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Alexander Nilsen sto opp, gikk inn på badet, vasket fjeset, kjemmet håret, pisset, vasket
hendene, gikk ut i stua, så seg om etter sigarettpakken, fant den, plukket en sigarett ut av
pakningen, tente den, gikk ut på kjøkkenet og satte over kaffen. Så gikk han og satte seg
ned ved computeren. Han logget seg inn på e-post-kontoen sin. Han åpnet meldinga fra
Andrea Bühler. Hun var en av dem som absolutt skulle ha ham til å skrive prosa igjen.
Alexander vegret seg. Han følte seg på ingen måte komfortabel med den tida han levde i;
dermed forduftet også enhver tanke om å skrive den store samtidsfabelen, som han så
lenge hadde drømt om å forfatte.
Nuvel. Innholdet i Andrea Bühlers e-post gikk naturligvis ut på at Alexander Nilsen
måtte kvitte seg med alle lenker, og sette seg ned og skrive.
«Du må gjerne gå helt fra konseptene, skjønner du. Du klarer uansett ikke å komme opp
med en fullgod beskrivelse av alt dette som plager oss nå, i vår samtid. Det er så mye,
skjønner du. Altså, hvis du tenker deg om nå, tenker nøye etter, så finner du, helt
garantert, grunner nok til å gi liv til noe av et apokalyptisk råkjør av ei bok. Det må da
være det enkleste i denne verden. Og det skal også være sagt: Det finnes utrolig mange
mennesker her ute, som virkelig ikke ønsker å bli reddet. Folk som vil gjøre hva som helst
for å beskytte seg, og livsstilen sin, mot alle disse gode krefter, bestående av folk som er
ute etter å beskytte selve jorda mot resultatet av den samme livsstilen – den amerikanske
livsstilen, da – som alle de som har sitt eget svømmebasseng i hagen, en SUV i garasjen
og en personlig aksjeportefølje med utvalgte aksjer fra Europas, Asias og Amerikas ulike
børser, vil beskytte seg mot; da også ved bruk av alle midler. Sånn sett er verden nådeløs.
Dét kan du jammen også ta gift på. Du må bare være snill mot deg selv, Alexander, og
ikke sette deg ned og forsøke å ta ansvar for andre menneskers økocidale framferd. For
det første er det ikke din skyld, det faktum at folk nekter å lytte til sånne som deg. Eller
oss da. Du skjønner: Det er mange som tenker likt nå, hva angår hovedproblemene her i
verden, da, som inderlig godt forstått av alle mulige naturfolk, jorda rundt: At mennesket
må elske og ære naturen, gjøre bruk av dens frukter med fornuft, og ta den vel i vare.
Dette er du på ingen måte alene om å mene, Alex. Det er mange som tenker som deg. Ja,
altså, det er mange som tenker som meg. Du føler deg helt sikkert alene, der du sitter, men
det skal du også vite: Det er det mange som gjør. Altså, det gjør bloggere flest, det.
Mutters alene føler de seg, i all sin vidrige tankevirksomhet. Ditt problem er vel helst det
at kunnskapsnivået ditt, i all din helhetstenkning, er en tanke for stort for deg. Du mister
grepet. Du tror ikke riktig på deg selv. Ja, du nekter liksom å tro på deg selv. Det blir for
mørkt for deg, ikke sant? Og derfor vegrer du deg også for å skrive noe fornuftig. Fordi
du er redd. Ja, fordi du sliter med den samme framtidsangsten jeg sliter med selv. Jeg, og
helt sikkert flere enn meg. Ja, mange med meg, eller hva tror du?»
Alexander visste neimen ikke hva han skulle si. Hvilket svar han skulle trylle fram. Det
var søren ikke bare-bare å skrive ei god bok. Mye, mye mer enn bare-bare, det var det det
var. Det handlet om å blottlegge alle sine sjelsevner, og sette seg selv i fare for å utvikle
problemer både av det åndelige og spirituelle slaget. Det å skrive ei bok, det var en jobb:
En jobb han ikke kunne se for seg at han skulle påta seg enda en gang.
Andrea kunne vel gjøre det selv: «Gi liv til noe av et apokalyptisk råkjør av ei bok.» Hvis
det var så enkelt, så. Og joda: Alexander skulle mer enn gjerne lest den. Han fikk seg bare
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ikke til å skrive seg inn i det apokalyptiske hjørnet. Det kunne Andrea gjøre. Han hadde
gjort det før, tilbake i 2004, fått gode tilbakemeldinger, i og for seg, men like fullt ... nei ...
