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Vi sidder på en bar, vi har lige været ude og brænde dannebrog af i samtlige kolonihaver i nærheden, faktisk 
efterlod vi et på halv, sådan bare for den symbolske værdi. Vi drikker tæt, Cecilia nikker over mod et 
kærestepar som står oppe ved baren. Jeg rejser mig, går målrettet over, griber om pigens ene balle og spørger, 
”hvad så min pige, hvad med at droppe ham taberen.” Hun kigger forfærdet, jeg smiler mens idioten hamrer 
mig over øjet. Hvad fanden gør et flækket øjenbryn. Jeg samler alt mit had og foragt for verden og særdeleshed 
lille lorte smålige Danmark og jerner fyren i gulvet uden at slippe taget i pigen.

Der er sikkert mange der ikke vil kunne forstå hvordan jeg lever mit liv, jeg har haft alle muligheder 
for at blive noget stort siger  de, men hvad fanden blander de sig for? Det er mit liv, og jeg gør hvad 
jeg vil, ikke hvad de, eller min far eller  nogen andre vil have mig til. 
Jeg skulle tage den handelseksamen, jeg skulle stramme op, jeg skulle støtte op om hans virksomhed. 
Hvis bare han prøvede at forstå, hvilken slags ”frihed” han i virkeligheden altid har givet mig. Han 
måtte selv kæmpe sig op fra bunden, det gjorde han meget ud af. Afsatte sin ungdom til at tjene penge 
i dobbeltjobs og etablerede firmaet som 20årig. Og hvor har han dog lidt under det. Sidder altid på sin 
flade bag skrivebordet hele dagen, og hans underordnede fiser rundt, spiser forretningsmiddage, boller 
uden om, bliver skilt og får sig en ny kone. 

Hans søn har altid været en investering for ham. Det frydede mig at jeg gang på gang skuffede ham 
ved ikke at være ”den gode investering”, at jeg med vilje ikke gad skolen, at jeg hang ud med taberne 
ude i provinsen, drak mig stiv og røg mig skæv og mødte op på privatskolen. Jeg blev smidt ud, og da 
far fik beskeden gik han helt amok. Det var egentlig første gang han for alvor havde en følelsesmæssig 
reaktion overfor mig, jeg troede ikke at han følte noget som helst, men han blev faktisk ked af det og 
sendte mig i afmagt på kostskole i Jylland. Der blev jeg også smidt ud. Jeg krævede af farmand  at jeg 
skulle ha en lejlighed i København hvis jeg skulle genoptage skolearbejdet. Han gav efter, så jeg vandt 
min første sejr over min far, og siden da har jeg gjort det til en sport at skuffe ham og udnytte ham 
bagefter. 
Jeg har dog ikke talt med ham i et par år, jeg tror at jeg har skuffet ham så mange gange at han har 
mistet al tillid til at jeg overholder de forpligtelser han mener jeg har overfor ham. I starten følte jeg da 
også lidt dårlig samvittighed over det, i dag fryder jeg mig bare over at han har givet op over for hvad 
han har kæmpet for så længe.

Det eneste problem ved at jeg har brudt forbindelsen til min far, er at jeg ikke længere kan finansiere 
mit forbrug, og det slavearbejde de tilbyder en, når man er ufaglært, er det rene helvede. Banklån er 
tilgengæld nemme, med min sociale baggrund kræver det heller ikke det store, jeg skal bare vifte med 
det schweiziske guld ur, så strømmer pengene ind. 

Min hverdag plejede at være at stå op om formiddagen, spise noget brunch, enten i lejligheden eller 
også gik jeg på café sammen med mine venner, kørte måske lidt rundt i sportsvognen, gik til en eller 
anden middag, og gik så til privatfest om aftenen og tog måske en pige med hjem og kneppede hende. 
Nogle gange tog jeg en tur til udlandet og festede igennem og shoppede. En ret triviel og kedelig livsstil 
når man kender den, der sker ikke rigtigt noget, og hver dag bliver lidt den samme som den forrige, 
også selvom har rigtig mange venner ude i byen, og de ved at jeg er cool og altid frisk på lidt af hvert. 
Altid er måske ikke det rigtige udtryk, fordi en gang imellem bliver jeg nødt til at slukke 
mobiltelefonen, lade mine aftaler flyde, og så ligger hjemme i sofaen og stirre op i loftet. Jeg har aldrig 
fattet hvorfor jeg får det sådan, men det har altid været en del af mig. 

Jeg har aldrig fortalt nogen, om at jeg lukker mig ind i mig selv, og at angsten uden videre overtager 
mig. Hvorfor skulle jeg også gøre det, det vil jo bare skræmme folk væk. Det er ikke ligefrem den mest 
cool ting at sige at man ligger hjemme og er ved at pisse i bukserne over ingenting. Det kan nogen 



gange være længere perioder hvor at mit liv går ned i laveste gear, hvor jeg har svært ved at sove, har 
mareridt og jeg bliver bitter over min barndom. Jeg forsøger at drukne det med piller og sprut men det 
gør bare elendigheden værre. 
Ud af  angsten og bitterheden vokser en vrede, en fortvivlelse over at jeg var en genstand i min 
fars øjne og aldrig blev trøstet når jeg havde brug for det. Jeg vågner med mareridt, enkelte minder 
brænder sig fast og vender tilbage gang på gang. Dengang jeg havde mareridt og gik ind til far der lå 
og røvpulede au pair pigen der græd. Da jeg havde det meget dårligt, men alligevel skulle stå og smile 
til et coctailparty, for at repræsentere familien, lavede i bukserne og følte mig så ydmyget og så skyldig, 
og så fik jeg med bæltet bagefter af far mens mor skældte ud. 

Mor, hun var for svag til at gøre noget ved far, hun vidste godt at han var hende utro flere gange, 
men ignorerede det, hun fulgte hans principper og bakkede op om min ”frihed”. På et tidspunkt blev 
det for meget for hende og hun blev skilt, og turde ikke at nærme sig mig. Og så fornyelig opsøgte hun 
mig og lod som om intet var hændt, at vi var helt normale mor og søn, det pissede mig af og jeg sagde 
farvel, for good.

Nogle gange pisser folk mig bare af, f.eks. hvis de prøver at dominere mig, få mig til at indse en eller 
anden lam intellektuel anskuelse, spørger om jeg ikke snart skal tænke på at stifte familie, eller prøver 
at få mig til at undskylde hvis jeg har sagt noget de ikke bryder sig om. Jeg siger aldrig noget jeg ikke 
mener, og for mig, har jeg altid ret, så de kan fucke af eller få tæsk. Jeg er sku ligeglad med hvad folk 
mener om mig, så længe de ikke konfronterer mig med det og spiller smarte overfor mig, skal jeg nok 
lade dem være.  
Mens jeg en formiddag stenede rundt på nettet fandt jeg en umiddelbart stupid hjemmeside 
www.BaD.dk . »er du træt af Danmark«, »er du parat til at tage opgøret med dannebrog«. På den ene 
side var det 100% teenage pjank men jeg ville lige se om de rent faktisk  mente det. Jeg blev glad og 
hooked da jeg fandt ud af at det ikke var en joke.

Her sagde folk deres uforbeholdne mening uden at de blev fordømt for det. Jeg blev hurtigt indlemmet 
i den lille skare mennesker som frekventerer siden.
Det er noget af det fedeste ved drengene i BaD, vi har et fællesskab der er noget større, og betyder 
mere end alt det småpis med hvordan man skal opføre sig, og hvad man skal gøre for at blive en god 
borger der opfylder samfundets betingelser. Jeg tror langtfra at vi er de eneste, men det er tabu og fyfy. 
Folk må bare lære at det er dem selv der bestemmer deres liv, at de bare skal gøre det.  
BaD forumet har virkeligt ændret mit liv. Vi har virkeligt et fællesskab og den og fedeste forsamling af 
mennesker, der alle er fucking trætte, af den måde deres liv bliver bestemt af andre på. Folk der tror at 
de har svaret på hvordan man skal leve, skal nedkæmpes og smadres.
For et par uger siden havde jeg en ganske interessant bytur:

Jeg er skredet fra festen og vil finde mig en dame for natten. Med guldur, sko til 5000 og skræddersyet 
silkeskjorte er det sjældent et problem. Jeg screener lokalet for mulige kandidater. En skærer gennem mængden, 
hun sidder  iskold i baren med en drink og en smøg. Mens andre laller rundt og teer sig som sprit-stive 
mennesker gør, sidder hun der og signalerer »Fuck af, jeg hader verden«. Dum som jeg nogen gange er går jeg 
direkte over til hende og uden at tænke videre over det kommer en af mine indøvede score replikker på banen.

 ”Hvad så skatter, skal vi hjem til dig eller mig?”

Hun ignorerer mig totalt, jeg prøver at redde situationen, tager et dybt hvæs af min smøg og skruer den hårde 
mine på. Hvis hun bare afviser mig kan jeg jo altid gå over til den næste. Jeg fortsætter min dårlige stil med.

