for alle vinde. Halvt blændet af flødebollen løb Dick efter en af 
klovnene, men faldt da en af de andre kastede et oppustet bryst ind foran ham. Stemningen i 
teltet var nu på kogepunktet – alle grinede og klappede. Selv musikerne på tribunen var ved 
at omkomme af latter. Da Dick atter kom på benene forsøgte han at appellere til publikum 
mens han tørrede savsmuld og chokolade af ansigtet: 

»Kan I ikke se hvor meget hele denne forestilling mangler bid og gennemslagskraft?« 
råbte han.  

Hele salen gav ham et bragende bifald og klovnene løb skrigende ud af manegen. 
»Her ser vi netop et af de tidstypiske fænomener jeg så ofte er nødt til at skrive om!« 

skreg Dick hvorpå de tre klovne kom tilbage iført alt for store politiuniformer.  



Med en anklagende finger pegede han mod klovnene og råbte: 
»I et af mine kalejdoskopiske essays skriver jeg under titlen: 'Jeg er træt af 

idiosynkrasier!' at bedre folk har pligt til at træde ind og stoppe …« 
Dick nåede ikke at sige mere før en af klovnene piftede hvorpå de andre sprang hen og 

gav ham håndjern på. Under stort påstyr blev Dick iført en gorillamaske og smidt ind i et lille 
bur på hjul. 

»Denne forestilling er en tynd kop te!« råbte anmelderen mens buret blev hægtet fast i en 
trehjulet cykel. Orkestret begyndte at spille og buret tog en sejrsrunde i manegen inden det 
forsvandt bag tæppet til et bragende bifald fra et lykkeligt publikum. 

 
49 
Egoblindhed 
»Under de sidste 23 procent af forestillingen approksimerede frafaldsfrekvensen nul,« 

sagde Ada og kiggede glad op fra Crusoes papirbaserede lommeregner da vi i mylderet 
bevægede os ud af teltet. På min arm sad Babbage med kartoffelskålen på hovedet og 
tæskede en candyfloss i sig som efter de røde kinder at dømme var lavet på sukker og 
glasuld. Med min anden arm omkring Sue bevægede vi os alle sammen mod 
parkeringspladsen da jeg pludselig fik en fornemmelse af at der var noget galt. Diskret lod jeg 
mine øjne afsøge menneskemængden omkring os. Bag en campingvogn et stykke væk fik jeg 
øje på en mand der talte i en walkie-talkie. Han var iført et sort jakkesæt, hvid skjorte og slips. 
Det mørke hår var strøget tilbage fra to øjne som sad dybt i et velplejet ansigt. Næppe havde 
vi fået øjenkontakt før han skubbede et par solbriller ned over næsen og vendte sig om. 

»Sue!« sagde jeg og trak mig væk fra hende. »Jeg tror at jeg har set de stirrende øjne!« 
I et sekund stoppede hun op, rynkede panden og så sig omkring. 
»Hvad siger du?« spurgte hun mens Babbage isolerede sin mund med sukker og glasuld.  
»Og hvor meget siger du?« spurgte Ada og rynkede panden. 
Jeg kastede endnu et blik over mod campingvognen og opdagede at manden med 

solbrillerne var forsvundet. 
»Tag Adas hånd!« sagde jeg til Sue. »Lad os se at komme væk!« 
»Hvor langt væk?« spurgte Ada mens vi småløb det sidste stykke til parkeringspladsen. 
»Frank Santa!« bjæffede en myndig stemme bag mig, da vi kort efter var på vej ind i 

Cleos bil. »Vent lige lidt!« 
Jeg vendte mig om. 
Få skridt fra mig stod manden med solbrillerne og løftede et lille skilt op foran ansigtet. 

Bag ham stod to store håndlangertyper og konkurrerede om at lægge armene mest over kors. 
Forvirret forsøgte jeg at tyde skiltet, men kunne ikke finde mening i de mange små stempler 
og tekster. 

»Kom med os,« sagde solbrillerne. »Der er noget vi skal tale om!« 
»Hvad skal I tale om?« spurgte Ada og så rasende ud da hun tog et skridt frem. 
Håndlangerne afbrød deres konkurrence og kiggede afventende på solbrillerne som 

sagde: »Øhm …  Mr. Santa er flygtet fra et hospital og er nu under anklage for mediefjendtlig 
virksomhed. Han har overtrådt flere love og …« 

»Hvor mange love har han overtrådt?« spurgte Ada mens jeg desperat forsøgte at se mig 
om efter en flugtvej. 

»Det ved jeg ikke, men …,« sagde solbrillerne. 



»Er der meget du ikke ved?« 
Mens solbrillerne førte en spekulativ finger til solbrillen fik jeg en ide. Ligesom tilfældigt 

satte jeg Babbage ned foran mig. Med tommelfingeren proppede jeg vinduesviskeren ind i 
hans mund og trykkede med pegefingeren på hans næse for at slå den på fuld kraft. Da Ada 
skulle til at levere det næste spørgsmål gav jeg Babbage et lille skub fremad. Jublende og 
med glasulden øverst og snotnæsen forrest satte han kursen direkte mod det fine, sorte 
jakkesæt foran os. Afværgende forsøgte manden at beskytte sit tøj med hænderne, men det 
var for sent – Motorsavens næse kendte ikke til nåde. 

»Føj for …!« nåede jeg at høre ham råbe inden jeg styrtede af sted ud over cirkuspladsen 
for at forsvinde i mylderet. Ikke langt fra cirkuspladsen så jeg et indkøbscenter og satte 
kursen mod indgangen. Foran mig sprang folk til side for ikke at blive tromlet ned mens jeg 
med jævne mellemrum kastede et flygtigt blik over skulderen. Knap ti meter bag mig løb 
håndlangerne skarpt forfulgt af solbrillerne som med klistrede hænder forsøgte at flå lyserødt 
glasuld af sin jakke. 

 
»VÆK!« skreg jeg for at advare de handlende foran indkøbscenterets store glasdøre 

»Jeg skal sådan handle!« En flok ældre damer, som kendte til følelsen, manøvrerede 
hensynsfuldt deres indkøbsvogne til side mens den lille procession som en meteor bevægede 
sig forbi dem. Da jeg passerede dørene til centeret, stak jeg hånden i lommen og greb mit 
Santas junkjailers-badge. Med badget højt løftet over hovedet fortsatte jeg ind ad døren. 
Foran mig veg de sultne reklameuddelere, demonstratricer og sælgere frygtsomt tilbage. 

»De tre er ikke junkjailers!« råbte jeg og pegede tilbage over skulderen. 
Der lød et begejstret brøl fra de forretningsdrivende hvorpå lodsedler, reklamer og 

smagsprøver haglede ned over mine forsvarsløse forfølgere. På turen videre gennem 
centeret lukkedes kølvandet bag mig med smagsprøver, salgstaler og farverige foldere. 
Sikkert gennem indkøbscenteret smed jeg mit badge i lommen inden jeg i løb bevægede mig 
over en stærkt befærdet gade foran centeret. Jeg skulle netop til at se mig om efter en taxa 
da jeg kom i tanke om at min bror Jack boede i en sidegade lige overfor. 

I mange år havde Jack arbejdet som designer i modebranchen, men var for nogle år 
siden blevet fyret. Siden havde hans liv udviklet sig til én lang stræben efter hvad han med en 
joint i munden kaldte for 'højere bevidsthed'. I mit præ-infonoide liv havde hans evindelige 
spørgsmål om hvad »det var i mig selv« som fik mig til at optræde på den ene eller anden 
måde, været en rædsom pestilens. For en flygtende tosse var jeg sikker på at sagen var en 
anden. I et spring tog jeg turen over en parkeret bil og fortsatte ned ad den blinde gade foran 
mig. 

 
5. sal – »Jack Santa/menneskekender« stod der på dørtelefonen. Pustende lænede jeg 

det meste af vægten mod knappen inden jeg kastede et frygtsomt blik over mod 
indkøbscenteret. Mine forfølgere så endnu ikke ud til at være sluppet fri af de 
forretningsdrivendes tilbud om billigere varer, større præmier og bedre service. 

»Hey – hey?« sagde min bror langt om længe i højttaleren. »Jeg skal hverken have 
reklamer eller aviser.« 

»Reklamer eller aviser?« 
»Opgangen tilhører den nye avisfri zone!« 
Forvirret kiggede jeg på døren foran mig og så mit eget certifikat bag glasset. 



»Skynd dig at lukke op!« kommanderede jeg. »Det er din bror Frank!« 
Utålmodigt så jeg mig tilbage og opdagede at mine forfølgere nu var på vej ud af 

indkøbscenteret. Alle tre havde reklamer stikkende ud af alle lommerne og solbrillerne havde 
et tykt lag lodsedler klistret fast i den lyserøde glasuld på jakken. 

»Ohh Keeyy ... « sagde Jack til sidst. »Har du tænkt over hvad det er i dig selv som giver 
dig behov for at møde din familie?« 

Endnu et skyndsomt blik i retning af indkøbscentret afslørede at mine tre forfølgere havde 
fået øje på mig. Med reklamerne dryssende ud af lommerne gik turen i min retning. 

»Skynd dig!« råbte jeg. »Jeg bliver forfulgt.« 
»Slap af …,« sagde han. »Hvis du nogensinde skal forstå dig selv, må du først lære at 

slappe af.« 
Forvirret så jeg mig omkring. På alle sider undtagen i retning af mine forfølgere tårnede 

bygningerne sig op. Hvis ikke Jack lukkede op ville mit familiebesøg udvikle sig til en fælde. 
»Glem det!« råbte jeg da han begyndte at fortælle mig hvordan man bedst slapper af. 

»Jeg kommer selv op!« 
Beslutsomt satte jeg kartoffelskålen på hovedet og begyndte at kravle op ad et 

nedløbsrør ved siden af døren. 
»Mr. Santa!« råbte solbrillerne under mig da jeg kort efter passerede anden sal. »Det er 

vigtigt at vi får talt sammen!« 
Uden at svare fortsatte jeg opefter og kunne, da jeg nåede fjerde sal, mærke 

nedløbsrøret blive levende i mine hænder. Et forsigtigt blik over skulderen fortalte mig at en af 
håndlangerne forsøgte at optage forfølgelsen. Ufortrødent tog jeg endnu et par tag opefter og 
var lige under tagrenden, da beslagene i muren foran mig udsendte en uhyggelig, klagende 
lyd. Desperat klyngede jeg mig til røret og mærkede at verden omkring mig styrtede i grus. 
Med et syngende smæld knækkede røret og sendte mig i et ryk et lille stykke sidelæns. 
Skrigende greb jeg fat i tagrenden med den ene hånd og i kartoffelskålen på mit hoved med 
den anden. Hængende i én arm så jeg de sidste skruer forsvinde ud af muren inden adskillige 
murbrokker tog nedløbsrøret med sig på sin tur mod fortovet. Da jeg havde fået fat med 
begge hænder i tagrenden sendte jeg et flygtigt blik nedefter. Omkring femten meter nede lå 
håndlangeren på fortovet og jamrede sig mens solbrillerne bandende pillede lodsedler af sin 
jakke. Med fødderne svingende frit i luften forsøgte jeg at hæve mig op for at kravle i 
sikkerhed på taget, men der var intet at støtte sig til. I seje tag begyndte jeg i stedet at gå 
armgang langs tagrenden for at komme hen til Jacks lejlighed. Jeg havde næppe bevæget 
mig mere end nogle få meter før tagrenden også havde fået nok. Med et brag og en hvislende 
lyd sprang en skrue ud af muren, prellede af på skålen og fortsatte ned i afgrunden under 
mig.  