Sannheten, i all sin grovhet, var og ble like upubliserbar. Her og nå forholdt det seg
saktens sånn at sannheten var underlagt streng politisk og sosial kontroll. Tabuområdene
sto i kø her. Man måtte vel nesten være noe av en utenomjordisk intelligens, en alien, en
liten grønn mann, for å gjøre rede for situasjonen her, i all sin surrealistiske galskap, ikke
bare som observert sosialt, men også forstått i det øyeblikk man tok et nærmere blikk på
aktiviteten til disse menneskene som gjerne var å forstå som de klokeste, mest
kunnskapsrike, mest fabelaktige geniene blant oss: Disse menneskene som drev den
medisinske vitenskapen fram mot et bisart sluttpunkt som måtte gå ut på at
menneskelivet neimen ikke tok slutt, med mindre en ulykke skulle inntreffe. Ja, små
grønne menn, med sin egen godmodige fornuft, fullstendig uforståelig for enhver doktor,
enhver lege, måtte settes i sving her, ellers kom man muligens aldri noen vei med noen
form for framtidsrettet tenkning overhodet. Det gjaldt det faktum at vi fremdeles var
vanlige dødelige, alt mens medisinsk forskning bestemt gikk ut på å forlenge
menneskelivet så langt som overhodet mulig. Til sjuende og sist, og på lang sikt, var det
store målet menneskets udødelighet. I første omgang gjaldt det en kur mot kreft.
Deretter kom det til å handle om utryddelsen av alle virus, alle bakterier. Men først og
fremst, før vi endelig kom såpass langt her, gjaldt det for hvert enkeltindivid å sørge for å
passe på helsa. Spise sunt. Jogge litt rundt. Ta vitamintabletter. For all del ikke røyke: Det
var farlig. Ja, alt var farlig. Man måtte sykle med hjelm på hodet. Man måtte ta på seg
refleksvest hvis man skulle ut og vandre gatelangs, sånn ut mot kvelden. Ellers kunne
man fort bli overkjørt. Og dø.
Spise sunt, ja. Jogge litt rundt. Drikke blåbærekstrakt og sukkerfri brus. Uten å låne øre til
noen av dem som var bekymret for økosystemene på denne kloden.
Alexander gikk rundt seg selv nå. Det var tidlig på morgenkvisten fredag den 1. mai
2009, og han skulle ikke gå i noe tog. Men det var nydelig, fint vær ute. Sola skinte; ingen
vind. Han kunne mer enn gjerne se for seg et par utepils. Visst skulle det smake. –
Med kaffekopp og askebeger foran seg ved computeren, satte han seg godt tilrette, og
skriblet på en e-post til Andrea: «Jeg har hatt et lite knippe små grønne menn i hodet, helt
siden sommeren 2006, da jeg endelig forsto at jeg skrev romaner for kulturelitens
personlige forlystelse, at jeg så langt fra var å regne som respektabel nok, som person,
eller høvisk nok, snill nok, kjedelig nok, som forfatter, til å kunne krype gjennom dette
kulturelitens nåløye, og bli antatt som debuterende forfatter. Men dette har vi vært
gjennom før. Det har seg virkelig sånn at jeg ga opp all forfattervirksomhet i det Herrens
år 2006. Fordi det sannelig ikke rimet med noen form for fornuft, å fortsette som dette,
like håpefullt, like naivt, men altså uten å bli gitt en sjanse på bokmarkedet. Jeg orker ikke
å sitte her og dumme meg ut. De rike, de mektige, den sosiale eliten, borgerskapet som
styrer med alt av fruktbar forlagsvirksomhet i dette landet, vil bare ikke vite av meg. Det
kan høres stygt ut, men saken er den at det klikket noe så voldsomt for meg, vinteren
2004 – 2005. Jeg tror altså jeg maktet å gi meg selv plass i vrangstrupen til samtlige
norske forleggere. Det kommer neppe noensinne til å bli glemt. Og jeg, vel, jeg kommer
nok aldri til å få en sjanse.»