”Nå hvad bliver det til, jeg har ikke hele natten”

Jeg forbereder mig på at vade over til hende den blanke blondine ovre ved den anden ende af baren da der 
sker noget jeg ALDRIG har oplevet før. Hende den iskolde drejer sig om på stolen og hamrer sin næve ind i 
ansigtet på mig. Blod flyder ud i munden, jeg smadrer ned af barstolen lammet, hvad fanden gør man i sådan 



en situation?
Hun rejser sig begynder at bevæge sig ud, på vejen bukker hun sig over mig og siger med en bittersød sarkasme 

”Nå hvad bliver det til, jeg har ikke hele natten”

Jeg ved ikke hvorfor men jeg måtte bare med, måske var hun mere indholdsrig end alle de andre bimbos. Når 
jeg kommer ud på gaden har hun allerede prajet en taxa. 
Vi ender med at tage hjem til mig.  Så snart vi kommer ind ad døren flår hun min skjorte af, jeg skal lige til at 
kæfte op om hvad den har kostet men besinder mig, det er fucking lige meget hvad den har kostet. Hun smider 
mig på sofaen og knepper mig. Jeg har aldrig oplevet en sådan afmagt siden min barndom. 
Vi snakker lidt når vi er færdige, hun er en eller anden klog studine. Ikke at det rager mig hvad hun laver, det 
at hun er anderledes er nok for mig. 
Næste morgen vågner jeg og hun er væk, ikke engang en seddel eller et nummer. 
Jeg er vel selv ude om det, jeg plejer selv at opføre mig på den måde så det er vel fair nok.

Vi aftalte at mødes i Bad og gøre alvor af vores tanker, jeg frytede at det var rent net geeks. Men 
det som skræmte mig mest var at hende kvinden jeg havde haft med derhjemme stod der og smilede 
sagde pænt »goddag jeg hedder Cecilia« . Hun konverserede som om intet var sket, hun virkede ikke 
overrasket og kommenterede ikke engang vores aften. Men alt i alt er det rart nok at have hende med, 
selv om hun både virker tiltrækkende og afvisende. hun er i alt fald fucked up nok til at ville give 
samfundet igen.
Noget af det fedeste vi lavede på turen var først at bestille overdådig roomservice for derefter at smadre 
hele hotelværelset. Det føltes som en renselse at stå med de andre fra BaD og ødelægge hvad der for 
mig repræsenterede min gamle livsstil. Derfra gik det mere og mere amok. Vi endte med at stikke ild 
til en politistation, fornuftens stemme lød da Cecilia kiggede forfærdet på mig mens jeg hældte benzin 
ind ad et smadret vindue. ”Pas på i ikke kommer til skade” sagde hun. Hun havde ret, vi kunne have 
brændt os selv til slagger. Håber det betyder at hun er tøet lidt op. Til sidst på turen besluttede vi os 
for at gøre noget helt vildt noget der aldrig har været gjort før i Danmarks historien. 

Bilen bumler hen mod sin destination stemningen er på en gang hyggelig og presset. Vi seks er besluttede på at 
gennemføre dette. Jeg knuger den tunge pistol hårdt, den går godt med mine gule solbriller og retro jakkesættet. 
Har fandme aldrig holdt sådan en før, håber ikke jeg bliver nødt til at bruge den. Jan sidder i sit kantede 
koksgrå jakkesæt med en kold militaristisk mine,meget godt han  fik den anden pistol, han tør måske bruge 
sin. Manden kan virke kedelig men han har fandme mere selvkontrol end mig. Søren  virker ældre end hans 
udseende gør ham, men han er ok en flink fyr egentligt. Hvis det ikke var for våbnene var stemningen som ved 
en familieudflugt, af den slags jeg aldrig oplevede. Peter sidder bag rattet og stirrer ud på vejen. Han plejer jo 
også at holde sig lidt for sig selv. Jeg forstiller mig kaoset vi skal skabe, al postyret og medie cirkuset. Jeg 
smiler og blinker kærligt til Cecilie, som rives ud af hendes tanker og gengælder med et sexet 
smil. Jeg skal til at sige noget sødt til Cecilie da bilen stopper bradt. Andreas åbner grinende 
den sportstaske han har knuget hele turen, i den er der en bombe. Måske er det i overkanten?, 
meningen var jo ikke at slå nogen ihjel. Der er ikke tid til at tænke over det, folketinget venter 
forude sammen med titlen ”gidseltager”.
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Andreas

De kolde lysstråler står ind gennem det lille kældervindue. Den sparsomme belysning bevirker, at jeg må 
koncentrere mig for at fastgøre ledningen med den sydende loddekolbe. Endelig den sidste. Selvtilfreds læner jeg 
mig tilbage og tænder en smøg.  
Jeg havde fulgt instruktionerne fra en lille amerikansk militshåndbog til punkt og prikke. Været meget 
omhyggelig med hvordan den en timer, forbundet med ganske simple ledninger til et batteri fra et vrag af en 
stationcar, skulle sende strøm til detonateren. I løbet af et par nanosekunder ville reaktionen aktivere halvandet 
kilo plastisk sprængstof. 

Det havde kostet mig halvanden måneds understøttelse og havde gået fra hånd til hånd under bordet, indtil det 
nu sidder trygt i min lille konstruktion. Alt er klar til at sende talerstolen og mahognibordende til helvede. Og 
endelig som kronen på værket, er det hele bygget ind i den eneste rest af min pantsatte computer; den gamle 
15« skærm. Den vil virke som en granat, der sender glassplinter, printplader og andet elektronisk affald ind i 
kødet på de skyldige.
 
Jeg var ikke engang myndig, da jeg droppede ud af HTX for at starte mit eget computerfirma. Det 
at udvikle mit selvstændige firma var min store drøm, allerede fra første gang jeg blev suget ind i 
computerens verden. Mine forældre modsagde sig selvfølgelig at jeg droppede ud, men da de aldrig har 
bakket mig op, eller vist oprigtig interesse for mig, gjorde det ingen forskel. 

Der var faktisk ingen som bakkede mig op, for min sociale omgangskreds bestod af overfladiske net-
bekendskaber, og min trang til frihed og selvstændighed kombineret med en obskur sarkastisk humor, 
gjorde mig til en rigtig enspænder. Men jeg følte jeg havde fundet min niche. 
Hvor jeg i skolen konstant var doven, viste det sig at jeg var en rigtig arbejdsnarkoman foran 
skærmen, og lidt efter lidt opbyggedes grundstenen til et fremragende kontrolsystem. Jeg var tændt, 
og troede fuldt ud på mit projekt, men for at komme videre behøvede jeg kolde kontanter. Det eneste 
jeg havde var min børneopsparing, så den blev brugt på nul komma fem på lanceringen af produktet. 
Systemet var hurtigt et kendt navn hos de fleste computernørder i Danmark. I starten var der en 
udbredt skepsis, men det var virkelig et godt stykke software, så der opstod et reelt salg på nettet. 
Pludselig viste det sig, at min investering gav positivt udkast. Jeg kunne ikke være lykkeligere. 

Da jeg en dag blev kontaktet af en af de store IT-virksomheder i Danmark, var jeg ellevild.  
Det gik dog hurtigt op for mig at det ikke var dem selv, men en advokat der kontaktede mig. Min 
verden brød sammen da jeg blev sagsøgt for brud på copyright reglerne. Jeg havde været så naiv, at jeg 
ikke havde ansøgt om patent på mit program. Sagen endte med, at jeg måtte overdrage mit overskud 
og pantsætte min nyindkøbte computer. Mine forældre var nødsagede til også at smide i kassen, 
hvilket fik bægeret til at flyde over. Skuffede og rasende over min fejlsatsning, smed de mig ud med 
budskabet om at jeg måtte lære ansvarlighed overfor penge og mit liv. 

Turen fra succes til total fiasko, tog alt modet fra mig, så jeg foretog mig ikke andet, end at sidde og 
skumle for mig selv i en  ungdomsbolig. Min sindstilstand gik fra skuffelse til vrede; en vrede over 
det system som jeg følte mig udnyttet af. Det var pisse uretfærdigt at jeg ikke kunne have min frihed. 
Hvorfor skulle megakoncerner med deres jet-set advokater bestemme min skæbne? Hvilken ret havde 
de til at overtage mit produkt og derefter ruinere mig?
Jeg havde så meget der skulle ud, men der var ingen til at lytte. 
Jeg lukkede mig inde i min lejlighed. Da mine forældre bankede på, råbte jeg at de skulle skride af 
helvedet til. Derefter spærrede jeg døren, så verden ikke kunne komme mig nær. Jeg var afkræftet og 
udsultet da politiet slog døren ind, og slæbte mig væk. 
Efter at have hørt på mine bekymrede forældre og formanende betjente, blev jeg sendt på den 
lukkede. Umiddelbart så det ud til at være værre end helvede. Ingen frihed, som ellers var det eneste 
jeg ejede. Plejerne måtte kæmpe en indædt kamp for et få mig til at makke ret, mens psykologerne var 



nødsagede til at bruge halve dage for at få simple oplysninger om min fortid. Jeg var stædig og holdt 
ud, hvorfor de valgte at flytte mig til en åben psykiatrisk afdeling, hvor det var muligt at forlade stedet 
på bestemte tidspunkter. Den nye frihed gjorde mig en tand mere åben overfor folk, og i stedet for 
massen af psykiatere og læger som prøvede kræfter med mig på den lukkede, fik jeg tildelt én psykolog 
som behandlede mig. 