»Det nytter ikke at flygte!« brølede stemmen nedefra. Uden at svare tog jeg endnu et par 
tag og stoppede foran vinduet til Jacks dagligstue. Vinduet stod på klem – bag det gulnede 
glas kunne jeg se ham sidde mageligt henslængt i en gammel, hullet sofa. Iført underbukser 
og en forvasket reklame-T-shirt fra Mac Donuts sad han på hvad der efter bunken af 
pizzabakker på gulvet så ud som 4. eller 5. døgn og lagde kabale på sin computer. 

»Hey – hey,« sagde han og kløede sig i sit lange, pjuskede  hår mens han stirrede 
smilende på mig med sine stikkende øjne.  

»Luk vinduet op!« skreg jeg og nikkede kartoffelskålen mod ruden. »Jeg skal ind!« 
»Det styrer du selv!« sagde han og tændte en joint. 



»Jeg har snart ikke flere kræfter!« råbte jeg. 
Jeg havde netop talt ud, da endnu en skrue sprang ud af muren over mit hoved og 

rikochetterede mod min skål. Rædselsslagen kiggede jeg op på tagrenden som nu knirkede 
og vred sig i sine beslag. 

»Har du tænkt over,« sagde Jack da jeg atter kiggede ind ad vinduet. »Hvad det er i dig 
selv, som gør at du har brug for at ændre andre menneskers adfærd?« 

»Nej!« hvæsede jeg mens endnu en skrue piskede forbi mit ansigt. »Men luk nu det 
vindue op!« 

»Ohh keeyy!« sagde han og lod sine øjne hvile på mine mens han rejste sig og kom hen 
og åbnede vinduet. 

Da vejen til min redning var banet indså jeg betydningen af Sues horoskop. De stikkende 
øjne tilhørte Jack og valget var mit – skulle jeg redde mig selv eller skulle jeg redde flertallet? 
Med rystende hænder tog jeg verdenshistoriens største mindretalsbeslutning da jeg gav slip i 
tagrenden, fik fat i indersiden af vindueskarmen og kom ind ad vinduet uden at tabe 
kartoffelskålen. Nu gjaldt det om at passe på ikke at blive udsat for horoskopets anden profeti 
– at leve en uge i helvede. 

»Hey – hey! Har jeg ikke set dig et eller andet sted før?« spurgte Jack da jeg tog skålen 
af hovedet. 

»Jo,« sagde jeg forpustet. »Selv om vi måske ikke ligefrem sidder lårene af hinanden, må 
du da kunne huske din bror.« 

»Fedest!« sagde han og sugede på sin joint efter samme princip som når man puster 
lastbildæk op - bare omvendt. »Du er Frank.« 

»Ja,« svarede jeg og kiggede ned på gaden. Mellem de parkerede biler løb mine 
forfølgere forvirret omkring og kiggede op ad bygningen mens de pillede reklamer ud af 
hinandens lommer. 

»Men hvorfor lyver du for dig selv?« sagde han. »Du sagde jo lige før at du stod nede på 
gaden.« 

»Lad os tale om det senere.« sagde jeg og så mig om i lejligheden. »Du bliver nødt til at 
hjælpe mig med at flygte. Hvor finder jeg en udgang der vender væk fra gaden?« 

»Ohh – keeyy,« sagde Jack og forsøgte at få øjenkontakt ved at pege på sin næse. »Har 
du tænkt over hvorfor du har brug for at flygte?« 

»Kom nu!« sagde jeg ivrigt. »Hvis du vil skynde dig at hjælpe lover jeg at bruge de næste 
par dage på at tænke over hvad der er mit problem.« 

»Fedest!« jublede han og greb en vadsæk for at pakke sine ting væk. »Jeg står faktisk og 
skal af sted på en ferie på landet. Lad os følges ad, så kan vi tale om dine problemer på 
vejen.« 

Få sekunder senere var vi på vej ned ad trapperne. Et par etager nede lod Jack mig 
holde sin vadsæk mens han åbnede et vindue. En svalegang førte os hen til en brandtrappe. 
Snart bevægede vi os gennem en gård og ud foran indkøbscenteret. Forsigtigt så jeg mig 
omkring. Et par hundrede meter borte kunne jeg se en stor, grøn metalplade med det røde 
snabel-e.  

»Global Village egogartneri!« udbrød jeg glad og gav Jack et klap på skulderen. »Jeg vil 
lige løbe ned og gemme mig en times tid!« 

»Hey – hey!« udbrød han og stirrede mig ransagende ind i hovedet. »Jeg må hellere gå 
med. Du skulle nødig glemme at få tænkt over dine problemer.« 
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Santas egogartnerier 
»Saaajt!« udbrød Jack da vi løb ind ad de tonede glasdøre som dannede 

hovedindgangen til et af landets største egogartnerier. På begge sider af den lille transit som 
førte ind til receptionen, stod der frodige buske og træer. Lyset i den lille allé var dunkelt og 
nedfaldsløvet raslede under vores fødder da vi bevægede os hen til et forhæng af frodige 
slyngplanter. På den anden side af forhænget – i det subtropiske egocenter – lå receptionen. 
Omgivet af eksotiske blomster og høje palmer fulgte vi en lille sti og fortsatte over et væltet 
træ for at passere en flod. Med spraglede sommerfugle blafrende over hovederne gik vi under 
et træ hvori en gruppe papegøjer sad og skræppede. På den anden side af træet stod 
egogartneren i sin grønne kedeldragt og beskar orkideer. 

»Mr. Santa!« udbrød gartneren begejstret. »Hvilken ære! Hvad kan vi gøre for Dem?« 
»Mit ego stritter!« sagde jeg og kølede mit ansigt ved at bruge kartoffelskålen som vifte. 

»Jeg tænkte at jeg ville nyde et øjebliks pinlig tavshed mens jeg alligevel var i nærheden.« 
»Uha!« sagde han og tog låget af en træstub for at trække en gæsteliste frem. »I 

øjeblikket skal der bestilles plads mindst én måned i forvejen, men lad mig lige tale med 
direktøren.« 

I træstubben fandt han en telefon og ringede op mens han overrakte mig et skema som 
jeg skulle udfylde. For en stund kiggede jeg på de mange små rubrikker og opdagede at 
skemaet absolut ikke var infonoia-venligt. Med sammenknebne øjne satte jeg kryds i et par af 
rubrikkerne og skrev under forneden. Egogartneren afsluttede telefonsamtalen og tog mit 
skema. 

»Direktøren siger at et egogartneri naturligvis først og fremmest må tage sig af personalet 
– og ikke mindst grundlæggeren,« sagde han med et smil. »Kunderne må vente!«  

»Hey – hey!« sagde Jack og løftede sin hånd i ugh-stilling. 
»Med hensyn til en tavshedskonsulent må jeg lige …« 
»Det er i orden,« afbrød jeg og nikkede i retning af Jack som lod sine stikkende øjne fistre 

omkring mellem sommerfuglene i det store rum, »jeg har medbragt min egen konsulent.« 
Egogartneren kiggede på mit skema inden han skrev en lille seddel og slog sin 

beskærersaks mod træstubben. Iført en rød uniform med gule blomsterknapper kom en 
gartnerielev styrtende ud mellem nogle buske bag gartneren. 

»Pinlig tavshed! Mistbænk 666,« sagde gartneren til eleven og gav ham en seddel og en 
nøgle. 

Telefonen ringede.  
»Øjeblik!« udbrød gartneren og tog telefon. 
»Det er direktøren,« hviskede gartneren hen over røret. »Hvis han må, vil han gerne have 

lov til at ledsage Dem til selve gartneriet.« 
»Tusind tak,« sagde jeg. 
Gartneren havde næppe lagt røret på før en mand i jakkesæt og slips kom glidende ud 

mellem palmerne i en lian. I elegant stil landede han foran os og bukkede inden han med den 
ene hånd børstede et nedfaldsblad af sin skulder. 

»Mit navn er Bruce Whinter,« sagde han og slog hælene sammen. »Det skal være mig en 
ære at være Deres guide, Mr. Santa!« 



Eleven tog Jacks vadsæk på hovedet inden vi begav os ad en sti ind i bushen. 
»Som De ser,« sagde Bruce og knækkede fingre, »har vi fulgt Deres dessiner helt ned til 

mindste detalje. Den vilde og frodige reception danner en fin kontrast til gartneriets orden …« 
Han vendte sig mod mig og knyttede en hånd foran ansigtet. »…  Og kunderne elsker den!«  

Foran os åbnede eleven en stor træport med et messingskilt i øjenhøjde: 
 
Jo længere jeg arbejder for en sag,  
desto mere alene står jeg  
– heldigvis. 
F. Santa – Egogartneriets fader. 
 
»Og her ses så gartneriets forpost – området benyttes til en række af vores mest 

populære tænk selv-aktiviteter,« sagde direktøren mens vi bevægede os mellem lange 
rækker af rulleborde med blomsterstiklinger og babykaktus. »Jeg håber at De vil se gennem 
fingre med at det stadig roder lidt på gangene, men det hele er jo meget nyt.« 

Da vi havde passeret bordene, kom vi ind i et sandet område. På et skævt træskilt som 
stod skødesløst plantet i sandet stod der:  

»Advarsel! Ørken …«  
Med udsigt over søjlekaktus, klippestykker og afpillede kreaturkranier fortsatte vi forbi 

skiltet. 
»Som De ser er der en fordybning midt i ørkenen. Fordybningen er formet som en navle – 

her dyrker vores kunder alt hvad vi har af navlepillende aktiviteter,« sagde Bruce og pegede 
på navlen. »I weekenden afholdes tre tænk selv-kurser …« 

Han stoppede og slog op i en Crusoe som stod på en stor granitblok ved siden af en 
brønd. »Det drejer sig om: 'Diskret uopmærksomhed', 'Bliv misforstået' og det helt nye kursus: 
'Skaf et mindretal'.« 

Snart passerede vi en sandrist og kom tilbage på en gang der førte ind i tempererede 
omgivelser. 