Videre: «Alt det sanne og heslige til side nå, OK? La oss nå si det sånn at norske
forleggere hadde vært litt mindre hårsåre, og jeg hadde fått en fair sjanse (praktisk talt
umulig), så kunne jeg ha satt meg ned og skildret tankemønsteret til disse små grønne
mennene, redegjort for beveggrunnene deres, og hatt det riktig så morsomt mens jeg lot
hele menneskeheten bli gjenstand for sirlig granskning, da av små grønne menn som var i
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stand til å innta menneskekropper, mens de sov, overta sinnet til personene det hendte
med, gjøre med dem nøyaktig hva de ville. Jeg tenker på såkalte abductions, og tenker det
måtte være en fin idé, i og for seg. Det har seg bare sånn at det ikke går. Det lar seg bare
ikke gjennomføre. Det ender bare opp som en idé, en løs tråd. Men det er like fullt klart:
Den menneskelige fornuften har, som jeg ser den, tatt ferie. Og den eneste måten jeg kan
benytte meg av for å skildre situasjonen, tenker jeg må ha noe med små grønne menn å
gjøre. Så slipper jeg liksom å sette meg opp på den høye hesten; ett enkeltindivid som
forsøker å fortelle andre enkeltindivid – leserne, da – at fornuften har gått heden, at
sinnsfriske vitenskapsmenn gjør situasjonen vondt verre, at politikerne er noen onde,
løgnaktige svin, at dagens økonomer går omkring med demoner i hodet, at dagens
militære ledere ikke er riktig sikre på om det er fred og frihet de helst vil ha, eller en hel
verdenskrig preget av blodbad, jorda rundt. Jeg vet ikke hvordan de tenker. Men jeg kan
godt sette meg ned her, tenke og føle som det 150 år gamle spøkelset til en
nordamerikansk indianer, eller som en utenomjordisk person, en liten grønn mann. Men
det har seg også sånn at jeg tenker det blir noe inderlig vettløst over det hele. Jeg kan like
gjerne holde tett. Saken er også den at jeg aldri burde prøvd meg på å skrive prosa. Saken
er den at jeg burde vært å finne inne på et offentlig kontor, eller ute på feltarbeid, i full
jobb; én person, blant flere, som studerte de mulige lokale konsekvensene av den
pågående befolkningseksplosjonen, spesielt i den tredje verden, og videre, i samarbeid
med de lokale myndighetene, forsøkt å finne gode løsninger på det innlysende problem
at landet vi jobbet i (drøm, du! drøm søtt!) måtte forberede seg på en 160% økning i
folketallet nå, i løpet av de neste førti år; helt sant. Her finnes også afrikanske land som
kan forvente en 200% økning av folketallet i løpet av de neste førti år; det er helt vilt.
Men du! Det hadde vært noe, det! En Alexander Nilsen i full jobb, angående noen av de
viktigste spørsmål i denne verden. En Alexander Nilsen som fikk lov til å gjøre praktisk
nytte av all sin utdanning, og all sin kunnskap. Men nei. Den går ikke, skjønner du. Jeg er
og forblir visst et individ av det slaget som er komplett umulig å forholde seg både saklig
og normalt til. Ferdig klientifisert, det er det jeg er. Og dét, kjære venn, er også min
svøpe.»
Alexander sendte e-posten avgårde. Andrea Bühler, hun satt ved computeren sin, i Berlin.
Hun satt vel kanskje og nøt morgenkaffen sin, tenkte Alexander. Svar på tiltale fikk han
allikevel så snart som bare det. En knapp halvtime tok det, så tikket det inn.
«OK. Jeg skjønner. Du skulle ønske du var noe helt annet enn det du er: En velutdannet
mann på uføretrygd, kunnskapsrik og full av humanistisk engasjement. Jeg husker du sa
det, i en e-post for noen år siden, at du skulle kunnet trives godt som deltager og
bidragsyter i et fredsforskningsmiljø. I all sannhet, Alex, er dette noe jeg også kunne sett
deg som. Det forstår jeg av alt det du driver med på bloggen din. At det første, det
viktigste, du er ute etter er fred. Men du kan jo ikke fri deg fra det faktum, hardt som det
er, at du har gått uten arbeid i ti hele år nå. Dertil kommer det like harde faktum at Norge
har produsert så altfor mange samfunnsvitere. Det har du jo også selv sagt, i flere av dine
e-mails. Derfor tenker jeg det hadde vært best om du ga skjønnlitteraturen, som damper
og koker i deg, en sjanse til å vokse, spire og slå ut i full blomst. Det er iallfall noe annet,
og mer meningsfylt, enn bare å bli sittende foran computeren og blogge.»
Alexander rystet usikkert på hodet. Andrea hadde selvfølgelig helt rett. Men han kunne
ikke fri seg fra den tanken at alt hva han skrev ble for sensitivt, for tabubelagt, i en
moderne verden som vår, så full av ubesvarte spørsmål som den var. Så full av forvirring.
Så rik på følelser. Så rik på åndelighet. Så hjerteskjærende blottet for mening. Så rik på
poengløs kunnskap angående menneskets forhold til naturen. For ikke å snakke om vårt
forhold til hverandre. Alexander opplevde livet som rett ut sagt bisart. Og det var
selvfølgelig noe både Andrea Bühler og Richard Haywoode – en annen internettvenn –
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mente han burde kunne skrive bok om. Det var bare det at Alexander Nilsen levde sitt liv
fra time til time, dag til dag, og hatet dette forbannede limboet han hadde strandet i: Et
ekkelt nu. Et svart og mørkt et, fullstendig blottet for mening. Et dystert nu; et helt liv
uten spor av hensikt. Som han hatet det! Det intetsigende nuet. Den fullkomne nihilisme.