Jeg sætter mig i stolen foran min nye ”behandler”. Han kigger inderligt på mig. 
”Goddag Andreas, jeg hedder Sven. Jeg håber vi kan komme godt ud af det med
 hinanden.”
Ja klart tænker jeg. Men det virker på en eller anden måde som om han 
egentlig mener det.
”Kan jeg byde på noget, kaffen herinde er jo ikke verdens bedste, men den går an.”
Lidt forundret takker jeg ja til en kop kaffe og en cigaret. 
”Nå hvad har du lyst til at snakke om Andreas?”
”øhh det...meget… øhh… hyggeligt kontor du har”

”Ja billederne pynter gevaldigt, men det er stadig ikke helt som mit gode gamle kontor.  Jeg gør hvad jeg 
kan, for at komme godt ud af det med mine klienter. Årh jeg synes altså ikke om det ord, det virker så 
umenneskeligt. Nå skal vi ikke bare være på fornavn det er så meget lettere.”
”Jo det er vel i orden… Sven.”

Manden er jo helt nede på jorden. Han har faktisk en menneskelig side jeg aldrig før har oplevet i 
systemet. Han taler til mig som en ven, som en ligemand, ikke som en slesk kitteldoktor.
”Når du er klar til det, må vi lige gennemgå dine journaler. Jeg tror de måske har misforstået dig. Bare 
fordi du ikke vil snakke med dem, betyder det jo ikke at du er sindssyg. Jeg tror du har nogle problemer, 
men dem skal vi nok få has på.”
”Øhh ja det skal vi sikkert”
”Det tager sikkert sin tid, så lad os prøve at få det hyggeligt ind i mellem. Hvad siger du til det 
Andreas?”

Den smilende gamle mand med de runde briller, har en varm glød i øjnende. Han har fundet sin niche, 
og prøver indædt at gøre tilværelsen for alle de ulykkelige skæbner bedre.  
”Jo det kan vi vil godt sige.”
”Jeg tror at vi skal fortsætte i morgen. Jeg synes ikke om at starte for hårdt ud.”
Overrumplet af hans venlighed, forlader jeg Svens kontor. Jeg havde alle mine parader klar, hvordan jeg 
ville krølle hans papirer, nægte at svare, pludselig bare gå. Intet af det bliver nødvendigt, her er endelig 
en der vil lytte.

Vi startede selvfølgelig lidt langsomt ud, men det udviklede sig hurtigt. Ofte stillede han nærgående 
spørgsmål som jeg ikke ville svare på. Det respekterede han fuldt ud. Ellers sad han bare og nikkede, 
eller kom med sarkastiske bemærkninger; det elskede jeg ham for. Jeg faldt tilbage til mit gamle jeg, 
enspænderen, som turde være sig selv, og igen var sarkastisk ind til benet. Tit og ofte snakkede vi i 
timer uden at komme nogen vegne, men jeg tror at det både var lærerigt for ham og for mig. Han gav 
mig glæden og selvtilliden tilbage.

Der var dog en ting, som Sven ikke kunne ændre i mig, hvilket tydeligvis gik ham på. Mit had var 
ikke stilnet af, jeg havde bare fortrængt det for en stund, men det ulmede så snart vi i samtalerne 
nærmede os den seneste tid. Min genvundne selvtillid gav mig også viljestyrke til at handle. Jeg 
besluttede at det var tid til et opgør med min enspændertilværelse. Jeg måtte alliere mig med andre der 
havde det samme had. Sven holdt jeg udenfor, da jeg ikke ville stille ham i et dilemma, om at lade mig 
leve mit liv eller låse mig fast. 
I det følgende stykke tid besøgte jeg det lokale bibliotek ofte, under påskud af at jeg lånte bøger, der 



kunne give mig en afklaring på min fremtid. Besøgende tjente dog udelukkende det formål, at jeg 
kunne komme til en computer.
Jeg faldt hurtig ind i min gamle rutine og fik idéen til et netforum, hvor jeg kunne komme i kontakt 
med andre, med det samme problem som mig.

I løbet af et par uger fik jeg en hjemmeside op at køre med en tillokkende forside, der proklamerede 
mit had til systemet. Jeg navngav mit værk www.BaD.dk. Udover forsiden, indeholdt den kun et 
forum.
Jeg besøgte min side tit, men den virkede ikke særlig populær, og efter nogle måneder var der kun 5 
andre brugere i forummet.
Det viste sig dog, at siden var en kæmpesucces, for vi 6 havde virkelig det tilfældes jeg havde håbet på. 
Diskussion på forummet drejede sig meget om hadet, følelsen af at verden er imod én, og hvorhen 
man kan dirigere sin vrede.
Danskere ser ikke hvor uretfærdigt systemet er mod dem, som ikke følger strømmen. 
De lever med skyklapper, og beroliger hinanden med at alt er godt, at sommerhuset skal males, 
hunden skal luftes, og familiesammenkomsten forberedes. Vi kan ikke acceptere deres lyserøde 
verdenssyn. Vi må vise dem hvor meget vi hader dem og deres livsstil. Vi vil gøre vores for at få deres 
øjne op, så de kan se hvordan verden i virkeligheden er. 

Sammen drog vi på korstog, en Danmarkstur, hvor den ultimative frihed var nøgleordet. Vores ”BaD 
trip”, er det fedeste sus! Turen tvang os til at bryde grænser, det var én lang renselsesproces, systemets 
normer og løgne blev skyllet ud af hovedet.
De folk man umiddelbart ikke troede kunne være fucked, var dem der gik mest bersærk. Min plads 
i gruppen er mest på sidelinien, jeg kan få den største griner, når de andre kører situationer ud i det 
ekstreme. 
De andre er begyndt at tage det her ligeså seriøst som jeg, de er begyndt at tænke i samme baner. At 
brænde flag af var da meget sjovt i starten, men Patricks afbrænding af politistationen forleden var 
begyndelsen på noget stort, det tegner virkeligt godt for operationen.  
Sammen har vi fundet ud af, at fortiden er det vi vil væk fra, og derfor ignorerer vi den og snakker 
aldrig om den.
Vi har kunnet slippe fra myndighederne fordi de altid undervurderer sådan nogle som os, de vil blive 
overraskede. 

Jeg kigger rundt i varevognen, folk sidder afslappet alt taget i betragtning. Min mave trækker sig sammen, 
jeg kniber øjnene sammen, og mærker hvordan min krop er helt spændt. Det store øjeblik nærmer sig, deres 
reaktion bliver det hele værd. De er alle tavse. Blikkene flakker rundt, rammer hinanden, flakker videre på 
verden udenfor, ender i bilens støvede gulvtæppe. Jan virker afklaret og kold, hans blik er roligt, Søren stirrer 
forsigtigt op på ham, hvad laver han her? Patrick keder sig vist lidt, udfordrer Cecilia og får et kort glimt af 
hvad han vil ha, sex. Peter kører bilen som om det var en ligvogn. 
De bliver ikke mere klar end nu. Jeg tager fat i lynlåsen på den sorte sportstaske ved mine fødder. »Se hvad 
jeg har taget med i dagens anledning!« siger jeg udfordrende og kigger rundt, det er for skægt, men jeg holder 
masken. De andre er lamslåede, men ingen tør at sige noget. Det her er magt.



Cecilia



Cecilia

Jeg er endeligt en ener, et unikum, noget særligt. Jeg slynger designerlampen ind mod spejlet, mens de andre 
fortsætter med at destruere møblementet i det dekadente hotelværelse. Jeg sætter mig selvtilfreds på restene af 
en sofa med en flaske cognac, og undrer mig over hvor lidt der skulle til, før min tilværelse blev perfekt. Flasken 
bliver hevet ud af min hånd. »Hey Cecilia giver du ikke lige en hånd med skabet, det er det eneste vi mangler«. 
Tja jeg kan vel lige så godt give en hånd med, når nu jeg er her. 

Hvad er meningen med tilværelsen? Siden jeg var lille har dette spørgsmål naget mig. Som barn var det 
klart, at man skulle have gode venner, gode karakterer og være på god fod med de voksne. Som denne 
rolle blev krystalliseret, begyndte sprækkerne langsomt at vise sig. Der var indhold i mit liv, da jeg skulle 
slås for at være nummer et. Kampen for at holde sig på toppen er en nådesløs kamp for ikke at falde i 
hierarkiet. Jeg blev i tvivl om jeg faktisk havde et lykkeligt liv, eller jeg tavst havde accepteret de gængse 
konventioner for hvordan den perfekte teenagepige bør være. Det var i denne tid jeg for første gang 
oplevede den bidende tomhed. Hvis jeg sad hjemme en fredag aften uden nogen aftaler, meldte der sig 
en snigende angst. En ubehagelig følelse af at, mit liv ikke rigtig fungerede. 

Ved slutningen af gymnasiet opdagede jeg, hvor nemt det var at spille de andre i klassen ud med 
hinanden. Hvor meget deres smålige problemer fyldte i deres liv, og hvordan jeg kunne udnytte det. 
Ved at styre de andre kunne jeg dæmpe mit eget ubehag ved at være alene. Jeg kunne forme mine 
omgivelser efter mit forgodtbefindende, konstruere den perfekte tilværelse. Ikke ved at ændre min 
opførsel men ved at styre andres. 
Men som gymnasietiden randt ud begyndte jeg at se min tilværelses skrøbelighed. Hvis ikke jeg havde 
gruppen, hvis de andre ikke var omkring mig, ville jeg være alene og fortabt. 