»Og på dette træ,« sagde Bruce og pegede på et højt træ, »kan De se at en af Deres 
fans har været på spil.« 

I barken var der skåret et citat: 
 
Jeg blev født alene og skal dø alene.  
I mellemtiden nøjes jeg med at slås med mig selv. 
F. Santa. 
 
Lidt nede ad gangen drejede vi af og gik gennem en japansk have og ind i et 

kontorlandskab opbygget mellem kunstnerisk udklippede ligusterhække og små springvand 
og gipsfigurer. Ved lange rækker af forskelligartede træborde sad personalet og arbejdede 
foran deres Crusoe-computere. 

»Her ser De administrationsafdelingen. Vi varetager også styringen af en række mindre 
gartnerier i de omkringliggende byer, og derinde …« 

Med en viftende hånd viste han os vej gennem et forhæng af slyngplanter. 
»Dette er så orkideafdelingen,« hviskede Bruce. »Udgangspunkt og ramme for vores 

ugentlige tavshedsterapi.«  



På et podium foran en gruppe mennesker stod en mand i hvidt jakkesæt. 
I tavshed kiggede han ud over publikum. 
I tavshed kiggede publikum tilbage. 
»Jeg håber at De en dag vil komme og opleve hele foredraget,« hviskede Bruce og 

pillede nedfaldsblade op af sine lommer mens vi listede videre. »Vi arrangerer nogle af de 
mest ordfattige foredrag i verden. Jeg lover Dem – ingen andre steder kan man undlade at 
høre noget lignende!«  

»Men hvad foregår der i orkideafdelingen på resten af ugens dage?« spurgte jeg. 
»To gange om ugen kører vi vores maniac-kurser.« 
»Vildest!« udbrød Jack og svingede sit pjuskede hår om bag ørerne. »Hvad går de ud 

på?« 
»På kurserne får man chancen for at lade være med at dyrke bungyjump, sky-diving, 

rafting og undlade at vandre på glødende kul. Vi hjælper kursisten til at finde sine grænser for 
herefter at lade være med at bryde dem. På forskellige temadage kan man lære at man ikke 
behøver at danse, ikke behøver at få børn og ikke behøver at køre bil.« 

»Hey – hey,« sagde Jack. »Man skal da kunne så meget som muligt.« 
»Det er der også mange af vores kursister som tror …,« sagde Bruce og guidede os 

videre, »…  i starten.« 
»Det var ikke et kursus jeg gad spilde tiden med,« sagde Jack da vi gik videre. 
»Aha, men så skulle du tage at følge kurset,« sagde Bruce. 
»Hvorfor det?« 
»På kurset vil du også kunne lære at du ikke behøver at gå på kursus.« 
»No way! Hey – hey!« 
 
»Og dette er egocenteret!« sagde Bruce og slog ud med armene da vi kom ind i en stor 

sal. »Her dyrkes en række af gartneriets mest populære sportsaktiviteter.«  
På et stort trægulv var flere af gæsterne i færd med at udfolde sig. I den ene ende løb en 

gruppe rundt om hver deres bordtennisbord og spillede mod sig selv, og i den anden løb en 
gruppe rundt og spillede fodbold med hver deres bold.  

»I dag afholder en af vores kursister en armlægningskonkurrence mellem sin højre og 
venstre arm,« sagde Bruce og pegede mod loftet. »Og som det ses består loftet af glas.« 

»Fedest!« udbrød Jack.  
»Ja – ikke?« sagde Bruce og rettede på sit slips. »Oven på glasset begynder vi hver uge 

med de indledende øvelser til en blufærdighedsnedbrydende ekspedition for medieapatikere, 
netautister og cyberpsykotikere. Alle deltagerne er kun iført munkekutte og det indbudte 
publikum står hernede i salen. Efter opvarmningen sender vi dem ud på offentlige steder for 
at fortælle om deres personlige problemer til tilfældige mennesker på gaden.«  

»Vildt!« sagde Jack, »Er det virkelig nødvendigt?« 
»Ja,« svarede Bruce. »I mange år har man undervist befolkningen i at sidde foran en 

skærm. Nu skal der drastiske midler til for at få dem til at holde op igen. 
Blufærdighedsnedbrydning er et lille skridt på vejen til det frodige ego.« 

I al hast fortsatte vi ned ad en bred søjlegang. »Til venstre ligger vores rejsebureau 
Egotrips med speciale i rejser uden ledsager,« sagde direktøren, »og til højre finder De 
gartneriets middelalderlige askeserum og centeret for exertainement og intivitet.« 

»Øhm …,« sagde jeg. »Hvad er det nu det betyder?« 



Direktøren kiggede på mig med rynket pande. 
»Exertainement og intivitet er det modsatte af entertainement og aktivitet,« sagde han. 

»Det er jo netop nogle af nøglebegreberne i Deres bog om infoenza.« 
»Nå, ja,« mumlede jeg mens vi gik ind i en bambuselevator for at køre ned i kælderen. 

Over betjeningspanelet hang endnu en af de graverede messingplader med teksten: 
 
Tænk hvis mennesket brugte lige så mange resurser på at udvikle egoer som maskiner?  
F. Santa – Egogartneriets fader. 
 
»Så kører vi ned i selve gartneriet,« sagde direktøren stolt da døren lukkedes. »Her finder 

vi kimen til den frodige personlighed – den største egobooster!« 
Få sekunder efter gled elevatordøren til side hvorefter vi bevægede os ud i en lang 

kældergang med døre på begge sider.  
»Som I kan høre …,« hviskede direktøren, »… 100 procent støj-sterilt!« 
»Fedest!« udbrød Jack. »Her er bare så …  så helt vildt stille på en saaaj måde …!« 
Direktøren lagde en finger på læben. 
»Ohh – keeyy!« sagde Jack. 
»Shh!« sagde vi andre i kor. 
»Hey – hey! Hvad har I gang i?« 
Da Jack til sidst ikke kunne finde på mere at sige, stod vi længe og beundrede stilheden. 
»Mine komplimenter til personalet,« hviskede jeg og lagde øret til mit håndled. »Jeg kan 

kun høre min puls.« 
Direktøren smilede og gned sig i hænderne. 
»Jeg opdagede først min tinnitus da jeg kom herned,« hviskede han og begyndte at liste 

ned ad gangen. 
»På alle områder forsøger vi at være helt selvforsynende,« fortsatte han da vi stoppede 

foran mistbænk 666. »Vandet i Deres mistbænk findes ikke renere noget sted i verden, og 
som De vil kunne mærke kommer luften direkte oppe fra bøgetræsdrivhuset.« 

Forsigtigt åbnede eleven vores dør og gjorde mistbænken klar inden han trak sig tilbage. 
»Jeg ønsker Dem et vellykket info-lavement og håber at De må spilde tiden og kede Dem 

på tilfredsstillende vis,« sagde direktøren inden han slog hælene sammen – lukkede og 
låsede døren bag os. 
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Infonoia terapi  
»Sikke en flugt!« sukkede jeg og nød duften af bøgetræ mens jeg satte mig på en seng 

og så mig omkring. På mistbænkens hvidkalkede vægge hang der intet som kunne stjæle 
opmærksomheden og på det ubehandlede plankegulv lå der ingen tæpper. Bænkens 
møblement bestod af to solide stole, to himmelsenge med forhæng, et stort bord med en 
rustik plade og to enorme egoistlænestole som kunne trækkes hen foran en kamin i væggen. 

»Hey-hey,« sagde Jack og stirrede mig så dybt han kunne ind i hovedet. »Du har stadig 
ikke fortalt mig hvad du flygter fra.«  

»Lige nu flygter jeg fra en uge i helvede.« 
»Saaajt! En hel uge!« udbrød han og vendte sine stikkende øjne mod to knapper ved 

indgangen til badeværelset. »Der står 'fugl' og 'fisk' – hvad betyder det?« 



»Prøv dem,« sagde jeg og lagde mig på sengen. 
»Fedest!«  
Ved den ene endevæg gled et kraftigt gardin lydløst til side. Bag gardinet grænsede en 

glasvæg op til en voliere med buske, blomster og fugle.  
»Væggen er lydisoleret, men hvis du drejer på knappen, kan du høre fuglene,« sagde jeg 

mens han trykkede på den anden knap. Over sengen og over kaminen gled to usynlige låger 
til side i væggen.  

»Vildt! Kæmpeakvarier!« udbrød han. »Er der også lyd på fiskene?« 
»Drej på knappen« foreslog jeg. 
To store granitdyser over akvarierne åbnedes og fik vandet til at strømme igennem dybe 

fuger ned ad væggene. I to vandløb, anlagt i granit, rislede det et stykke ud på gulvet, 
forsvandt under plankerne og kom op som et springvand midt i stuen. 

»Allrightdii!« skreg Jack og slyngede sit hår rundt om hovedet. 
»Hvis du ikke har noget mod det,« sagde jeg og lagde hænderne bag nakken. »Vil jeg 

bruge vores time i gartneriet på at kede mig lidt.«  
»Ohh keeyy,« sagde han og stirrede mod køkkenskabene. »Så snupper jeg lige noget at 

spise imens.«  
»Åh! Det må du undskylde,« sagde jeg og satte mig op i sengen. »Jeg bestilte ikke 

forplejning, men om en time kan vi gå op i Madro'sen inden vi tager videre.« 
»Hey-hey! Madro'sen?« 
»Ja – det er et spisested hvor man spiser med ryggen til hinanden – der er altid madro.« 
»Ohh – keeyy!« sagde han og stirrede indædt på døren. »Har du egentlig tænkt over 

hvad det er i dig selv som gør at du siger at vi kun skal være her en time?« 
»Hvad mener du?« 
»På døren er der en seddel,« sagde han og pegede, »der står at vi skal være her en 

uge.« 
»I en uge!?« udbrød jeg og satte mig op. 
»Ja – der står:« sagde han og gik hen for at læse. »Pinlig tavshed – en uge – uden 

forplejning!« 
»Er du sikker på det?« spurgte jeg og sprang op af sengen. »Jeg bestilte da kun en 

time.« 
»Hey – hey …,« sagde han og nikkede. »Fordi du ikke er i kontakt med dig selv, har du 

lavet en fejl – den må du se at få rettet.« 
»Det kan man ikke!« udbrød jeg desperat. »Det er en katastrofe!«  
Forvirret begyndte jeg at styrte omkring i lokalet.  
»Det er sjovt,« sagde Jack og stirrede på mig med et hemmelighedsfuldt smil. »Men der 

er et eller andet der som jeg er sikker på at du burde arbejde med i dig selv.« 
»Hvor?« spurgte jeg og stoppede op for at se mig omkring. 
»Du bliver helt vildt stresset!« udbrød han og begyndte at rulle en joint i agurkestørrelse. 
Med et suk satte jeg mig på sengen. 
»Men jeg har bare ikke tid til at sidde her lige nu, og ud over det,« sagde jeg og tog mig til 

hovedet, »så er jeg allerede ved at være sulten.« 
»Vildest!« udbrød han og satte ild på sin agurk. »Hvem siger at jeg ikke har noget lækkert 

med?«  
»Har du?« 



Smilende gjorde han honnør inden han åbnede sin vadsæk. Med en tyk røgsky omkring 
hovedet begyndte han som en hund at grave sine ting op af sækken. Bag ham væltede hans 
bagage ud på gulvet – et hagekors og en peace-T-shirt, dameblade og bilmagasiner, et 
transportabelt fjernsyn, en ghettoblaster og stakkevis af hvad der efter lugten at dømme måtte 
være vasketøj.  