Men Alexander hadde ikke tungt for å komme med svar på tiltale. Arbeidsløs som han
var, vel, så hadde han iallfall god tid. Andrea Bühler, derimot, hun var i full jobb. Så
pleide hun, sannsynligvis, å sette av en og annen kveld til det formål å skrive sine
prosadikt. Kanskje gjorde hun det også på kafé? Det var umulig å vite. Men gode dikt,
sterke prosadikt, se, det hadde hun virkelig å skilte med her. Alexander var overmåte
imponert. Det hadde han også sagt til henne, i mer enn én e-post: At hun bare måtte se
til å fatte og begripe at hun hadde et visst talent. Men det ble vel med henne som hun sa
det ble med ham: At hun, som ham, var rammet av kronisk dårlig selvtillit. At hun, i
likhet med ham, ikke maktet å tro på sitt eget talent, dette til tross for alle gode
tilbakemeldinger. Viljen og evnen til selvforminskelse, var alltid, bestandig, like beinhardt
til stede.
Nå hadde de vært internettbekjente siden 2004. Fem år nå. Du, som tida fløy! Og så
stillestående den hadde blitt. Tida, tenkte Alexander: Dette uhåndterlige fenomenet. Som
den syntes å stå stille, alt mens den fòr avgårde i et helvetes tempo. Noe den skulle
fortsette å gjøre, fra nå av, og for all framtid: Stå bom stille, alt mens den gikk noe så inn i
hampen fort. Nå, i år, fra klimakonferanse til klimakonferanse: Først Bonn, nå i juni, og
så København, til sist, i desember: Et sluttpunkt, på en måte, og en begynnelse på et helt
harry liv, tenkte Alexander, preget av økonomisk løgn, politisk løgn, militær løgn,
industriell løgn, sosial løgn, kulturell løgn: Ja, et fjollete, tilrettelagt kulturliv, preget av
alltid like smilende mennesker, som var gode til å late som om alvorlige politiske emner
faktisk ikke eksisterte, her de ble lagt, så fint, så behagelig, under et røykteppe av håp,
håp, håp. Ja, Alexander Nilsen tenkte som så, at når nå alle mulige politiske og sosiale
ledere messet og preiket om håp, da var det helt sikkert også all grunn til bekymring. Når
de sto der, den sosiale eliten, på sine podier, mikrofon i hånd, og ba folk flest være så
snille og hypnotisere seg selv til å se det store håpet! Skjønt lite eller ingenting av
avgjørende betydning ble gjort. Utsettelsesmanøvre, det var det vi skulle bli vitne til nå.
Og det skulle vi vel gjøre i flokk og følge også. Alexander Nilsen kunne med letthet se
for seg utviklingen av en verden der alle intelligente mennesker visste å late som de
ingenting visste om noe som helst. En absurd jævla verden, ene og alene til å forstå av
små grønne menn. Så som Zaqi. Eller som Quzidixa. Små grønne personer i Alexander
Nilsens hode, da: Pozo, Darras og Fuzcuja.
En drømmer, det var det han var: Såpass kunne magefølelsen fortelle ham. Hans tanker
og følelser, hva enten de var skrevet ned eller bare befant seg i hans hode, var av liten, ja,
ingen betydning. Han hadde absolutt ingenting han skulle ha sagt. Ei framtid preget av
fred, ro, forståelse og samarbeid, vel, det kunne internettidioten Alexander Nilsen bare
drømme om. Vyer om ei ny og bedre framtid skulle han gjerne blogge om: Det var vel
neppe mange som tok ham på alvor. Og de som gjorde det, vel, de var vel mennesker
som ham selv: Folk som bare satt der, stille og rolig, passivt ventende, på et anstrøk av
bedre tider; et slags håp. Et håp med rot i den virkelige verden, og ikke en fortsettelse av
dette taushetsbelagte skuespillet vi hadde vært utsatt for her, så altfor, altfor lenge. Man
skulle mene at ærlighet varte lengst, og håpe at sannheten, hvor gal den enn var, skulle
tvinge seg, mektig og formålsfullt, fram. Og gjøre menneskelivet meningsfullt igjen.
Han skulle ihvertfall ikke anklage Andrea for ikke å ta ham på alvor. Skjønt han visste,
meget vel, at hun ikke var riktig klar over hva det var han sto for nå, hverken politisk eller
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kunstnerisk. Ja, hun sa han like gjerne kunne tillate seg å gå fra konseptene her, men lite
visste hun om hvordan han oftest endte opp med ting av det selvdestruktive, dystre og
olme slaget. Sannheten var den at Alexander hadde utviklet seg mye siden 2004, da han
fremdeles var et menneske med en viss tro på framtida. Det var han neimen ikke nå. Her
satt han med klare tanker om hva det var for et samfunn vi levde i nå, og han likte det
virkelig ikke; å leve i en turbokapitalistisk katastrofe av ei tid, der vi alle, som
enkeltindivid, var å regne som lykkelige handlekurvvandrere, gode konsumenter,
forventet å være lovlydige, men behandlet som om vi var potensielle kriminelle, alle som
én; dette var krigen mot terror, da, som kjent på kroppen, da spesielt på flyplassene våre,
med sine metalldetektorer og meget strenge opprop, hva angikk alle typer væske, gelétuber, makeup og parfymeflasker. Mulige våpen, da. Til bruk i nok en 9/11-situasjon, da.