Efter gymasiet gik mit liv i sort. Jeg forsøgte at fortsætte min nuværende stil, men »vennekredsen« blev 
spredt. De andre fik faste kærester, arbejde, tog ud at rejse, sivede stille og roligt ud af mit greb.
Jeg måtte gøre noget for at få kontrol over min tilværelse, jeg var depressiv og ugidelig. Jeg måtte finde 
en ny kreds. Et andet sted.
 
Jeg besluttede mig for at søge ind på Universitetet. I starten åbnede der sig en verden af klogskab og 
viden. I en tid interesserede jeg mig faktisk for hvad jeg lavede. Jeg troede egentligt at jeg kunne ændre 
mig, at bøgerne og lærdommen kunne gøre op for min tidligere livsstil. Jeg gjorde et inderligt forsøg 
på at møde mine medstuderende på lige grundlag. Selvom det umiddelbart ikke tiltalte mig viste det 
sig at flere af de andre var ret interessante på deres egen måde. Jeg kunne nyde at snakke med mine 
klassekammerater om tekster og det at være studerende. Alt sammen uden at have noget form for 
skumle bagtanker. 
Jeg beundrede meget en professor, som holdt en serie meget intense forlæsninger om menneskets 
væsen. 
En dag valgte jeg at lægge et besøg forbi hans kontor, for at få en snak på tomandshånd om hans 
teorier.
Hvis jeg ikke havde taget derop havde jeg sikkert blevet fanget af maskineriet, blevet ensrettet på statens 
lærdomsanstalt.

Døren gik op. Der stod en gammel grå skikkelse som havde tilbragt alt for mange år på universitetets  grå 
gange.
»Jamen goddag, hvad kan jeg gøre for dig, skal vi snakke om en eksamens opgave«.
»Nej Hr. professor, jeg kan ikke se den store sammenhæng. Din sidste forlæsning stemmer ikke overens med de 
tekster du fortalte om«
Hans ansigt bliver med et mere alvorligt, har jeg sagt noget forkert? 
»Hvad mener du med det? Synes du ikke om min forlæsning. Hvis ikke, så gem det til evalueringsskemaerne.«



Hvorfor er han sur, jeg prøver bare at være venlig.
»Jeg kan faktisk godt lide dine forlæsninger, jeg synes bare at  det er underligt, at du laver fejl«
»Jeg laver skam ikke fejl. Jeg synes blot ikke om den forfatter, og forresten bliver eleverne gladere for at høre 
teksterne blive latterliggjort. Indrøm det, det har virket på dig. »
Han har måske ret. Jeg har aldrig set det på den måde før.
»Jeg tager ikke fejl. Det er denne her vinkel jeg lægger på stoffet. Jeg bestemmer hvordan jeg formidler og 
fortolker materialet.«
Hvad har han gang i. Jeg havde selv lagt min kontrollerende stil på hylden, og er endt som et offer for præcis de 
samme metoder.  
»Det vil sige at hvis du ikke synes om en forfatter håner du ham i auditoriet som var det sandheden.«
Jeg håber det er en joke. 
»Ja hvad ellers? Hvorfor skulle jeg lytte til andre end mig selv?«
Jeg kan ikke klare det mere. Jeg prøvede at være flink men det kan jeg ikke mere. Den gamle nar, tror han 
virkelig  at han  kan styre min tilværelse. Jeg vil ikke lefle for arrogante »vismænd«. Jeg må ud af det her sted, 
jeg vil ikke længere styres af autoriteter. Han er alt, jeg har kæmpet for ikke at blive. Til helvedet med det, jeg 
gider ikke lege flink mere.
»Hr. professor hvorfor fanden skal jeg så gå her. Hvis du ikke lytter til dem som er klogere end dig, hvorfor skal 
jeg så spilde min tid til dine egocentriske forelæsninger.«
Han ser rådvild ud. Det må være årtier siden at nogen gav ham reel modstand. Den gamle mand er svag. 
»Nå ja jeg håber at se en rar karakter på min næste opgave, ellers kan du glæde dig til næste evaluering. Måske 
venter jeg ikke så længe med at klage.«
Er det for tykt. Der er fandme langt ude hvis det her virker.
»Øhh, ja, jo, det er vel....«
»En aftale?«
Bøjer han sig?
»Øhh, ja en aftale«

Herfra blev studierne lettere. Jeg fokuserede på at få ret, få magt over de andre studerende, kræve min 
ret over for administrationen osv. Når jeg gik i byen, forsøgte jeg ikke at gøre »som man bør«, men kun 
hvad jeg selv ville. Men efter noget tid, blev denne livsstil overfladisk. Jeg havde ikke længere studiet til 
at holde mig beskæftiget og mine medstuderende var alt for kedelige og pligtopfyldende.
Jeg søgte målløst rundt i min tilværelse efter faste holdepunkter. Efter et par uger, med heftige drukture, 
var der en aften et møde som ændrede mit liv...

Jeg hænger i baren over min gin og tonic. Klokken er hen ad morgen. De sidste desperate forsøg på at hive folk 
med hjem er i fuld gang. Jeg sidder koldt i baren og fylder min indre tomhed med sprut og smøger. Hvorfor 
fanden har jeg taget det stramme tøj og den vilde make up på, for bare at drikke mig i gulvet. Fuck alle de skide 
konventioner, jeg gider ikke ligne en million, jeg gider ikke bekymre mig om livet.

»Hvad så skatter, skal vi hjem til dig eller mig?« 

En oversmart fyr iklædt stilrent designertøj med skarpt snit, læner sig over mod mig. Han kaster nonchalant 
pandehåret tilside og tager et hvæs af sin smøg. Han smiler fjoget, og regner med at den virker, som på alle de 
andre piger. En tanke strejfer mig: 
Fuck, hvor ville jeg bare gerne være en af de normale kedelige »andre piger«.
Men så igen det ville være for nemt.

»Nå, hvad bliver det til, jeg har ikke hele natten«. 

Han er jo helt gennemskuelig, en blankpoleret facade. Han fortjener at blive misbrugt, jeg må se hvor langt jeg 
kan trække det...
Jeg fyrer ham en lige højre, så han vælter ned af sin barstol. 
Hans forvirrede udtryk får mig til at smile. Jeg gentager med dyb sarkasme hans sidste kommentar.



»Hvad bliver det til, jeg har ikke hele natten«.

Han tumler afsted efter mig. Vi tager en taxa hjem til hans stilede lejlighed i et fancy kvarter. Vi når ikke 
engang ind på soveværelset. Jeg flår tøjet af ham, han virker forvirret, som om han aldrig har prøvet at miste 
kontrollen. Jeg nyder min magt, og hans afmagt. Jeg smider ham over på sofaen, beruset af min magt over denne 
overklasseknægt. 
Efter en gang hed sex, faktisk det bedste jeg har fået i lang tid, sidder vi og snakker om løst og fast. Han er faktisk 
ganske intelligent,  han siger tingene ligeud, hvilket er forfriskende. 

Han nævner, at han er med i det her gale forum, som snakker om hvor fucked hele samfundet er og hvad man 
burde gøre ved det. www.BaD.dk, det lyder ikke som noget en skarp smartass som fyren her kunne finde på at 
beskæftige sig med. Det lugter af teenage pjank, og uovervejet ungdomsoprør.
Næste morgen står jeg op, forlader hans lejlighed uden at vække ham. 
Når jeg kommer hjem, er det første jeg gør, at melde mig på BaD chatten, uden at fortælle knægten det. 

Folkene derinde er grovmundede og samtidigt velartikulerede, alle har deres skeletter i skabet alle har 
gjort deres fejl og betalt for dem. Det her var jo næsten for let, de havde alle store personlige problemer 
at gemme på. Gad vide hvor langt man kan få dem til at gå ?
Men jeg måtte være forsigtig, stille og roligt vinde deres tillid, og lege med, i hvert fald indtil videre....

Vi snakker og snakker, indtil vi beslutter at mødes og afholde en »Danmarks tur«. 
En tur hvor de vil vise samfundet vores had og afmagt.
Fuck hvor så hans fjæs sjovt ud, da vi endelig valgte at mødes alle seks. Han prøvede, at holde masken 
da jeg lod som om jeg ikke kendte ham, men det virkede absolut ikke. »Øhh, jeg hedder Patrick« fik han 
fremstammet. Han virker så kold, men jeg har allerede slået ham helt ud af den to gange. 

Der var jo egentligt ikke noget arbejde i at køre dem ud på overdrevet, de var der i forvejen. På store dele 
af turen lænede jeg mig bare tilbage og nød showet. Jeg elskede at slæbe Patrick med ud, for at hærge 
barer. Jeg har flere gange fået ham til at komme i slagsmål, hvilket igen viser min magt over ham. Det 
var også fint nok at brænde danmarksflag af og makulere dokumenter på et kommunekontor, men der 
var dog en ting der var for meget. De havde smadret vinduer i en nærpolitistation og hældte benzin ind. 
Patrick stod smilende med en dunk, mens jeg var i baggrunden, Jan virkede faktisk også lidt ængstelig 
ved situationen. 
Det var jo ikke min mening at de skulle slå sig selv ihjel. 
Jeg må have stået og set aldeles lamslået ud.
Da Patrick så mit ansigtsudtryk, smilede han og lagde dunken fra sig.
Efter det besluttede vi os for, at lave noget rigtigt vildt, noget offentligt som skulle ryste Danmark i sin 
grundvold.