»Hey – hey! Her var den!« udbrød han mens et par beskidte underbukser i en elegant 
bue bevægede sig igennem luften og landede på mit hoved. 

Jeg tog underbukserne af hovedet og smed dem tilbage mens Jack trak en stor pose 
tørrede blade op af bagagen. 

»Marihuana?« udbrød jeg. »Sagde du ikke at du havde noget lækkert?« 
»Du har vel ikke noget imod marihuana?« spurgte han og stirrede forarget på mig. 
»Nej – ikke ud over lugten.« 
»Ohh – keeyy!« udbrød han og nikkede for sig selv. »Du har altså fordomme imod 

marihuana?!« 
»Ja,« sagde jeg irriteret, »på samme måde som over for stinkbomber og afbrænding af 

olie!« 
»Hvad har du gang i? Marihuana er et rent naturprodukt!«  
»Det er slangegift også!« 
»Det er spændende,« stirrede Jack. »Men der er også noget der som jeg er sikker på at 

du burde arbejde med i dig selv. 
»Hvor?« spurgte jeg og så mig omkring. 
»Har man højere bevidsthed, bliver man ikke påvirket – uanset hvilke stoffer man tager. 

Det er faktisk derfor jeg aldrig bliver påvirket,« sagde han og forsøgte at lægge armene over 
kors. Ved et uheld ramte armene forbi hinanden. 

»Men hvis man ikke bliver påvirket – hvorfor skulle man så ryge marihuana?«  
»Jeg ved slet ikke hvad du har gang i!« udbrød Jack og sugede som en støvsuger på sin 

agurk inden han holdt vejret nogle sekunder og stirrede mod loftet. 
»Er der slet ikke noget som du burde arbejde med i dig selv?« spurgte jeg irriteret. 
»Jo,« sagde han og lod med et suk en tyk røg med sorte flyvere undslippe sin mund, »jeg 

burde holde op med at ryge.« 
»Men hvorfor gør du så ikke det? Øhm … Jeg mener … Hvad er det i dig selv som gør at 

du ikke holder op?« 
»Spændende,« stirrede han og hyperventilerede gennem sin joint. »…  Måske …  skulle 

…  jeg …  prøve …« 
Med en varsomhed som gav han en nyfødt sutteflaske, skoddede han agurken på gulvet, 

lagde den i posen og rakte det hele frem mod mig. 
»Vi du holde det her så jeg ikke begynder at ryge igen?« 
»Skal vi ikke bare skylle det ud i vasken?« spurgte jeg. 
»Nej, det har jeg ikke råd til.« 
»O.k.,« sagde jeg og lagde posen i brystlommen. 
»O.k.?« spurgte han undrende. »Hvad har du gang i?« 
»Ohh – keeyy,« rettede jeg. 
»Nåhh – ja! Ohh – keeyy,« udbrød Jack og gik hen til sin seng for at tænde 

ghettoblasteren og det transportable fjernsyn. En biljagt og en skudduel dannede kvartet med 
en forvrænget guitar og en bøvsende satanist. 



»Behøver du at have dem begge to tændt på én gang?« råbte jeg. 
Uden at høre efter fandt han nogle reklameplakater for silikonebryster og motorcykler 

frem fra vadsækken og hamrede dem op på væggen med fire skruer og en træsko. 
»Når vi nu skal være her en uge må jeg hellere gøre det lidt hyggeligt.« 
»Ehm …,« sagde jeg og vendte blikket væk. »Ville det gøre noget hvis jeg bad dig om at 

pille dem ned?« 
»Hvad har du gang i?!« udbrød han og vendte sig om for at stirre anklagende ind i mit 

hoved. »Hvorfor har du så meget brug for at lave om på andre mennesker?« 
»Har du slet ikke hørt at jeg er blevet overfølsom over for støj!« råbte jeg mens kvartetten 

legede savværk.  
»Det ville være federe hvis du ikke lod det gå ud over andre mennesker,« udbrød han 

vredt og stirrede sultent på min brystlomme. »Gi'r du noget at ryge på?« 
»Men er du ikke holdt op med at ryge?« 
»Jo,« stirrede han, »men i modsætning til dig er jeg ikke bange for at bryde mine 

grænser.« 
»Hvad?« 
»Jeg har altid haft svært ved at gøre lige hvad jeg havde lyst til. Den grænse har jeg 

besluttet mig for at forsøge at bryde.« 
»Men jeg har ikke noget du kan ryge på,« svarede jeg resolut. 
»Ohh – keeyy!« udbrød han irriteret. »Det ved jeg at du har!«  
»Nej,« sagde jeg. 
»Hvorfor lyver du?« 
»For at gøre hvad jeg har lyst til!« 
»Ohh – keeyy!« sagde han og gik hen og flåede posen op af min brystlomme. 
»Hvad laver du?« spurgte jeg. 
»Jeg har altid haft svært ved at stjæle,« sagde han og fumlede febrilsk med posen for at 

få agurken op. »Den grænse har jeg besluttet mig for at bryde.« 
Da Jack havde fået ild på sin agurk skruede han lidt mere op for satanisten og 

skudduellen. Siddende på min seng begyndte jeg at rømme mig efter samme princip som en 
kedel der fløjter når vandet er ved at koge.  

»HEY -HEY!« råbte han. »HVAD HAR DU GANG I?!«  
»JEG BLIVER SINDSSYG AF DEN LARM!« 
Med sine øjne gemt bag agurken kom han hen og stillede sig foran mig. 
»Hvis du nogensinde skal forstå dig selv, må du lære at vende blikket indad,« sagde han 

og greb fat i mine skuldre mens satanisten bøvsede løs på en Mac Donna-sang der handlede 
om at slå hinanden bagi med forskellige læderanordninger og metaldippedutter. »Brug din 
fantasi. Prøv engang at forestil dig en helt anderledes og vild, vild verden hvor man var konge 
på en ø og alle muslingeskallerne var penge. Eller hey – hey! Forestil dig at man ejede en 
bondegård og boede i fred sammen med de mennesker som man elskede allermest og alle 
hjalp hinanden. Eller!« udbrød han og greb hårdere fat i mine skuldre mens øjnene langsomt 
fik en rødlig farve. »Prøv at se en hey-hey-agtig-verden for dig hvor alle vidste at man ikke 
bliver virkelighedsfjern af at ryge marihuana.« 

Pludselig stirrede hans ene øje mod loftet mens det andet var rettet mod mit øre. 
»Vildest!« skreg han. »Du tør slet ikke ha' øjenkontakt! Skulle du ikke tage og spørge dig 

selv: 'Hvad det er i mig selv som gør at jeg ikke tør nedbryde den grænse?'?« 



»Gå væk!« udbrød jeg skarpt og fjernede hans hænder fra mine skuldre. »Har du ikke en 
mobiltelefon?« 

»Nej, men der er noget der du burde arbejde med i dig selv,« sagde han og blinkede med 
øjnene for at få dem til at vende i samme retning. »Har du nogensinde tænkt over …« 

»NEJ!« skreg jeg. »Jeg har ikke tænkt på 'hvad det er i mig selv' som giver mig lyst til at 
tale i telefon!« 

»Ohh – keeyy!« sagde han. »Men så lad mig hjælpe dig til at opdage hvad du har gang 
i!« 

Med et brøl sprang jeg op af sengen og så mig forvildet omkring i lokalet. 
»Jeg er sulten!« udbrød jeg mens satanisten bøvsede om kap med en slagboremaskine. 

»Og jeg vil ud herfra – det skal være NU!« 
»Det styrer du selv,« stirrede Jack mens han var i færd med at rulle den næste agurk. 

»Hvis ikke du vil lade mig hjælpe dig til at forstå dig selv – så lad mig i stedet hjælpe dig til at 
få noget at spise.« 

»Hvordan?« spurgte jeg og kiggede mistroisk på ham. 
Med den nye agurk i munden gik han over og trak endnu en pose op af sin vadsæk, kom 

tilbage og stak den ind i ansigtet på mig.  
Måske var det chokket ved at se en pose gulerødder på så nært hold eller gruen ved at 

komme tæt på sin familie i en hel uge som gjorde udslaget. Jeg vil aldrig få det at vide. 
Uanset hvad det var, gav Jack mig noget som kurerede mig for min infonoia: Den vigtigste 
evne for at kunne leve i et samfund hvor information er svaret, og hvor spørgsmålet er glemt 
– evnen til ikke at lade sig involvere. 

 
*** 

 
»Velkommen tilbage til friland!« udbrød egogartneriets direktør da han trak døren op og 

vendte sig om for at skubbe journalister og kamerafolk lidt til side. »Vær venlig at give plads! 
Alle skal nok få chancen for at høre hvilke erkendelser vores grundlægger har gjort efter en 
uge i fastende tavshed!« 

Med kartoffelskålen i hånden bevægede jeg mig ud ad døren og ind i muren af 
pressefolk. 

»Giv plads!« råbte direktøren mens Jack omgivet af sine hashtåger kom rullende ud ad 
døren. »Vi afholder pressekonference i egocenteret om ti minutter!« 

Som en muldvarp masede jeg mig vej mellem pressefolkene. 
»Mr. Santa! Mr. Santa!« lød det fra flere af journalisterne. »En kommentar! Hvem bliver 

nomineret til årets største kvindelige hovedrolle?« 
»Mad!« skreg Jack og viftede med sin tomme pose. »Jeg har ædeflip!«  
For at alle kunne se at jeg ikke hørte efter, satte jeg kartoffelskålen på hovedet, 

bevægede mig ned i elevatoren og trykkede på knappen. 
En sværm af journalister styrtede i samlet flok mod elevatoren. 
»Mr. Santa! Hvem bliver verdensmester i sværvægtsboksning i næste uge? Mr. Santa! 