Alexander mente bestemt det var tale om en massepsykose av det mørklagte slaget. Man
behandlet ethvert menneske som et blodtørstig krapyl: Et menneske med alvorlig
voldelige hensikter. Og dette godtok folk. Det var jo deres egen sikkerhet det handlet
om. De kunne tro det. Ja, dette kunne de lite på. Det var dette hele skuespillet dreide seg
om, når alt kom til alt. På flyplassen var du forventet å opptre som et lite lam, alt mens de
ansatte skulle opptre som om du var en blodtørstig jævel. Det var avtalen, altså. Den
sosiale kontrakten, da. Som forstått både av passasjerer og sikkerhetspersonale.
Alexander skrev en ny e-post til Andrea Bühler: «Fredsforskning, du. Det var en
internett-kamerat som satte meg på den tanken: At mitt miljøengasjement, som koplet
opp til min høyst humanistiske tilnærming til de fleste problemområder i denne verden;
at fredsforskning virkelig burde vært noe for meg: En mann som framelsket klar tale, og
ikke lot seg lure så altfor lett, av krigerske krefter i samfunnene våre: Maskiner av noen
folk som, i alt sitt hat, ønsket brorparten av alle medmennesker alt mulig ondt. Ja, man
kunne tale om folk som, i all mulig frykt for befolkningseksplosjonen, mer enn gjerne
skulle og kunne gjøre seg til igangsettere av et folkemord av det rent industrielle slaget,
både i Afrika, i Latin-Amerika og i det sørlige Asia. Folk som sørget for, i sitt daglige
virke, at det ikke skulle være mye som borget for fred her. Skjønt jeg nekter å gi opp
fredshåpet. Sterke krefter i samfunnet, i flokk og følge, må rett og slett meies ned. For
hvordan i all verden skal vi gå fram for å redde en ren krigssone av en planet fra alle
mulige menneskelige påvirkninger? Det blir naturligvis umulig.»
Han tenkte, i et blaff, på sine fire skrivende år: Fra 2002 til 2006, da han kom fram til at
han intet annet kunne gjøre enn å gi opp. Til tross for gode tilbakemeldinger, kom han
uheldigvis ingen vei. Det var fortærende, det var klart. Og CV'en hans, stakkar, var også
belastet av disse fire skrivende år. Hvis han nå, i 2009, skulle finne på å stille seg opp i
arbeidsledighetskøen, kunne han sikkert bli stående lenge; i all selvpublisitet, skrytende av
et høyt kunnskapsnivå, og dertil også veivende med et mer enn ti år gammelt hovedfagsvitnemål; men uten arbeidserfaring, bare kunstneriske nederlag og en sterk, meget sterk
følelse av tap. Noe så inn i granskogen patetisk, da. Noe så håpløst, noe så åndssvakt.
At det skulle være så umulig! Så vanskelig. Så sensitivt, alt sammen. Så surrealistisk. Så
bisart. Noe så inderlig subtilt. Det kunne virke som om folk, i all sin morbide taushet hva
angikk disse høyaktuelle temaer i vår tid, skulle drive det til å snakke i kode og late
metodisk som ingenting. Forstillelse eller fornektelse: Så lenge du ikke gjør deg til
talsmann for noe av det som skulle stå på den politiske og diplomatiske agendaen nå,
først i Bonn, og til sist, i desember, i København. Det var altså bare å la tausheten senke
seg over verden, en liten planet som vår, preget av en menneskeslekt som, med vitende
og vilje, i flokk og følge, skulle utradere selveste livsgrunnlaget her, nå, nå, ja, fortere enn
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svint, i all hjertens glede nå, alle sammen, bare uten å tenke tanken. Noe sånt, ja. Noe for
Yxoluz og Mago å redegjøre for. Bare til å fatte og begripe av utenomjordiske intelligenser: Små grønne menn.