Bilen bumler afsted mod sit mål. Stemningen er tung og samtidig hyggelig. Det er rart vi har våbnene med, håber 
bare ikke vi kommer til at bruge dem. 
Det er skidt, at det var Jan der fik den ene. Han prøver at virke som den store leder. 
Godt Peter ikke har en, jeg kan ikke helt gennemskue  ham. Han sidder ved rattet og er indelukket som altid. 
Han virker som om han er et pint væsen. Søren sidder med et ængsteligt smil. Hvad laver sådan et nervevrag her. 
Jeg nyder mit overblik og min ro, nyder at have mere kontrol, end den stakkel. 
Patrick sidder med gangster attitude og den anden pistol. Han blinker frækt til mig, han er virkelig lun på mig. 
Jeg smiler ved tanken om, at have hele folketinget i vores magt. Andreas, som har siddet med sit smågale smil 
hele vejen, trækker en bombe frem fra den taske han har knuget hele vejen. Er han virkelig gal? Bilen stopper 
brat, det er for meget med bomben, men der er ikke nogen vej tilbage.



Søren



Søren

Hypnotisk stirrer jeg ind i flammerne, ind i resterne af Dannebrog. Flaget som altid har gjort én stolt af at være 
dansk. Symbolet på lykke, velfærd og nationalt sammenhold. Alt, jeg engang havde, men nu er lige så udbrændt 
som flaget for mine fødder. Da jeg rækker efter lighteren i min jakke, får jeg tilfældigvis fat i et gammelt pasfoto 
af Line. Nøjsomt studerer jeg det et øjeblik, overvejer kort at smide det i flammerne, men ender dog med at 
stikke det tilbage i foret. Flammerne, flaget og Line optager mine tanker, indtil Jan stangstiv vælter ind i mig.
- Kommer du ikke over til os, Søren?
Jeg smiler skævt til ham, og slår modvilligt blikket væk fra flammerne. De andre danser sanseløse rundt i en 
kolonihave ved siden af. Jeg føler en behagelig varme i hele kroppen bare ved synet af dem. De lever så frit, uden 
bekymringer og konsekvenser. Bare jeg kunne give slip som dem. 
- Kom nu; tag en flaske.
Med en ordentlig kraft, hiver Jan mig på benene og spilder det meste af vodkaflasken i sin hånd. Han stikker mig 
flasken og tumler over til de andre. På vej i hælene på ham, stopper jeg op for en stund, og betragter mig selv. 
En mellemstor usoigneret mand i midten af tredverne, klædt i falmede fløjlsbukser og min elskede tweedjakke, 
nu sølet ind i vodka. I den ene hånd  flasken og den anden hånd en smøg. Hvornår er jeg begyndt at ryge, 
tænkte jeg undrende for mig selv. 
Uden at kunne komme med et svar, ryster jeg på hovedet og siger lavt,- Der er meget der har ændret sig Søren. 
Du må se at komme videre. Fortiden er fortid!
Grinende fortsætter jeg over til de andre, da jeg ser deres mislykkede forsøg på at afbrænde et Dannebrog på 
halvt! 

Engang var jeg dog bare en lykkelig dansker, med kone, barn og penge på kontoen. 
Jeg mødte min ekskone nogenlunde samtidig med, at jeg havde fundet mig godt til rette som 
bankrådgiver, og blot et år efter var vi flyttet i parcel, og fået et dejligt barn. Line. Hun var mit et og 
alt, og lige indtil kontakten brød sammen, snakkede jeg med hende om alting. Jeg var der altid for 
hende. Jeg vil påstå at jeg kendte mere til hendes drengebekendtskaber, end hendes mor, Christine. 
Christine levede et hektisk liv som en karrierekvinde indenfor designverdenen. Jeg elskede hende 
virkelig, og netop derfor gav jeg afkald på mit eget liv til fordel for hendes karriereræs. Det rørte 
mig dog ikke, da alt hvad jeg ønskede var i min dagligdag, og fordi, jeg på det tidspunkt, ingen 
forhindringer kunne se i vores lykke.
Da Line blev omkring 10 år, begyndte problemerne at opstå. Jeg var forfremmet til bankfuldmægtig og 
arbejdet krævede derfor ekstra engagement. Christines karriere kørte også glimrende og det skete tit at 
hun var på modemesse et sted i verden. Det efterlod mig meget tid alene med Line, og der kunne jeg 
mærke på hende, at hun savnede sin mor.
 
En aften prøvede jeg at fortælle Christine, at hendes datter savnede hende meget. Jeg var måske for 
direkte, for hun farede op og overfusede mig med, at vi også kun altid opførte os egoistisk og ingen 
forståelse viste for hendes karriere. Jeg skyndte mig at undskylde og lovede at snakke med Line om 
mors store opofrelse for familien. 
Mod mine forhåbninger fortsatte hun sine rejser, og oven i det, havde hun fået sig et navn i den 
danske modeverden, hvilket resulterede i receptioner og private besøg hos andre designere. Da det 
stod værst på, var hun mere væk end hjemme, og Line kunne tydeligvis hverken forstå eller acceptere 
mors fravær. Der gik et års tid, hvor jeg prøvede at få en hverdag op at køre i hjemmet, dog uden det 
store held. Line var nu så ked af det, at jeg lovede hende at snakke med mor igen.
En aften lå jeg og ventede i sengen, mens jeg forberedte mig på, hvad jeg skulle sige. Da hun endelig 
sent på natten kom hjem fra en reception, var hun fraværende og uinteresseret. Jeg skulle lige til at 
åbne munden, da jeg opdagede at hun stank fælt af mandeparfume. Lamslået håbede jeg på, at hun 
ville sige noget, men hun slukkede bare lyset og vente sig væk fra mig. Den nat sov jeg ikke.
På grund af mine endeløse spekulationer om familiens fremtid, led jeg derefter af kronisk søvnløshed. 
På et tidspunkt nåede jeg til den beslutning, at jeg havde vist for lidt opbakning og engagement i 
Christines liv. 
Det følgende halve år gjorde jeg alt for at være der for hende, lavede lækker mad, spurgte ofte til, 



hvordan det gik, og prøvede at virke positiv. Det var dog svært, da Lines savn efter sin mor begyndte 
af afspejle sig i hendes adfærd. 
En dag modtog jeg et brev fra skolen, hvor de anbefalede os, at flytte Line til en specialskole for 
urolige børn. Jeg var frygtelig ked af det, og kunne ikke gøre andet, end at tage det op med Christine. 

Hvordan kan det her ske? Hvorfor svigter du mig sådan – råbte hun lige ind i mit øre.
Hvis du nu bakkede mig…- stammende  nåede jeg ikke mere.
Antyder du at det er min skyld” – fortsatte hun endnu mere ophidset og rødglødende,- 
Det er din skyld og udelukkende din skyld, at vores barn ikke er normalt. Du har forsømt både hende og 
mig. Hvorfor tror du jeg ikke gider være hjemme med jer? DIG!
Pludselig sprang jeg, nærmest mekanisk, på hende. Overskrævs gennemtævede jeg hende, mens 
vredestårerne stod fra mine øjne. Hendes skrig flød sammen med mit brøl af forløsning.
Det hele stoppede dog brat, da mit blik fangede Line, som stod i hjørnet og stirrede skrækslagen på mig. 
Jeg sprang over mod Line for at knuge hende mod mig. 
Jeg hader dig! – skreg hun med en grådkvalt stemme.
Idet, følte jeg min verden bryde sammen. Jeg var ude af stand til at tænke klart og forlod huset i chok. 
Fra vejen kunne jeg tydeligt høre deres sammensmeltede gråd. Alt var tabt.    

  
Næste gang jeg så dem, var i retten, hvor jeg stod som den lille overfor Christine. I den ene hånd 
havde hun Line, og i den anden en yngre mand i et jetset-suite, tydeligvis den hemmelige elsker. 
Jeg blev fuldstændig rippet og mistede både huset og størstedelen af vores fælleseje, inklusiv 
forældremyndigheden. Det eneste lyspunkt var, at Line tydeligvis savnede mig meget. 
Jeg forsøgte mange gange derefter at få kontakt med Line, men Christine gjorde tydeligvis alt for at 
forhindre det. Mit forhold til Line blev hurtigt meget perifert.  
Igennem de næste par år svingede jeg mellem reelle nedture og vredesanfald, hvor jeg splittede 
lejligheden fra hinanden. I starten gav jeg mig selv al skylden og var ofte meget selvdestruerende. Når 
det stod værst til, befandt jeg mig på toppen af et højhus, på randen til selvmord. Heldigvis begyndte 
jeg langsomt at indse, at fejlen ikke var min. Til sidst måtte jeg erkende, at jeg havde været en svag, 
godtroende person, som var blevet udnyttet af en egoistisk kælling. Jeg tilgiver hende aldrig at hun tog 
Line fra mig.