Mr. Santa …!« 
Døren lukkede. 



Mens stilheden sænkede sig omkring mig, begyndte elevatoren langsomt at køre. 
Smilende tog jeg skålen af hovedet og opdagede at jeg ikke var alene. Omkring mig stod tre 
mænd i sort tøj. Den ene bar solbriller; de to andre var hans håndlangere … 

 
*** 

 
»Skynd Dem Mr. Santa!« sagde solbrillerne og lagde sin walkie-talkie i lommen. »Jeg har 

netop fået en melding om at politiet er på vej ind ad hovedindgangen!« 
Mens han åbnede et af vinduerne i gartneriets administrationsafdeling rynkede jeg 

panden så kraftigt at jeg måtte løfte armene for at få hud nok op til ansigtet. 
»Og nu siger du,« sagde jeg da han holdt kartoffelskålen mens jeg sprang ud ad vinduet, 

»at du er researcher fra Cabel Babel Network?« 
»Jeg er naturligvis ked af at du troede det forholdt sig anderledes,« udbrød solbrillerne, 

»men jeg viste dig mit kort.« 
»Hm-hm ... « sagde jeg og kiggede ind i solbrillerne, »men dengang led jeg af infonoia.« 
»Det skal du ikke være ked af – jeg har også lige været forkølet,« sagde han. »Men lad 

os vende blikket fremad. Hvis vi skynder os, kan vi lige netop nå at få dig på skærmen i 
aftenens eksklusive interview! Kender du Harry Thing?« 

»Nej, men jeg har engang set ham i fjernsynet.« 
 
52 
Den globale kompostbunke 
»Og fra sin nye ranch i Simcity,« sagde Harry og spillede kontrabas på sine seler, »har vi 

Gilbert Bates med os i aften. Gilbert; godaften!« 
På den lille skærm foran mig dukkede Gilbert frem. Skærmen blinkede et par gange inden 

drengen svømmede nogle  baner frem og tilbage over skærmen i sit alt for store jakkesæt. 
Afslappet kiggede jeg rundt i studiet og lod mine øjne bevæge sig mellem de mange tv-
skærme med fjernsynsprogrammer fra hele verden – uden at lade mig involvere i nogen af 
dem.  

Der var ingen tvivl – Jack havde lært mig intet at se og intet at høre. 
»Ja, Harry!« sagde Gilbert og smilede genert op af kraven på skjorten. 
»Hvad har du at sige til Frank Santa?« spurgte Harry 
»Mr. Santa går rundt og siger at den globale landsby ikke er andet end en global 

kompostbunke,« sagde Gilbert og  flyttede sin jakkes skulderpuder op i nærheden af 
skuldrene. »Og det passer slet ikke!« 

»Jo – det passer!« sagde jeg. 
»Nej det gør ej!« svarede Gilbert. 
»Jo det gør!« 
»Nej det gør ej.« 
»Gør!« 
»Og i studiet,« sagde Harry til seerne mens han lod os fortsætte et øjeblik endnu, »har vi 

infolog Frank Santa. Og Frank! Hvorfor mener du at den globale landsby kan betragtes som 
en kompostbunke?« 

I et øjeblik stirrede jeg på Gilbert som rakte tunge da jeg begyndte at svare. 



»Fordi information er blevet lettere at gemme end at smide væk,« sagde jeg. »Millioner af 
mennesker smider alt lige fra nyheder, lommefilosofi til pornoblade og opskrifter på 
atombomber i en stor bunke på Internettet. Jo mere man fylder på desto hurtigere rådner 
det.« 

»Men vi skal jo bare blive bedre til at strukturere de mange informationer,« sagde Gilbert. 
»I denne forbindelse skal jeg nævne at den nye Doors 100 vil løse netop dette problem. Bare 
vent og se!« 

»Stod det til Gilbert, lavede hele verdens befolkning ikke andet end at holde styr på 
fortiden,« sagde jeg.  

»Alle fremskridt har deres pris,« påpegede Gilbert. 
»Men Frank,« sagde Harry. »Hvad vil du foreslå seerne at gøre?« 
»At huske at udvikling er at flytte sig og fremskridt er at opdage at det ikke var andet. « 
»Måske skulle jeg lige indskyde,« påpegede Gilbert, »at den mand der taler dér er gået 

fra forstanden og burde være på den lukkede afdeling!« 
»Nej, jeg burde ikke,« sagde jeg. 
»Jo, du burde!« 
»Nej, jeg burde ikke!« 
»Jo, du burde!« 
»Burde ikke!« 
»Burde!« 
»Nå, men så siger vi det,« sagde jeg, »men alle fremskridt har deres pris.« 
»Ikke alle fremskridt har en pris,« sagde Gilbert. »Med vores nye officeserie bliver 

brugeren i stand til, på få sekunder, at løse opgaver som det før ville have taget en hel 
arbejdsdag at løse.« 

»Og i stedet bruger man en hel arbejdsdag på at opdage hvad man har gjort,« tilføjede 
jeg. 

»Alle fremskridt har deres pris,« tilføjede Gilbert. »Og din destruktive kritik vil ikke gøre 
det bedre.« 

»Og hvad er det for en kritik du mindst bryder dig om?« spurgte Harry og lavede to 
kameraskift inden han kiggede på Gilbert. 

»Santa fører sig blandt andet frem ved at sige at det ikke er nødvendigt for alle 
mennesker at have deres egen computer.« 

»Og det mener du at alle mennesker skal have?« 
»Selvfølgelig!« udbrød Gilbert og kiggede vredt op gennem sin skjortekrave. »Hvis Santa 

får sin vilje vil det jo føre samfundet tilbage til middelalderen.« 
»Ønsker du at føre samfundet tilbage til middelalderen?« spurgte Harry henvendt til mig. 
»Middelalderen!« udbrød jeg. »Hvorfor middelalderen?« 
»I middelalderen havde man heller ingen computere,« forklarede Gilbert. 
»Nå, ja,« sagde Harry og kløede sig i øresneglen inden han spurgte: 
»Men Frank – du mener jo ikke at alle mennesker har brug for en computer?« 
»Nej,« sagde jeg og kælede med min skål. »Da jeg skrev min bog, var det for at fortælle 

at mange mennesker kun anskaffer computere fordi det er trygt at sidde foran en skærm. Det 
ville være meget billigere at give dem alle sammen en kartoffelskål.« 

»Hvorfor giver det tryghed at sidde ved en skærm?« spurgte Harry mens Gilbert drak et 
stort glas mælk. 



»Hvis noget går galt,« sagde jeg, »så kan man altid give Gilbert Bates skylden.« 
»Ja,« sagde Gilbert og satte glasset fra sig for at fingerere ved sit mælkeskæg. »Og det 

er slet ikke retfærdigt! Da jeg for eksempel gik i skole, var der en dreng som altid …« 
Da Gilbert var i færd med at fortælle om hvordan han havde tilbragt sin skolegang med at 

sidde i en håndvask med den kolde hane løbende – så jeg pludselig Cleo stikke hovedet ind i 
studiet. Til vagterne ved døren viste hun et kort og gik ind bag en af kamerafolkene for at 
signalere at jeg skulle skynde mig ud af studiet. Forvirringen var total da jeg pludselig rejste 
mig og gik mens Gilbert fortalte den desorienterede Harry hvordan hans skoletaske engang 
var blevet sprængt i luften med en sejlgarnsbombe.  

 
53 
Medieapokalypse 
»Hvorfor har vi så travlt?« spurgte jeg mens jeg halsede efter Cleo ud gennem tv-

stationens reception. 
»Det er lige oppe over,« sagde hun alvorligt og viste sit identitetskort til en vagt mens hun 

tændte en smøg. 
»Hvem er lige oppe over hvad?« 
I løb bevægede vi os over parkeringspladsen foran Cabel Babel Networks skyskraber. 

Over vores hoveder forsvandt den enorme bygning i himlen. 
»Katastrofen!« sagde hun. »Du har jo valgt at redde dig selv frem for flertallet!« 
»Hvad?« udbrød jeg mens hun holdt bildøren for mig. »Du lyder snart som min kæreste 

Sue.« 
»Informationsstanden vil stige og medierne er ved at løbe over deres bredder,« sagde 

hun alvorligt inden hun smækkede min dør, løb over på den anden side og sprang ind bag 
rattet. Med en skurrende lyd kom der liv i motoren hvorpå bilen hoppede en halv meter op i 
luften og kørte ind i en lygtepæl. 

»Hvad sker der?« spurgte jeg forvirret. 
Med et lusket smil kiggede hun på mig. 
»Jeg er slet ikke Cleo,« sagde hun og slukkede cigaretten i askebægeret. »Jeg forklædte 

mig bare som Cleo for at komme ind i studiet. Hun kommer ind alle steder.« 
»Åhh!« sagde jeg og kyssede hende på kinden. »Jeg kunne overhovedet ikke kende dig, 

men tror du ikke at du skulle lade Cleo køre?« 
»Det kan jeg ikke,« sagde hun.  
»Hvorfor ikke?« 
»Cleo tror ikke på horoskoper,« sagde Sue og bakkede, uden at se sig for, op på fortovet. 
»Vent lidt,« sagde jeg. »Jeg kører!« 
I al hast sprang vi ud af bilen og byttede plads. 
»Vi skal lige ned til computerskolen,« sagde Sue da bilen rullede ned fra fortovet og ud i 

trafikken. 
»Kender du vejen?« spurgte jeg. 
»Hvis du kører til venstre i næste kryds,« svarede hun og lagde hænderne i skødet, »så 

kommer du direkte derned.« 
»Du mener højre!« 
»Nej – venstre,« sagde hun og pegede til højre. 



»Hvad er det du siger om informationsstanden?« spurgte jeg mens Cabel Babel Network 
forsvandt i horisonten bag os. 

»Du ved godt at du har valgt at redde dig selv frem for flertallet,« sagde hun.  
»Øhm – jo, men jeg har længe følt at flertallet ikke var noget for mig.« 
»Det ved jeg, men ifølge mit blad vil din beslutning resultere i en katastrofe som får 

atombomben til at ligne en vandpistol. Hvad den får en vandpistol til at ligne tør jeg slet ikke 
tænke på.« 

»Aha,« sagde jeg og tørrede lidt støv af instrumentpanelet for at samle det til en 
nullermand. »Hvem udgiver egentlig det blad?« 

»Det gør jeg selv,« sagde hun mens jeg af tryghedshensyn satte nullermanden på min 
skulder.  