Alexander Nilsen tenkte sitt, han. Var det ikke finanskrisa, så var det klimakrisa. Disse to
krisene, lagt under én og samme lupe, utgjorde et monstrum av det minst medgjørlige,
men tvers gjennom avgjørende slaget. Det sto ikke til å nekte for at han fornemmet
frykten bre om seg. At folk flest, i flokk og følge, ble grepet av en viss redsel. Situasjonen
var kritisk på så altfor mange plan. På den ene siden sto konkursspøkelset der og gliste
mot oss. Arbeidsplasser sto utvilsomt på spill. På den andre siden var det
klimaforandringene. Folks altfor avslappede forhold til natur og miljø. Naturen, stakkars
klode, den led. En tilstand av full panikk var under oppseiling her. Det var bare det at det
knapt fantes mennesker som var villig til å innrømme, overfor seg selv, at man følte seg
usikker nå, på noe vis som helst. Alexander kunne umulig komme fra at magefølelsen
han gikk og bar på, gikk ut på at vi alle, med ett, følte oss så forferdelig små? Han kunne
også si til seg selv, litt strengt, at han bare satt her og drømte; drømte om en
menneskeslekt, et verdenssamfunn, der alle tok personlig ansvar for de store
vanskelighetene som nå engang hadde kommet vår vei, da altså i forhold til natur og
miljø, men også i forhold til hverandre. En hatets og fiendskapets tidsalder umuliggjorde
ethvert forsøk vi måtte tenke på å få igangsatt, hva angikk vårt forhold til natur og miljø.
Dette mente Alexander virkelig måtte si seg selv. Det kunne han riktignok drømme om,
ja. Det var bare det at slike tanker lot til å prelle av alle andre, som visvas, tøys. Folk ga
jammen faen. Folk lot virkelig som ingenting. Folk hypnotiserte seg selv, metodisk og
omsorgsfullt, til å vite at alt var ved det normale, og i den skjønneste orden her. Eller
også, motsatt, godtok de at alt gikk rake veien til helvete, og det så fort at det, i all
sannhet (hm?), ikke fantes noe noe(n) menneske(r) kunne gjøre med det.
Og det var klart: Hvis sterke krefter i samfunnet skulle få det som de ville, da ble det
sannelig ikke mye tid til miljøvern her. Hvis ikke gode krefter kom seg på banen nå, dette
så snart som mulig, da fikk sterke krefter bli sittende der og smile seg tvers gjennom ei
helt skrullete tid, basert på skitne løgner og lett gjennomskuelig bedrag, men også stor
våpenmakt og krav om full underkastelse under alle lover og regler som gikk i retning av
å beskytte de rike og mektige, i all deres gjøren og laden, idet de la planer for ei framtid
da alle mennesker gikk med en mikrochip festet under huden et sted; en identitetsbrikke
full av informasjon, spesielt hva angikk kredittverdighet og hjemhørighet; dette for å
kontrollere massene noe bedre, i ei tid som ellers kom til å være preget av sterk
befolkningsvekst og enorme politiske påkjenninger. Ei tid full av framtidsvisjoner som
riktig skrek etter kontroll! Ei framtid sterkt preget av arbeidsmengden til politifolk og
soldater, med kontrolloppgaver av en viss mengde, og også en viss betydning, å fylle
dagene med. Flyktningstrømmer fra det overbefolkede Afrika, Latin-Amerika og SørAsia. I flokk og følge. Illegale innvandrere, da. Uønskede personer, til for å settes under
et mektig press, tvinges til å komme seg tilbake dit de kom fra, plages til nærmest å ønske
seg vekk, før de endelig ble sendt ut av landet med politieskorte. Som om det hjalp? Å
nei. For hver illegal innvandrer man fikk kjeppjaget fra landet, kom to nye strømmende
inn; begge like fulle av håp om et bedre liv, her, i det siviliserte vesten.
Sterke krefter i samfunnet, som i virkeligheten bare var bekymret for pengene, skulle ha
oss alle til å leve på fantastiske løgner. Nå gjorde vi også det. Hver eneste dag. Alle
sammen. Hver eneste en. Vi levde på noen fantastiske løgner, alle i hop. Alexanders
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inntrykk av situasjonen var av det heller ulidelige slaget: Det så ikke ut til å finnes noen
grense for hvilke løgner menigmann, og kvinne, var villig til å sluke og svelge som sannhet.
Deprimerende nok, tenkte han, og ba den magefølelsen om endelig å ta seg en pause.
Magefølelsen, den tilsa at folk flest ville svelge unna alt av løgnaktighet som overhodet
kunne komme deres vei, fra toppen av samfunnspyramiden og ned. Via massemedia, da.