Fra de få oplysninger jeg kunne få om Line, stod det klart, at jeg var savnet. For uden min 
omsorg i hjemmet udviklede Line sig i en skæv retning. Christines moderlige forsømmelse 
sendte hende ikke alene på specialskole, men også i terapi for ungdomskriminalitet. Det gik 
mig selvfølgelig meget på, men hver eneste gang jeg prøvede at gøre noget, blev jeg bedt om, 
at holde mig væk af myndighederne. Jeg endte med at acceptere min hjælpeløshed overfor 
Line, og stoppede med at kontakte hende. Siden da er det kun blevet til de obligatoriske kort 
og gaver til jul og fødselsdage, som sikkert ender i Christines kamin.    
Uden mening i tilværelsen snublede jeg en dag over den provokerende hjemmeside, www.BaD.dk. 
Forsiden bestod af en lang smøre, om et ubestemt had til Danmark, ikke politisk eller religiøst, men 
hadet til den danske mentalitet. Fedt tænkte jeg og meldte mig ind i forummet uden at tænke videre 
over det! Det viste sig hurtigt, at være et vigtigt holdepunkt i min miserable tilværelse.
 
På forumet blev der diskuteret vidt og bredt. Alle samfundets, og i særdeleshed Danmarks, fejl og 
mangler blev gennemdebatteret. Jeg begyndte at føle mig yngre, jeg kunne sige alle de ting, som man 
ikke siger over for familien. Dog lyttede jeg mere end at fortælle, jeg ville ikke have hele affæren med 
skilsmissen op på forumet. Det lod til, at fortiden var et følsomt punkt for alle. Den blev ikke omtalt; 
egentlig ville jeg heller ikke kende til det, som drev dem herind. Vi er som en familie, vi respekterer 
hinanden, selvom vi er forskellige. Hadet og foragten for »den danske drøm« er det som binder os 
sammen. Jeg blev lidt ængstelig da folk ville mødes og gøre alvor af tingene vi havde snakket om. Det 
blev vedtaget, at vi skulle på en Danmarkstur og jeg tog med, for ikke at miste fællesskabet, selvom 
den behagelige anonymitet forsvandt. 



Jeg mødte de andre med frygten for, at det hele ville bryde sammen. Faktisk kendte vi ikke hinanden, 
men ville alligevel tage rundt i landet sammen. Og med hvilket formål? At ødelægge Danmark. 
Tanken virkede for grotesk for mig fra starten. Igen holdt jeg det for mig selv. Hvad nu hvis de ville 
fryse mig ud? Min frygt var totalt ubegrundet, for det viste sig, at de andre var meget entusiastiske og 
åbne. 
Vi kom skræmmende hurtig afsted og i gang. Hurtigt opstod der en rytme bestående af druk efterfulgt 
af en eller anden form for afreagering. En aften smadrede vi et kommunekontor i provinsen det 
føltes som en stor ud af kroppen oplevelse, hvor alt eskalerede til ekstremerne. Jeg kom ud med den 
indestængte vrede!
Til sidst var min frygt for det hele væk. Politiet og omverdenen var alligevel altid et skridt bagud. 

Mit blik flakker nervøst rundt i varevognen, til det fanger Jan. Han sender mig et beroligende smil, mens han 
knuger pistolen mod sit bryst. Selv med et våben virker han ikke skræmmende, som han sidder med et køligt 
overblik. Min nervøsitet dulmer, som altid når Jan er i nærheden. Jeg lægger mærke til at Patrick læner sig 
frem mod Cecilia, mens han sender hende et perverst smil. Som altid er han klædt i et grimt 70’er jakkesæt. 
Cecilia gengælder ikke smilet, men læner sig nonchalant tilbage. Han  er udstyret med en pistol, hvilket ikke 
virker betryggende udfra hans åbenlyse voldsdrifter. Hvorfor har Patrick fået en pistol? Hvad vil ha bruge den 
til? Jeg undlader at besvare mine spørgsmål og ryster det ud af hovedet. 
Mit blik rammer Peter på førersædet. Han har hele tiden været meget fremme, og virker fuldstændig 
hæmningsløs. Alligevel virker han mest udenfor, på grund af hans indelukkethed og den tydelige forpinte sjæl. 
Stemningen i varevognen er egentlig meget behagelig og folk smågriner og joker. Jeg trækker også et smil på 
læben. Det hele går jo nok stille og roligt. 
Den gode stemning afbrydes brat, da Andreas trækker en computerskærm frem, som han, med et bredt smil, præsenterer 
som en bombe. Kan man ikke tage gidsler i Folketinget uden en bombe? Før nogen når at kommentere »bomben«, er vi 
fremme. 



Peter



Peter

Jeg står næsten beruset af, lyden af benzin mod linoliumsgulvet. Jeg slynger den tomme dunk over 
skulderen, kigger over på Patrick som grinende hælder løs. Jeg tager min benzinlighter frem, kigger 
på mine indsølede sko og ærmer. Fuck det det går nok. Patrick har rykket sig væk, og venter på jeg 
tænder ilden. »Skynd dig og tænd lortet inden det går af, af sig selv«. Jeg tænderbenzinlighteren, og 
stirrer ind i flammen, den fortærende rene ild, som fjerner alle spor, sår og længsler. Skal jeg kaste 
den for mine fødder og få elendigheden overstået, eller bare smide den derind så jeg overlever lidt 
endnu. 
 
Vi dør alle sammen på et eller andet tidspunkt, nogen får bare mere tid end andre. Jeg har fået alt 
for lidt, og jeg hader verden for det. Tiden tærer overalt på mennesket og på kunsten, mange ting er 
degenereret over generationerne, men det er vel blot tingenes orden.
Kunst og kultur har vel egentligt altid sagt mig meget, og jeg har ofte underspillet min interesse for klassisk 
musik og opera. Det er ikke lige det man siger, når man møder folk på min alder. Jeg har spillet klaver så længe 
jeg kan huske, så derfor var det nærliggende, at dykke ind i elektronisk musik, hvilket jeg da har haft en del 
succes med. Jeg ville sikkert have en pladekontrakt om et par år, men det er ligemeget nu. 

Efter gymnasiet fik jeg ved held og kontakter skaffet mig et job i et plade studie som tekniker-assistent, 
og med tiden blev jeg regnet for en del af crewet. Jeg var noget ved musikken. Dengang lå verden for 
mine fødder, og jeg kunne gøre alt hvad jeg ville. Jeg mødte en sød popsangerinde gennem mit arbejde 
og fik et langt, godt kærligheds forhold til hende. Vi nåede faktisk at blive forlovet, men jeg tror ikke 
bliver til det helt store. 

I studiet fik jeg virkelig ydet mit bedste, var aktiv i miljøet. På det tidspunkt var mit forhold også så 
fast, at man egentligt kan sige at jeg var etableret. Vi boede i  en pæn lejlighed i et pænt kvarter, 
havde begge planer for vores liv, og disse planer inkluderede at blive gift, få børn og blive en lille 
kernefamilie i provinsen. Alt gik godt indtil jeg en dag faldt om på arbejdet. Jeg kunne ikke ånde, 
min krop smertede som om helvedet var brudt ud. Jeg husker ikke hvad der skete, ud over at jeg i 
smertekramper blev fragtet på hospitalet. Her kørte de hundredvis af tests og scanninger, men sagde 
foruroligende lidt om, hvad der egentligt var galt. De havde givet mig en ond ”drugcocktail”, som 
umiddelbart havde virket. En læge fortalte mig at jeg muligvis var meget syg, at jeg skulle æde nogle 
piller om dagen, og komme igen om nogen måneder. Da alt kaoset var overstået og jeg havde beroliget 
kæresten, sad jeg tilbage med al ubehaget. Hvad hvis jeg er syg?, hvad fanden gør jeg så? jeg er sku 
for ung! Jeg ryddede op i mit liv, begyndte at motionere, kvitte smøgerne, æde økologisk sund mad. 
Alligevel begyndte smerterne stille og roligt at komme igen, men jeg holdt det skjult for kæresten og 
forældrene, for ikke at skabe panik. Da jeg ikke kunne holde det ud længere, gik jeg til lægen igen og 
så faldt dommen. 

”Goddag Peter tag plads.” 
Dårligt tegn, lægen er urolig, han virker lidt nervøs.
”Tak.”
”Jeg er blevet givet den opgave at viderebringe dig nogle dårlige nyheder”
Jeg synker hårdt, mens tårerne presser sig på. Det kan ikke være rigtigt, hvorfor lige mig.
”Jeg er ked af at meddele dig, at vores analyser viser, at din…………………………….”
Jeg hører ikke resten af hans gennemgang af syndromer og defekter og medikamenter. Jeg ser mit liv passere 
revy. Jeg ser en ulykkelig enke, og fortabte forældre, en musikkariere som endnu ikke er kommet i gang. Jeg 
lytter ikke, men tager imod recepterne på piller og kapsler. 
……………………… nå vi må håbe på det bedste, ikke også Peter. Vi ses næste uge til en genundersøgelse”
Min trance brydes, jeg rejser mig og giver ham et håndtryk. Det føles som om min kontrakt med djævelen lige 
er indgået. Jeg har solgt resten af mit korte liv til hospitalet, for at et par måneder mere.



”Tak for i dag, vi ses”
 
Jeg kørte væk til en lille sø i nærheden af mit barndomshjem. Det var en kold vinterdag, jeg satte mig 
på en bænk, og først der kom tårerne. Jeg var helt tom inden i, kun afmagt og frygt for døden. Jeg 
sad og så tårerne fryse til is, og mærkede hvordan et levende helvede i virkeligheden er. Jeg må have 
siddet der i lang tid, jeg var forfrossen og ødelagt. Jeg tog hjem, tørrede ansigtet, fik varmen og lod 
som ingenting. Sagde jeg havde været på arbejde og vi lige skulle have ordnet nogle problemer derude. 
Herfra begyndte skuespillet, mit liv blev et spil for galleriet. Det drejede sig kun om at virke sund, 
rask, glad og ubekymret. Overfladen var blankpoleret, men indeni var jeg ødelagt. Jeg tror at det som 
reddede mig fra et totalt sammenbrud, var mit forsøg på at holde en pæn facade. Jeg havde noget at 
bruge kræfterne på. Min kreativitet blev drænet, jeg kunne ikke samle tankerne om studiearbejde og 
komponering. 