»Jeg vidste ikke at du kunne lægge horoskoper.« 
»Det er kun en lille hobby,« sagde hun og stak hovedet ned i en firepersoners 

beautyboks. »Jeg håber ikke at du kommer til at savne flertallet.« 
»Ikke mere end det kommer til at savne mig.« 
»Det var heldigt,« sagde hun og skævede op fra boksen.  
»Men hvad skal vi gøre?«  
»Vi bliver nødt til at flygte.« 
»Fordi medierne er ved at løbe over deres bredder?« spurgte jeg. 
»Netop! Vi må op i bjergene. Så højt som muligt – op over trægrænsen og op over 

sendemasthøjde,« sagde hun. Hendes hår var fuldt af kunstige negle da hun trak sig op af 
boksen med et arsenal af neglelak i den ene hånd. »Og jeg har fundet alle tiders sted! Et lille 
nedlagt munkekloster i bjergene. Det bliver dødromantisk.« 

»Men,« sagde jeg, » jeg kan da ikke lade mine børn drukne i information. Hvad med 
dem?« 

»Dem tager vi med,« sagde Sue og rynkede panden over en skov af læbestifter. »Derfor 
kører vi forbi computerskolen – vi kidnapper dem når de får fri.« 

»Tror du de går med til det?« spurgte jeg. 
»Helt sikkert!« sagde Sue og så tænksom ud. »Men behøver vi egentlig at holde her når 

trafiklyset er grønt?« 
Forvirret så jeg op. 
»Nej!« udbrød jeg og trykkede speederen i bund, mens Sue tog hul på neglelaksarsenalet 

og lod sine hænder gå tur i læbestiftsskoven.  
 

*** 
 
Kære flertal! 
 
Når I læser dette brev er jeg bogstavelig talt over alle bjerge. Igennem hele mit liv har jeg 

været bange for ikke at være som flertallet, men har slået hovedet og er nu kommet på andre 
tanker. Med en ikke eksisterende paratviden og en nedsat intelligens ser flertallet ikke 
længere ud til at være noget for mig. 

 
Flertallet vil have et renere miljø, men alligevel kører det i bil. Flertallet vil have et varieret 

forretningsliv, men køber ind i de store lavprisvarehuse. Det vil spise sundt og varieret, men 



lever af burgere og pizza. Det vil opleve den virkelige verden, men lever foran en skærm. Det 
vil have frihed, men leder efter en at blive smedet sammen med. Det vil støtte op om dets 
egen kultur, men tager helst på ferie til udlandet. Det vil tage sig af de nødstedte, men ikke 
have dem på besøg. Det vil spare på papiret, men køber aviser, blade og bøger efter 
tykkelse. Det vil have nærhed og fællesskab, men kender ikke naboen. Det vil være klogere, 
men leder med lys og lygte efter dummere underholdning.  

 
I dag vil jeg redde den smule hjerne jeg har i behold, og køre uden for flertallets 

rækkevidde. Måske vil jeg vende tilbage til næste valgår for at gå ind i politik. Målet skal ikke 
være at finde flertal, men gennem et mindretal at lægge afstand til flertallet. Mit parti, 
Antipartiet, skal kun have ét ideologisk grundlag: 

 
»Flertallet beviser at flere hjerner ikke tænker bedre end én, men at de på mirakuløs vis 

ophæver hinanden.« 
 
Husk derfor til næste valgår: Stem imod Antipartiet og slå et slag for mindretallet. 
 
Frank Santa – infolog og behandler 
 

*** 
 
Som en lille lysende oase blandt snedriver og klippestykker lå tankstationen og skuttede 

sig et godt stykke oppe ad bjergvejen. Den kølige bjergluft fik min ånde til at dampe mens jeg 
skruede benzindækslet af og spejdede tilbage mod byen. Solen var ved at gå ned, og 
gadelysene, billygterne og lysreklamerne flimrede hektisk i det fjerne. Over byen og bjergene 
trak tunge skyer sig sammen – de første dråber var begyndt at falde. Jeg kiggede ind i bilen 
og smilede til Sue og ungerne. Fra sin plads på bagsædet var Ada i færd med at give Sue og 
Babbage den videnskabelige forklaring på hvorfor man ikke kan stole på horoskoper. 
Tilmodigt lyttende sad Sue og hæklede mens Babbage nøjedes med smilende at 
vinduesviske om kap med bilens vinduesviskere. 

 
»Det blæser op,« sagde jeg til den gamle tankpasser mens han fyldte skrå på sine 

gummer og penge i lommerne. Over byen slog skyerne gnister for langsomt at lade et 
tordenskrald rulle ind over bjergene.  

»Yep!« 
Mens han rodede i lommerne efter byttepenge slog et pludseligt vindstød kasketten af 

ham. Modvilligt gav han mig penge tilbage og lod et lyn spejle sig i sin skaldede isse. 
»Hvor højt er vi oppe?« spurgte jeg og sendte endnu et blik mod byen. 
»Højt nok,« mumlede han. 
»Er vi højere oppe end flertallet?« 
»Mere end det,« sagde han og tørrede sig med en olieret hånd over issen. »Vi er et pænt 

stykke over hårgrænsen.«  
 



1. Men Herren så at Cabel Babel 
Networks produktion af information tog til 
på jorden  

 2. Og at menneskets higen og 
tragten efter flere kanaler ikke førte til 
andet end splid og tænders gnidsel.  

 3. Og Herren steg atter ned på 
jorden og sagde til menneskene: 

 4. »Verden er af lave. Se hvordan 
I misbruger det medie som jeg, som følge 
af en teknisk fejl, har skabt.«  

 5. Men Gud Herren havde 
åbenbaret sig for menneskene i en 
brændende busk, og menneskene sagde til 
hverandre:  

 6. »Vær hilset! Du mand som tør 
sidde i den vederstyggeligt brændende 
busk!  

 7. Vi vil give dig plads på Cabel 
Babel Network, og din præstation skal blive 
en kilde til rekordhøjde seertal.«  

 8. Herpå klappede de alle og 
spurgte til Herrens guddommelige autograf.  

 9. Men Herren brød sig ikke 
længere om Mediet og flygtede fra 
menneskene og fra sladderpressen for at 
gemme sig i sin himmel. 

10. Så sagde Gud Herren til sig 
selv: »Jeg vil udslette mediet som 
menneskene har skabt –  

11. Lade mediet og alt det der 
sender drukne i information.« 

12. Men John fandt nåde for 
Herrens øjne og Herren sagde til John: 
»Du skal fratages en del af din 
hukommelse.  

13. Og som et vidnesbyrd om alt 
det du opgiver for din Herre og Skabers 

skyld, skal du modtage denne simple 
kartoffelkalk.« 

14. Og således skete det. Med 
åben pande og kalken i hånd slog John 
hovedet imod alt hvad der var hårdt og blev 
mere uvidende end nogensinde.  

15. Da Herren så dette, talede han 
til John inden Johns hoved forvandledes til 
plukfisk, og Gud Herren sagde. 

16. »Nu skal du gøre dit hoved til 
en ark. Denne ark skal du være parat til at 
redde, og i dit hoved skal du gemme alt det 
som ikke kan måles og vejes. 

17. Al den visdom som det 
uvidende og glemsomme menneske 
besidder og som ikke kan sendes, skal du 
gemme i dit hoved.« 

18. Og John gjorde ganske som 
Herren havde pålagt ham; således gjorde 
han. 

19. Nu gjorde Gud Herren 
fyrretyvetusind kanaler  

20. Og lod det store 
verdensomspændende Internets sluser 
åbnes over menneskeånden, og Gud så at 
det var såre destruktivt. 

21. Men John fulgte Herrens bud 
og holdt afstand til fjernsynet, Internettet og 
den elektroniske postadresse.  

22. Nu druknede alt hvad der 
kunne huske og registrere,  

23. Og uoverskueligheden steg så 
selv de højeste intelligenskvotienter stod 
under misinformation.  

24. Da omkom mediet i frugten af 
sit eget net,  

25. Og tilbage blev kun John og 
den smule der var hos ham i hans hoved. 



 
Æ 
Ærlighedsbetændelse Angst for at skjule sig selv eller sine hensigter.  
 
Z 
ZA-isme Antifilosofisk retning som promoverer troen på at verden vender rigtigt når den 

vender på hovedet. Eksempel: Denne liste. 
Zappomani Angst for at gå glip af noget. 
Zappofobi Angst for ikke at gå glip af noget. 
Zappersyndrom Lidelse hvorunder den ramte ikke formår at koncentrere sig om et tv-

program eller en Internetside i længere tid end det tager at finde en ny.  
 
W 
Word parkinson En demens hvorunder den lidende ikke formår at ramme de rigtige taster 

på et tastatur.  
 
V 
View-sak Narkotisk og visuelt baseret stof – sendes gennem fjernsynet i form af 

underholdning. Se underholdning. 
Videnspsykose Tilstand hvorunder den ramte ikke formår at se længere end sin egen 

hjernebark. 
Versioneringspositivisme Filosofisk retning hvorunder tilhængerne hævder at computere 

med tiden bliver mere og mere brugervenlige. 
Vaporoze Sygeligt behov for at besværliggøre livet ved at bruge ubrugelige 

computerprogrammer. 
Vaporist En person der lever af at fremsige vaporier. Se vapori. 
Vaporisisme Troen på at vaporier vil skabe en bedre verden. 
Vaporisering Samtale hvorunder to personer bliver enige om at den næste version af et 

computerprogram vil løse alle deres problemer. For samtalen skal det gælde at begge parter 
er klar over at det er løgn. 

Vaporif En sammenstilling af flere vaporier der rimer. 
Vapori Uforståelig forkortelse eller forvrøvlet teknisk begreb.  
 
U 
Underholdning Når en historie fortælles med det ene formål at tvangsindlægge lytterens 

opmærksomhed. 
Udvikling Når noget bevæger sig i en vilkårlig retning. Se også fremskridt. 
Udskridtsblindhed Fravær af evne til at kende forskel på udvikling og fremskridt. 
 
T 
Tvangstestoroze En tilstand hvorunder den ramte bruger livet på – ved hjælp af 

personlighedstest – at lede efter gennemsnitsmennesker. 
Tvangsstrukturaze En sygelig trang til at klassificere begreber i forhold til hinanden. 

Eksempel: Denne liste. 



Tvangsnumeroze Tilstand hvorunder den lidende føler et irrationel behov (som begrundes 
gennem kvantificering) for at sætte tal på alting.  