Radio og TV, aviser, livsstilsmagasiner og enorme mengder reklame som ble presentert
for en, rett i fleisen fra TV-skjermen, og rett i peisen, faktisk talt, fra den postkassa den
kom fra. Det var ingen som likte reklame. Man så seg lei på den. Og var det noe som
virkelig var egnet til å irritere, ja, så var det telefonsalg. Men det var klart: Man måtte alltid
handle. Gå til innkjøp av mat, klær, såpe, shampoo, deodorant, sanitetsbind, dasspapir,
dagens avis og hva? Jo, alt mulig. Livets små og store nødvendigheter. Og så et lite
anstrøk av luksus. Sånn for selvtillitens skyld, eller noe. Fin bil. Diger TV. Men så var det
jammen dette med finanskrisa, som hadde rammet verden så hardt, fra og med høsten
2008. Den globale finanskrisa, som satte arbeidsplasser i fare nå, over hele kloden nå, i
2009. Ja, den finanskrisa, som, av en eller annen årsak, medførte rentenedgang, men også
inflasjon, og som visstnok skulle la seg stagge eller kurere ved å få massene til å løpe ut
og kjøpe. Her var det neimen ikke mange som tenkte den tanken at et oppgjør med
konsumentkulturen og materialismen var å regne som viktige ingredienser i en mer
framtidsrettet, miljøvennlig framtidsmodell. Å nei.Og dette hadde også Alexander merket
seg: Det meste var faktisk på tilbud. Man senket prisene nå, i kampen om kundene. Alt
unntatt maten var på tilbud. Matprisene her i verden gikk i været nå; en situasjon som
gjorde det vanskeligere å leve i de fattigere deler av verden. Stadig flere mennesker gikk
sultne til sengs. Det var ikke til å komme forbi. Det var bare å si seg lykkelig over at man
ikke bodde i den tredje verdens slum, men satt her i Norge og hadde det relativt bra. Man
måtte være bra narkoman for å sulte, her til lands. Mat hadde altså ethvert rusfritt
menneske råd til.
Her var gode trygdeordninger for dem som falt utenfor. Mer enn 300.000 voksne norske
mennesker falt utenfor. Det var hva Statistisk Sentralbyrå hadde å si om den saken. Hva
dette muligens kunne hatt å si for forståelsen av det norske samfunn, vel, det sa ikke
Statistisk Sentralbyrå noe om. Der i gården dreide det seg bare om offentliggjøringen av
kjølige kalkyler. Det faktum at mer enn 20% av landets voksne befolkning da faktisk
befant seg innafor en eller annen trygdeordning, nei tenk, det var heller ikke noe som
avisene skrev om. Det var en ikke-sak. Å ja. Det var kanskje til og med å regne som et
tabuområde? Hvem visste vel? I all verden? Alt hva man bare ikke måtte snakke for høyt
om, nå, i disse krisetider. Alt hva man bare ikke måtte tenke tanken på å få gjort noe med.
Ikke nå. Nei, ikke nå som alt var blitt så farlig. Ikke nå som hele verdensøkonomien truet
med å kollapse fullstendig, og gjøre livet jævlig surt for et ekspanderende antall
arbeidsledige. Ikke tenke for mye på framtida her, nå som stadig flere mennesker mistet
jobben sin, sånn, i det bunnløse sluket som de så altfor lett kunne se for seg nå,
styrelederne i alle de konkurstruede bedriftene og selskapene, store og små. Også de
enorme, allmektige korporasjonene ble rammet. Også de offentlige institusjonene ble
rammet. Og d bedre! Hva nå? Nå som Staten sprøytet enorme pengesummer, fra
statskassa og inn i konkurstruede korporasjoner, umettelige som de var. Hva med alle de
statsansatte da? Om nå selve Staten gikk på en økonomisk smell? Hva med de
kommunalt ansatte? Når nå absolutt all fornuftig ledelse gikk ut på å kutte i de store
utgiftene, og sannheten var at den største utgiftsposten bestandig var pengene som gikk
ut i form av lønn. Det ble snart spørsmål om å sette folk på porten, da. Helt sant. Nei,
dette var ikke ljug. Derfor var det, på sett og vis, bare for alle vanlige arbeidere å kneppe
hendene nå, og be høyere makter om lysere tider; da også i alle sektorer. Det ble også
bare mer og mer nødvendig å si seg lykkelig over det faktum at man ennå hadde en jobb
å gå til. Det ble stadig flere arbeidsledige; det var ikke til å komme forbi.
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Stor usikkerhet, det var det Alexander Nilsen kunne lukte seg fram til nå. Usikkerhet av
så mangt et slag. Det gjaldt jobben. Det gjaldt pengene. Ja, fornuften.
Alexander Nilsen kunne ikke fri seg fra å tenke: Hva med kunnskapen, da? Skulle vi alle
late som om kunnskapen ikke eksisterte? Skulle vi alle bare glemme viktigheten av å
sørge for bærekraftig utvikling på kloden her? Skulle vi nå, i privatbilismens og
tungindustriens navn, gå til det skritt å fortrenge alt hva vi burde ha forstått nå, hva
angikk verdens overforbruk av fossilt brennstoff ? Var det ikke kunnskapssamfunnet vi
levde i nå? Jo visst var det det. Så hva med avskoginga i verdens jungelområder; hva
visste vi vel om den? Og hva med ørkenspredninga? Hva med den litt omstridte
kunnskapen hva angikk den stigende vannstanden i verdenshavene? Ja, hva visste vi vel
ikke om verdens mange forurensede elver, sjøer og hav? Og hva med det helt store
tabuområdet, d bedre: Befolkningseksplosjonen?