Herfra begynde medicineringen, diverse piller og præparater jeg ikke ved hvad er, og slet ikke aner 
hvad gør godt for. Morfinen var det eneste jeg reelt vidste hvad var. Den blev min trofaste hjælper i 
månederne frem. Jeg levede i en døs, forsøgte febrilsk at holde fast i den smuldrende tilværelse. Det 
gik indtil jeg fik et anfald i vores stue, mens mig og kæresten sad og så fjernsyn. Hun fik mig slæbt på 
hospitalet, hvor de omtalte min sygdom som en selvfølge. Jeg kan godt forstå at hun gik ned, da hun 
fandt ud af hvad jeg havde skjult for hende. Vi havde siddet og snakket børn, villahus, og cykelferier, 
mens vi nærmere burde have snakket behandling og testamente. Hun blev hos mig i et par uger, men 
hun kunne ikke bære at se mig sådan, i smerte og døende. Jeg kunne egentlig heller ikke kapere at 
hun skulle overvære min langsomme nedbrydelse, så det var vel en udemærket løsning for alle parter 
at hun skred. 

Kollegerne holdt ud at have mig hængende, de prøvede at trøste mig, men det gjorde bare smerten 
større. Jeg fortsatte på arbejdet i to uger, derefter blev det for uudholdeligt.

Herfra blev afmagten mere til en foragt for verden, samfundet, Gud og alt der kunne have skyld i 
min skæbne. Det er fandme ikke meningen, at man bliver dødsdømt inden man er kommet i gang 
med sit liv. Jeg blev ved med de skide tests, medicin mod symptomerne, piller mod medicinens 
bivirkninger. Jeg følte mig som misbruger, lægerne opførte sig som pushere. De smilede pænt, kom 
med kommentarer som ”det skal nok gå Peter mange har været igennem det”. Men deres smil var 
falske, ingen turde se mig i øjnene, og fortælle mig hvor lang tid jeg havde tilbage.
Indadtil blev jeg mere og mere desperat, jeg var kraftig angst for døden. Jeg sad derhjemme, stirrede 
ind i computerskærmen, rodede rundt på Internettet, flygtede ind i den virtuelle malstrøm af endeløs 
information. Jeg bladrede igennem folks private hjemmesider om deres familie og firmaer, om deres 
skide succesfulde og hyggelige danske lorte kernefamilie. Det perfekte liv, er en illusion, vi kæmper alle 
for at nå at udrette noget inden døden tager vores liv. Jeg havde mere travlt end de fleste, og spildte 
alligevel min tid. 

Det stoppede da jeg så www.BaD.dk. Her var et forum, som godt nok var meget klodset og lignede 
noget en teenager kunne finde på. De bragende sloganer som ”er du træt af de hele”, og ”synes du 
Danmark er noget lort” fik mig alligevel til at oprette en bruger. Folk derinde hader verden ligeså 
meget som jeg. Det var et sted jeg kunne være mig selv, og skjule min sygdom. 

Næste gang jeg skulle til lægen, smilede jeg pænt, men nægtede at få taget flere tests. Jeg fik min 
morfin og skred. Fuck lægerne, fuck blodprøver og plasmatests, fuck medicin som dræber dig før 
sygdommen gør det. Mest af alt hader jeg de falske smil, og deres eksperiment med, hvor lang tid, de 
kan holde mig i live. Det er, som om de har lavet et væddemål om min krop, uden at  spørge og uden 
at tænke på mig. De fylder mig med recepter, for at holde kroppen i gang længst muligt. Jeg gider ikke 
mere.

Snart, fandt vi i BaD ud af, at vi ville mødes og lave noget vildt. Det blev besluttet at vi skulle på en 
danmarkstur, hvor vi viste vores had og foragt for danskheden. Da vi mødtes på en hyggelig café var 



det dybt absurd. Folk var pæne unge mennesker, alle med deres lig i lasten, men der var allerede fra en 
rar hyggelig munter omgangstone.
Inden turen solgte jeg alt mit inventar. Jeg vil leve de sidste dage som rig, leve i nuet og glemme min 
fortid, glemme sygdommen. BaD har givet mig indhold, vi har alle ramt bunden. Nu rejser vi os og 
slår vi igen.

Med røven fuld af penge købte jeg en varevogn og en masse morfin. Jeg lossede de andre om bag i, og 
kørte af sted ud i Danmark. Vi drak som svin og kørte endnu værre. Men det var fedt. Ofte var det 
mig som kørte og det endte tit i dødskørsel. Engang overvejede jeg at smadre frontalt ind i en gammel 
dame i den modsatte vejbane, men kom fra det. Derudover satte vi vores tydelig spor i det danske 
land. Vi startede stille ud med at trashe et supermarked i åbningstiden, men jeg fik hurtigt de andre 
med på noget federe. En nat, hvor morfinen varmede dejligt i kroppen, brændte jeg en politistation til 
grunden sammen med nogle af drengene. Igennem hele turen havde vi det superfedt sammen, og jeg 
følte mig virkelig i live.
Den sidste tid har uden tvivl været den fedeste i mit korte liv. De oplevelser jeg har haft sammen med de andre 
har givet os et sammenhold uden lige. Hvor jeg før var  ensom og fuld af frustrationer, lever jeg nu fuldstændig i 
nuet sammen med de andre. Jeg holder meget af dem, for de er mine eneste støtter, de ved det bare ikke. Vi skal 
holde sammen, ellers ved jeg ikke hvordan jeg kan eksistere.  

Der er ikke mange biler på de københavnske veje i dag. Fortovene er øde, byen sover, det virker som 
om det kun er os seks i varevognen, der er vågne, vi skal åbne deres øjne i dag, tænker jeg, mens 
jeg tvinger gearstangen op i tredje. Jeg kan mærke hjertet dunke i min udmattede krop, en bidende 
smerte breder sig i mellemgulvet og jeg skærer tænder, fortrænger smerten og griber i rettet,  mens 
rådhuspladsen glider forbi vinduet. Vi er der snart. Jeg drejer hovedet om og ser gruppen bagi, de 
er tavse. Andreas sidder med en ombygget computerskærm mellem benene. Søren kigger forskræmt 
rundt, en bombe, shit! Jan tager det cool, godt. Patrick og Cecilia virker mere optaget af dem selv og 
hinanden som sædvanligt. Andreas ligner en der allerede har vundet guld.
Den gamle varevogn kører ind foran Christiansborg, jeg kigger op ad trappen, til de mange vinduer, det 
irgrønne tag, tilbage på de andre. Sætter i frigear, håndbremser. Magtens højborg skal nedlægges.   



Jan



Jan

Det er ikke mere end halvanden time side, at Andreas fandt ud af, at mit adgangskort stadig er brugbart. 
Utroligt så lidt kontrol ministeriet har med deres eget system, endnu et håndfast bevis på at det skal nedlægges 
hurtigst muligt. 
Jeg lader kortet glide gennem låsen, taster 1 8 4 5 biip! Døren til arkivet glide op. 
Mørket er faldet på og  bygningen er tom, jeg kan kun høre summen fra ventilationsanlægget og min egen 
vejrtrækning. 
Jeg tænder den lille maskine ved siden af computeren og går målrettet over til det store arkivskab ved den ene 
væg. Jeg starter med A, hiver skuffen ud, tager den første, ”Abrahamsen”, lægger den i den tændte makulator. 
Fine strimler lægger sig på gulvet bagved, men jeg har ikke tid til at nyde øjeblikket. Efter resten af A, følger B 
C D og E, strimmel bunken når mig til knæene nu. Når jeg smider de første af F filerne i maskinen, kommer 
den med en opgivende skratten og stopper brat. Jeg kan ikke nøjes med det! Jeg kigger på computeren og 
sparker til den, uden resultat, løfter den og kaster den mod væggen. Jeg flår harddisken ud af det smadrede 
kabinet og løber ud på gangen, hvor jeg finder en vanddunkskøler, tager mig et hurtigt glas, vælter den, så 
vandet fosser ud på det sarte gulv.Skadefro lader jeg harddisken dumpe ned. Jeg fortsætter ud af bygningen, 
mens tusindvis af personlige oplysninger forsvinder i det iskolde vand. 

Et sikkert embede, med høj løn og muligheder for at avancere hele vejen til toppen, lå foran mig. Min 
evne til fuldstændig at overgive mig selv til jobbet, gav mig et højt respekteret ry blandt kollegerne, 
og det blev også bemærket, hvilken objektivitet jeg kunne tillægge mig alle opgaver. På det punkt 
havde jeg en fordel, da jeg som næsten den eneste i ministeriet ikke havde en særlig interesse for det 
politiske aspekt. Jeg værdsatte mine kollegers opmærksomhed for min person, og mit arbejde begyndte 
at blive mit liv. Flere kræfter blev hele tiden sat ind for at opnå det perfekte resultat, og jeg begyndte 
at hungre efter den ophøjelse og opmærksomhed som jeg fik når en opgave var løst ud over det 
sædvanlige. Hvilket skete praktisk talt hver gang. Enhver form for familieliv forsvandt hurtigt, således 
at mit få år gamle ægteskab gik en undergang i møde. 