Tvangsanalyzase Overdreven analytisk tilgang til omgivelserne hvorunder den ramte 
forsøger at bryde verden ned i små bidder og definere dem enkeltvis. Eksempel: Dette punkt i 
denne liste. 

TBF Trebogstavsforkortelse. 
Tekno-traume Efterveerne af et teknologisk sammenbrud som måske kunne rettes i 

maskinen, men ikke i brugeren. 
Teknologi-inferiorisme En angstneurose hvorunder den ramte udvikler en 

indlæringshæmmende angst for ikke at have lært nok om computere.  
Teknologifri demens Tilstand hvorunder den ramte ikke længere formår at foretage sig 

noget som helst uden en computer. 
Teknologi fetichist Person som anskaffer computere af den ene årsag at de ser »sexede« 

ud. Også kaldet mikrofil. 
Teknisisme Verdensanskuelse som promoverer troen på at teknologien aldrig er defekt, 

men at mennesker er fulde af fejl. 
 
S 
Sæbeoperation Når en medieevolutionist fjerner øjnene fra en fjernsynsskærm midt under 

en sæbeopera. 
Supportofil En person som kun indlader sig på en samtale med andre mennesker hvis der 

er udsigt til at det vil kunne løse tekniske problemer. 
Studendikotiker En info-bulimiker med en begrænset viden. Se info-bulimiker.  
Skærmzofreni Tilstand hvorunder den ramte ikke ser sig i stand til at læse tekster fra en 

skærm, men kun fra papir. (Modsat kvadratisk stær) 
Skærm-sklerose Fysisk demens som følge af overdrevent skærmarbejde. 
Skabsnørd En mand som kun bærer briller og tyndt overskæg når han er alene. 
Sim-School Et højteknologisk skolekoncept hvis højeste mål er at klare sig uden elever 

og lærere. 
Sensationssymbiose Mediebaseret og gensidigt afhængighedsforhold. Eks: Mellem 

provokerende forfattere og sure anmeldere. 
Sciencefiktionær Bruges om et avanceret teknologisk produkt som intet kan, men er 

designet så det ligner verdens ottende vidunder. 
Santaklausdrofobi Frygt for at blive set sammen med julemanden uden for julesæsonen. 
 
R 
Rigor morphing En stivhed i et samfund der er rettet mod at tilpasse sig teknologiens og 

mediernes begrænsninger frem for menneskenes. 
Resetisme Troen på at alting kan repareres ved at afbryde det og tænde igen. 
Rekursiv intelligens En tilstand hvorunder et intelligent menneske bruger livet på at 

reflektere over størrelsen på sin egen intelligens. 
Rekoknist Person som ikke kan skelne mellem begreberne anerkendelse og 

genkendelse. 
Randomiseret posturoze Tilstand hvorunder den ramte tror på alt hvad vedkommende 

selv siger – uanset hvad det er.  Se også posturotiker. 



 
P 
Pseudonymyose En lidelse hvorunder den ramte konstant snakker, men ikke vil 

præsentere sig. 
Provokatoze Angst- og usikkerhedsreaktion under kontakt til informationer som ene og 

alene præsenteres for at etablere et magtforhold over modtageren. 
Printofobi Tilstand hvorunder den ramte kan læse alt – undtagen computerudskrifter. 
Posturotiker Person som mener at have fundet eksakt viden. Se også randomiseret 

posturoze. 
Peditoze Manisk tilstand hvorunder den ramte kun taler for at påpege andre menneskers 

fejl. 
PC-penetration En måleenhed som viser hvor langt computeren er trængt ind i en 

befolknings bevidsthed.  
Papirapokalypse Når et papirløst samfund drukner i papir. 
 
O 
Overinformation Svaret på alt det man aldrig gad vide og aldrig gad spørge om. 
 
N 
Nykomani Tidsgenereret lidelse hvorunder nyhedernes sendetidspunkter bliver vigtigere 

end deres indhold. 
Numeroze Lidelse hvorunder den ramte mener at det er muligt at dokumentere og bevise 

alting ved hjælp af tal. 
Nørtage Afstandtagen fra teknologi som følge af overdrevent selskab med 

computernørder. 
Nørdist En nøgen nørd. 
Nørd En person der holder mere af sit arbejde end af sig selv. 
Nørdisme En ideologisk baseret trend som promoverer dårlig smag. 
Ninfomani Seksuelt afvigende adfærd hvorunder en person udlever alle sine seksuelle 

drifter gennem Internettet. Se også Casanovice. 
Netomani Stærk afhængighed af at have adgang til et elektronisk netværk. 
Net-neurose Sygelig angst for at ting som sendes gennem et netværk aldrig bliver læst 

eller aldrig når frem.  
Netnarkose En tilstand som får mennesker til at miste tidsfornemmelsen foran en 

computerskærm. 
Net-narcissisme En sygelig trang til at transmittere sit navn, billeder af sig selv eller sin 

stemme via et computernetværk.  
Netforsnævring Når en nørd bruger livet på at klargøre Internettet til at gøre store ting, 

men aldrig når længere end til klargøringen. 
Net-autist Person som kun formår at kommunikere med andre mennesker gennem 

elektroniske netværk. 
 
M 
Miss information En smuk kvindelig nørd (teoretisk betegnelse). 
Misinformation Information som er gået efter i sømmene. 



Mikrokognitionskyniker Person som tager afstand fra alle resultater som ikke er 
fremkommet som følge af en binær beregning.  

Mikrofil Se teknologi fetichist. 
Metodedemens En tilstand hvorunder den ramte ikke ser sig i stand til at tage 

beslutninger eller handle medmindre en metode følges eller et værktøj benyttes.  
Memorymalist En person som kan sige alle de rigtige ting, men ikke formår at mene dem.  
Medrofobi Ubehag ved at måtte undvære information om den del af verden som ikke kan 

nås direkte gennem sanserne.  
Medie-voyeur Person som følger alt hvad der foregår i medierne uden at blande sig med 

andet end sin fjernbetjening.  
Medie-rabies Højteknologisk baseret blodrus som følge af overdreven indtagelse af 

medievold. 
Mediemasochist Nydelse ved at væmmes over at opleve andre menneskers ulykke på 

afstand. 
Mediekognetist Person som tænker over det der foregår i medierne. 
Mediegørelse Når et samfund bevæger sig i en retning hvor det bliver vigtigere at kunne 

beherske medierne end at kunne bruge dem til noget bestemt. 
Medie-evolutionist Tilhænger af medie-evolutionismen. 
Medie-evolutionisme Religiøs retning som tager sit udgangspunkt i at virkeligheden kun 

er en efterligning af medierne.  
Mediedogmatiker Lidelse hvorunder den ramte kun sætter sin lid til begivenheder eller 

udsagn som opleves gennem et medie. 
Medieautist Person som føler sig tættere knyttet til de kendte end til sig selv. 
Medieapokalyptiker Person som i højere grad lader sig skræmme  af mediernes 

undergang end af jordens. 
Medieapokalypse Når et informationssamfund drukner i information. 
Medieapatiker Person som er nødt til altid at se fjernsyn – også selv om det er slukket. 
Massekommunikationspsykose  Når store grupper af mennesker ophæver ytringsfriheden 

i et forsøg på at få ytringsfrihed. 
Maskulin kognitionsforstyrrelse En tilstand hvorunder den ramte kun kan forstå ting som 

vedkommende ikke selv har oplevet. Se også feminin kognitionsforstyrrelse. 
Manualmegaloman Person som fylder sine reoler med manualer til programmer som 

vedkommende slet ikke har. 
Manualekshibitionisme Sygelig trang til at stille manualer som aldrig bruges i reolen. 
Manual-autist Menneske som kan forstå et computerprogram ved at læse manualen. 
Manual blindhed Fravær af evne til at forstå tekniske manualer. 
Magasinsyge Afhængighed af dame- og ugeblade. 
 
L 
Loch net-uhyre De enorme mængder af ligegyldige informationer som hobes op i et 

computernetværk. 
Limitationsforstyrrelse Tilstand hvorunder den ramte ikke ved hvornår vedkommende ved 

nok. 
Liebhaverprogrammer Computerprogrammer som anskaffes fordi de ser »sexede« ud. 
 



K 
Kvadratisk stær Øjenskade hvorunder det kun er muligt at forholde sig til information som 

præsenteres via et kvadratisk medie; overheads, skærme eller papir. Se også skærmzofreni. 
Kursusbetændelse Tilstand hvorunder en organisation konstant er optaget af at sende 

medarbejderne på kurser i at benytte værktøjer som er forældede inden kurset er slut. Også 
kaldet rekursiv kursusvirksomhed. 

Kontra-diktivist Person som gør én ting for at bevise rigtigheden af det modsatte.  
Kontra-addiktivist Person som er afhængig af at modbevise sine egne teorier.  
Keybofobifobi Frygt for tastaturskræk. 
Keybofobi Frygt for tastaturkontakt.  
Kakomani En sygelig trang til konstant at være omgivet af indholdsløs mediestøj. 
 
J 
Junkjailing Når reklamer bruges som et middel til at stoppe reklamer. 
Jeg skal lige … En afskedssalut der, når den siges af en computernørd, betyder: Farvel vi 

ses måske til næste år. 
 
I 
Intuitinnitus Støjende intuition – en tilstand som umuliggør logisk tænkning. 
Intivitet Selvvalgt inaktivitet. 
Interpretoze Forkærlighed for at tillægge ligegyldigheder eller uforståeligt vrøvl den 

største betydning.  
Interaktivitetseksistentialisme Filosofisk skole der ser livet som en række af valg opstillet i 

et hierarkisk menusystem.  
Interaktiv potens Computernørdens svar på virilitet. 
Intellektuel En nørd som mener at have god smag. 
Insinuroze Angst for at sige ting uden omsvøb. 
Infoterende Uinteressant. Begrebet benyttes ofte om tekster som ingen gider læse. 
Info-stress En nervøs tilstand fremprovokeret af teknologisk eller bureaukratisk 

umyndiggørelse.  
Info-spotter Person som kan læse en avis uden at holde den i hånden eller kigge på en 

skærm uden at røre tastaturet. Informationssamfundets svar på manden på risten. 
Info-senil Tilstand hvorunder den ramte kan huske alt hvad vedkommende har spist de 

sidste tyve år, men ikke har en holdning til hvordan det smagte. 
Inforstoppelse Tilstand som opstår når et menneske fejler under forsøget på at fordøje for 

megen information. Også kaldet info-trommesyge. 
Informationsteknologi Anordning til udbredelse af info-enza-lidelser. 
Information Strukturerede løsagtigheder. 
Info-rabies Internet-baseret lidelse hvorunder den ramte bruger livet på at finde 

bombeopskrifter, dødspornografi, børneporno eller nazistisk propaganda. 
Info-pertentoze En tomgangstilstand som opstår under et møde mellem flere 

hukommelsessvækkede info-pertentister. Se Info-pertentist. 
Info-pertentist Person med et stærkt pertentligt forhold til oplysninger som ikke har anden 

indflydelse på personens liv end at de til stadighed må ordnes, udbredes og diskuteres.  
Info-patetiker En info-pertentist der intet ved. 