Sådan en petitesse som ægteskab gik mig dog ikke på, hvilket også havde en stor andel i, at jeg 
socialt set røg længere og længere væk fra de andre i ministeriet. Selv dem jeg kaldte mine venner tog 
pludselig afstand fra mig. Jeg går stadig ud fra at de blev skræmte over min effektivitet og kynisme. På 
en måde var jeg stolt over deres reaktion, men samtidig gik deres evindelige snak i krogene mig på, og 
jeg måtte en gang imellem kontrollere mit hidsige temperament, når der faldt sarkastiske spydigheder 
rettet mod min person.
Jeg blev forfremmet adskillige gange, jeg havde en toppost, jeg var inde i varmen. Ministeren gav mig 
de vanskeligeste opgaver og de blev løst punktligt. Min perfektionisme og idealistiske indstilling til 
arbejdet gav afkast. Det gik strålende indtil en dag hvor Ministeren kom med en særlig opgave:

»Hej jan jeg har lige et sidste regnskab du skal afstemme. Det er lidt kringlet men jeg tror du kan klare det.« 
Jeg kigger med dyb respekt på talrækkerne og posterne med indtægter og udgifter. Men noget er forkert det er 
som om der mangler nogle tal, som om tallene er sivet ud mellem linierne.
Ministeren bemærker min undren og fortsætter.
»Ja det er en svær opgave, jeg skal sørge for at du får en ordentlig bonus hvis du kan få det til at gå op« 
han blinker indforstået, og vender sig for at gå.
»Jeg kommer tilbage og henter det om et par timer.«

Jeg sidder i mellemtiden og kigger på tallene, regnskabet passer ikke. Jeg har tidligere lavet nogle kreative 
løsninger for at optimere budgettet, for at undgå unødigt bureaukrati. Men dette er noget andet, det er at 
stjæle fra kassen. Det her er ikke det jeg er ansat til. Jeg kan ikke få mig selv til at lave en eneste udregning, 
Ministeren kommer tilbage 3 timer senere. 
»Nå Jan er det hele klart, det var meget mere simpelt end det så ud, ikke. Bare et par tal mere her og lidt 
færre der og så passer det.« 



»Jeg kan ikke hr. Minister der er mod mine principper«
»Hvad for noget? Hvilke principper Jan, du har lavet talrige eksempler på kreativ bogføring indtil nu. Du har 
bare at adlyde som du plejer, det her drejer sig om million beløb, ikke vattede principper«
Ministeren er rasende. Jeg har aldrig set ham sådan før.
»Det er for meget, det her er ikke små lappeløsninger, jeg vil ikke være med mere.« Fremstammer jeg og går 
stolt ud indtil Ministerens hånende råb rammer mig
»Du var med fra starten Jan, hvis jeg falder, falder du med. Sig endelig fra, ligegyldig hvad ender du med at 
blive den store taber i dette spil«
Han har ret, uden mit arbejde har jeg intet. Jeg kan ikke engang gå til pressen da jeg selv var med i starten.
Jeg forlader Ministeriet som en slagen mand. Rasende men for stolt til at vise det. 

Jeg indså at Ministeren hele tiden blot havde betragtet mig som en arbejdsmaskine. Jeg skulle udføre 
hans beskidte arbejde mens han tjente styrtende på det. Jeg indså at jeg nu kun havde mine idealer 
tilbage. Retfærdighed, principfasthed og en dyb respekt for det enkelte menneske er hvad som har 
drevet mig hele tiden.

Jeg blev overrasket over hvor hurtigt jeg kom videre, for i stedet for at falde til fornuft, eskalerede min 
antipati overfor systemet i en sådan grad, at jeg udviklede en direkte foragt for ministeriet og systemet 
generelt, hvilket endte ud med min hævngerrighed overfor Ministeren og lysten til at modarbejde og 
skade systemet. Det er inhumant og korrumperet af politik.  

Jeg havde en uendelig lyst til at gøre noget, men kunne ikke. Jeg var blevet fyret, Ministeren 
havde taget mit arbejde fra mig. Jeg selv havde sørget for at forsømme alt det andet i mit liv, der 
nu var gledet bort. Jeg havde ikke længere nogen specifikke opgaver, ingen deadlines, ingen af de 
udfordringer der holdt mig oppe før. Tilfredsstillelsen i livet var forsvundet. 
Rationaliteten forsvandt og blev udskiftet med rastløshed, jeg kunne ikke samle tankerne om noget 
konstruktivt, jeg kunne ikke engang læse en rapport eller bog færdig. Jeg begyndte at gå på nettet, 
ikke af interesse, men jeg tænkte at man måtte kunne finde fora med ligesindede der havde lyst til 
at føre en diskussion eller samtale. Efter en simpel søgning efter et sådant, klikkede jeg på et link til 
”Danmarks værste forum”.

Mit første indtryk af siden var selvfølgelig at den var useriøs. Hvilken ignorant kalder sin side for 
www.BaD.dk! Alligevel kunne jeg ikke lade være med at læse forsiden, hvilket gav mig en pludselig 
følelse af velvære og taknemmelighed. Budskabet var klart, men dog kluntet formuleret: 
“Er du pissetræt af systemet og Danmark. Hænger den danske idyl og velfornøjelse med brun sovs og 
kartofler dig langt ud ad kæften. Så slut op om mit forum her på siden. Vi vil ikke finde os i at blive 
trådt på og ignoreret af Danmark. Vi kender den mørke sandhed bag løgnene og vi er parate til at 
tage opgøret med ligegyldighedens Danmark, for vi er BaD!”

Jeg begyndte hyppigt at besøge forummet, men til min store skuffelse var der i lang tid ingen anden 
opbakning end mig og Andreas, som var manden bag siden. Alligevel var jeg fast besluttet på at føre 
ideen videre. Mit engagement på siden resulterede i en hurtig stigning af medlemmer. 
Allerede dér begyndte jeg at få følelsen af at være med i noget stort, hvor mine kompetencer og 
lederegenskaber var brugbare. 
I løbet af kort tid var vi 6 i alt, som alle virkede tændte på at føre det videre. Vi havde fundet 
holdepunktet i tilværelsen som gav styrken til at komme videre! 
En dag var der en, muligvis mig selv, der foreslog at vi tog en tur rundt i landet med det formål at vise 
vores afmagt overfor Danmark. Snart efter mødtes vi for første gang ansigt til ansigt. 



Flere af de andre var meget udfarende og havde en tendens til i visse situationer at miste besindelse 
og overblik. Det er min styrke, at jeg altid er i stand til at holde hovedet koldt og have overblik over 
de forskellige faktorer i en given situation. Dette betød at jeg udviklede mig til en slags organisator, 
også fordi der ikke var andre der havde interesse i det. Derved gik lederrollen til mig som en 
naturlig følge, hvilket alle og især mig selv, havde det glimrende med. Det sker dog, at der opstår 
irritationsmomenter når folk handler uovervejet og derved ødelægger mit overblik. Jeg har alligevel en 
overmåde positiv opfattelse af hvad Danmarksturen har udviklet sig til. Det startede i det små, men 
har siden eskalleret i den rigtige retning, flagafbrænding og barslagsmål, efter min mening var kronen 
på værket dokumentmakuleringen i ministeriet.
Vores seneste handling, afbrændingen af politistationen, var en hazarderet misforståelse. Den 
manglede planlægning og udførelsen af denne handling var ikke velovervejet.

Sammen udforskede vi det danske land på godt og ondt, præget af grænseoverskridende 
eksperimenter, hvilket førte til en slags flugt fra myndighederne, da vi altid var på den forkerte side af 
loven. 
Oplevelserne førte os sammen i den grad, at vi begyndte at blive en forening med uskrevne regler. Vi 
havde på intet tidspunkt snakket om vores fortid, hvilken vi alle jo også flygtede fra, og vi lod aldrig 
vores handlinger skade den generelle befolkning. De er jo også bare uvidende, men de skal oplyses! 
Jeg har fundet mig perfekt tilpas som en lederskikkelse, uden at der på noget tidspunkt har hersket 
tvivl om vores ligestilling. Det som virkelig driver mig er magten til at gøre præcis hvad jeg vil og 
lysten til at sprede vores budskab. Men min hævnlyst lurer i mig, og en dag vil jeg direkte konfrontere 
systemet!    

Den tunge sorte  pistol hviler i mine hænder, Jeg er endelig i kontrol. Grebet om det kolde magasin og min 
viden om dets kyniske magt, giver mig en tryghed og et overskud der hæver mig over de andre i varevognen. 
Mit team, Andreas den skøre computernørd, ser ligeså manisk ud som altid. Søren giver mig et underdanigt 
blik, der afslører at han vil gøre hvad som helst for mig hvis jeg kan hjælpe ham. Patrick og Cecilia, er begge 
af kontant karakter, men deres flirt kan volde problemer senere. Peter sidder ved rattet i sin egen verden. Det 
her er mit team, tænker jeg inden jeg hører Andreas’ stemme. ”Se hvad jeg har taget med i dagens anledning”. 
En bombe. Jeg kigger ud af vinduet. Interessant aspekt, men er det nødvendigt. 