Info-nærethed Irritation over info-spottere. Se info-spotter. 
Infonoia En kvalmereaktion under indtagelse af standardiseret og specielt mediebåren 

information. Også betegnet: Nervøs medie- og informationsvægring. Beviser: Tilstanden kan 
ikke bevises over for den ramte da beviserne i sig selv er smittebærende. 

Info-naivisme Blindhed over for forskellen mellem begreberne information og sandhed. 
Info-motion Idræt hvorunder kun pegefingeren benyttes. 
Info-mani Tilstand hvorunder den ramte læser alt hvad vedkommende kommer i 

nærheden af. 
Info-ludoman Person som retfærdiggør sin eksistens på jorden ved at plante sine initialer 

på så mange computerspils highscore-lister som muligt. 
Info-lepsi Tilstand hvorunder store og omfattende dokumenter forfattes – ene og alene 

ved brug af klippe/klistre-funktioner. 
Info-lavement Periodisk og frivillig medieafholdenhed. 
Infokonder Lidelse hvorunder den ramte bilder sig ind selv at have oplevet alt hvad 

vedkommende har læst. 
Info-incest Forgribelse på egne informationer. En tilstand hvorunder den ramte mener 

selv at være en pålidelig kilde. 
Info-goholisk forstyrrelse Tilstand hvorunder en person forsøger at drukne sin uvidenhed, 

men i stedet drukner sin intelligens. 
Info-goholisisme Filosofisk skole som dikterer at mennesket – uanset hvad det ved – ved 

for lidt. 
Info-bulimiker Person som fylder hovedet med enorme mængder af information for, ved 

først givne lejlighed, at brække det hele ud i ansigtet på andre mennesker. Se også 
studendikotiker. 

 
H 
Højteknologisk dualisme En dobbelthed; spaltning mellem det liv som i gamle dage 

kaldtes det virkelige liv og det liv som leves gennem medierne. 
Hypo-enza Tilstand hvorunder den ramte fejlagtigt mener at lide af en infoenza-lidelse.  
Hyperinteraktiv Bruges om en person som gider alting – hvis bare det kan gøres ved 

hjælp af en computer. 
Human-eksplanist Menneske der er så god til at forklare menneskelig adfærd at 

vedkommende ikke har tid til at have en adfærd selv. 
Harddiskhysteri Tilstand hvorunder den ramte har orden på sin computers harddisk. 
 
F 
Futzsyndrom Teknologisk umyndiggørelse på gruppeplan. Eks: Når en hel virksomhed er 

gået i stå fordi alle venter på at et stykke papir skal komme ud af en printer. Se også futz 
dødlås. 

Futzose En lidelse hvorunder den ramte ikke tør indrømme hvor megen tid 
vedkommende bruger foran sin computer. 

Futzofobi Angst for ikke at spilde tiden. 
Futze At arbejde hårdt uden at lave noget. Begrebet er oprindeligt afledt af den 

cyberpsykotiske græske gud Sisyfutz. 



Futz-dødlås Fastlåsthed som følge af tidsspilde. Eks: Tilstand hvorunder det stykke papir 
man venter på, er det stykke hvorpå der står hvordan man reparerer printeren. Se 
futzsyndrom. 

Funktions-autisme Lidelse hvorunder den ramte mener at en maskines funktioner er 
vigtigere end dens formål. 

Fremskridt Når noget bevæger sig i en vilkårlig retning og man tror det er på rette vej. Se 
også udvikling. 

Formateringsfrustrat Person som bruger mere tid på at sætte en tekst op på en smart 
måde end på at skrive den. 

Floskelbetændelse Lidelse hvorunder en person har sagt det samme så mange gange at 
ingen (heller ikke den ramte) hører efter længere.  

Fjernværsfetichisme En seksuelt afvigende adfærd som for den udøvende umuliggør 
seksuelt samkvem med mennesker der er inden for synsvidde. 

Feminin kognitionsforstyrrelse Tilstand hvorunder den ramte kun kan tale om eller huske 
ting vedkommende selv har oplevet. Se også maskulin kognitionsforstyrrelse. 

Faktion Information serveret på en underholdende måde. Se underholdning og se 
information. 

Face-to-face space Det til stadighed mindre og mindre område der ligger uden for 
cyberspace. 

 
E 
Ex-nørd Informationssamfundets svar på dommedagsprædikanten. 
Exertainement Selvvalgt kedsomhedssession. 
Et lille teknisk problem Forklaringen på hvorfor en computer aldrig virker. 
Escapist Person som mener at alt kan afbrydes med en escape-tast – uanset hvor den 

sidder. 
Emballageblær Adfærd hvorunder tomme computerkasser stables op foran en hoveddør 

af prestigemæssige hensyn. 
Emballage fetchisisme Bruges om personer som ikke har kasseret emballagen når en 

computer efter et par ugers brug er forældet og skal smides væk. 
Eksplanist Menneske der ved at kunne forklare alting i teorien, aldrig når frem til at gøre 

det i praksis.  
Eksplanistisk aksiom Praksis = den teoretiske udfoldelsestid delt med antallet af ord 

gange med lix-tal opløftet til tilhørerhypotenusen i anden potens. Det eksplanistiske aksioms 
glidebane : Når resultatet endelig foreligger, er der ikke tid til at gøre noget i praksis. 

Egostentialist Person som mener at kunne forstå hele verden ved at presse sin navle ned 
over hovedet som en hue. 

Egoblindhed Lidelse hvorunder den ramte ser alle sine problemer som et resultat af at 
andre ikke tør se deres problemer. 

Edutoze En neurose der får den ramte til at forsøge at skjule sin uvidenhed ved at gøre 
andre til sine elever. 

Edutainmentist Person som mener at man kan underholdes til at udvide sin horisont. 
 
D 
Dødlås Uløselig konflikt. 



Digital Dødlås Konflikt hvorunder en person ikke ser sig i stand til at købe en ny computer 
grundet en forventning om at der er noget billigere, hurtigere og bedre i vente næste år. 

Dumhedsdeterminisme Troen på at den kraft som styrer medierne kvalitetsmæssigt vil 
føre i lige linie mod hjernedødskriteriet. 

Drømmespace Et fantasigenereret område som snart forventes at blive annekteret af 
cyperspace. 

Dispotoze En tilstand hvorunder en sindslidende producerer information i håb om at 
fremstå som ekspert frem for sindslidende. 

Digital diabetiker Person som, fra naturens hånd, ikke er udstyret med IT-kritisk sans. 
Delete-dilemma En forvisning om at det næste man sletter fra sin computer er det første 

man skal bruge. 
Datadvaskhed Angst for at skulle flytte øjnene fra en skærm eller rejse sig fra en stol for 

at lære noget nyt. 
Datadipsomani Kvartals-info-goholisme. 
Datadidakt Person som har læst sig til alt hvad vedkommende ved. 
Datadelirium Hallucinationer hvorunder den ramte mener at kunne se muligheder i alle en 

computers funktioner. 
Datadecalcomani Sygelig trang til at printe alting ud på papir. 
 
C 
Cybertransvestit Person som  ikke tør vedstå sig sit eget køn på Internettet. 
Cyberpsykose Tilstand hvorunder den ramte ikke længere magter eller lyster at tale med, 

om, til og igennem andet end computere.  
Cyberpsykopat Person som inviterer familien med på ferie for på afrejsedagen at afsløre 

at turen går til cyberspace. 
Cybernoia Angst for at distribuere personlige informationer over et netværk. 
Computerskilsmisse Nørdernes svar på kvindefrigørelsen. 
Computerpersonificist Person som tillægger sin computer menneskelige egenskaber. 
Computerkolostomi Vapori for computertaske. Se vapori. 
Computerkabale Computerens svar på respiratoren. 
Computeressentialist Person som ikke har computer. 
Computer Kompleks Tilstand hvori en person sætter computerens egenskaber højere end 

menneskets. 
Citose En tilstand hvorunder den ramte afslører sit troværdighedsproblem ved at 

promovere sig gennem andres ord. 
Casanovice Ninfomani i de indledende stadier. Se ninfomani. 
 
B 
Børnefunktionsautisme Funktionsautisme for mindreårige. Se også funktionsautisme. 
Brugerpusher Tekniker som formår at få en bruger til at anvende et fejlbehæftet program. 

Formålet er at skabe et livslangt afhængighedsforhold mellem de to. 
 
A 
Apati-tekniker En person der tror at man ved at arbejde længe nok kan eliminere alle 

computerens fejl. 



Anti-tinnitus En høreskade som bevirker at man ikke lader sig irritere af støjen fra en 
computers blæser. 

Akademisk bulimi Tilstand hvorunder en person opbygger et stort foråd af egen 
lommefilosofi for, ved først givne lejlighed, at brække det hele ud i ansigtet på andre 
mennesker.  

Ad-dictivisme Filosofisk retning hvorunder reklameslogans ophøjes til 
erkendelsesteoretiske dogmer. 

Abbreviationdropper Bruges om en person der under en ganske almindelig samtale 
formår at benytte uforståelige forkortelser. Se også vapori. 

 
Tak til 
 
Infoenza-studierne til denne bog har i de sidste par år bragt mig vidt omkring. I en periode 

har jeg opholdt mig i Zambia og Zimbabwe, i Prag, New York, Washington, Amazonas, på et 
munkekloster i Sydtyskland og i de østrigske og norske alper for at slutte af med et 
seksmåneders ophold i en lille skurvogn ved Københavns sydhavn. På min rejse har jeg 
kunnet opdage at infoenza-lidelser ikke er noget der knytter sig til bestemte lande eller 
kulturer. Jeg har mødt mennesker der aldrig har ejet fjernsyn eller radio, men som led af 
nykomani, medieevolutionister på savannen i Vestzambia, munke med teknologifri demens, 
kunstmalere og musikere med vaporoze, skolelærere med cyberpsykose, en alkoholiker med 
netforsnævning, en hjemløs med skærmzofreni, en nystartet skoleelev med word parkinson, 
samt mange, mange flere. Skulle jeg lave en credit-liste ville den blive længere end bogen. 
Jeg må derfor begrænse mig til at sige tak til alle de lidende jeg har mødt på min vej uden 
hvem denne bog ikke ville være tykkere end omslaget. 

 