Nei, glem.
Glem krigen i Irak. Glem krigen i Afghanistan. Glem alle løgnene som disse krigene er
basert på. Glem politikerne. Glem økonomene. Og for all del: Glem økosofene. Alt
ordner seg, hører du! Vi vil ikke vite.
Grip dagen!
Ikke tenk på alle dem som sulter. Bare ikke tenk på noen av dem som er rammet av krig
og væpnet konflikt. Joda, du kan godt synes litt synd på dem, men det er klart: Det er
ingenting du kan gjøre med det. Bare unnlate å tenke. Gjøre det til en livsstil, på en måte.
Det å unnlate å tenke. Det var utmerket god medisin: Bare ta det med ro. Alt det negative
du fikk høre, om klimatrusselen, det var løgn og fandens bedrag. Og de giftige løgnene all
verdens politikere, diplomater, statsbyråkrater, storindustrialister, økonomer, generaler,
admiraler og majorer så ofte hadde å komme med, vel, det fikk stå som sannhet, sannhet,
sannhet. Så det var bare å hate disse hersens muslimene. En sant sadistisk gruppe
selvmordsbombere hadde stått bak alt det som hendte i Amerika den gangen, den 11.
september 2001, det var det ingen grunn til å tvile på. Å nei, du. Den som fant det for
godt å si og mene noe annet, var snart å regne som noe av en folkefiende. Nå nei: Man
måtte vite å holde kjeft, det var saken. Sa man noe, mente man noe, var man fluksens for
mistenkelig person å regne. Det var som å be om å bli tatt for å være et ansvarsløst svin,
som meget snart kunne utvikle seg til en sann fare for rikets sikkerhet, og for samfunnet
som sådan. Ikke minst når de, av ymse grunner (jf. det tyrannisk motiverte blodbadet på
Gazastripen, krigen i selve Israel, krigen på Vestbredden, krigen i Afghanistan, krigen i
Irak, truslene mot Iran) endte opp med meningsfeller av det smått bisarre slaget. Når det
kom til Israels systematiske overgrepspolitikk, hva enten den fant sted på Gazastripen
eller Vestbredden, gjorde man naturligvis lurest i ikke å si eller mene noe som helst.
Likeså når det kom til USA og NATOs militære engasjement i Afghanistan og Irak. Nei,
du. Det var alt om å gjøre å støtte de riktige kreftene. De sterke kreftene. De gode,
demokratiske krefter. Stille seg lydig bak alle amerikanske og israelske interesser og
intensjoner. Hvis ikke kom man snart til å bli regnet som en rikets indre fiende,
ekskludert fra alt samfunnsliv og satt under full elektronisk overvåkning. Nå handlet det,
faktisk talt, om ikke å stille vanskelige spørsmål, men gi politikerne og deres medhjelpere
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tid, rom og anledning til å komme fram til velfungerende løsninger på en lang rekke
viktige problemområder. Kroniske problemer av en internasjonal art, som selvfølgelig
krevde lange diplomatiske runder rundt denne grøten, tenkte Alexander; denne grøten
som bare ble seigere og seigere etter hvert som tida gikk, og diplomatene forkastet
forslag etter forslag, i og med at sterke krefter av det kraftkapitalistiske slaget søren ikke
ville vite av dem. Det ble for dyrt for dem. Eller for dypt for dem. Eller for frihetlig,
ryddig og pent for dem. Nei, du. Internasjonal politikk ble aldri enkel. Og vissheten om
at krig hadde det med å lønne seg økonomisk, vel, det var en sannhet av det uhyrlige
slaget. En kjedelig sannhet som var meget godt skjult, sjelden nevnt. Ja, en sannhet av det
slaget man pent burde se til å glemme. Fortrenge. Holde tett om. Det faktum at krig var
profitabelt. Gud bedre. Mens krigen bare fortsatte.
Hva angikk den daglige omgang med vanlige folk, så var det virkelig ikke stort å gjøre.
Man måtte jo si seg enig i maksimet om at været, se: Det kunne ingen få gjort noe med.
Det var bare å godta det. Ta det for hva det var. Kanskje smile litt dumt over det uvanlige
forhold at rosebuskene på Vestlandet blomstret i desember; så også over det interessante
fenomen at hestehoven fant det for godt å dukke opp i Nord-Norge i midten av januar,
som bare for å signalisere for all verden at noe var alvorlig i veien med klimaet her. Dét,
ser du, det var bare å glemme. Fortie, fortrenge.
Det var intet som tydet på at tida var inne for å tenke. Å nei. Nå handlet det bare om å
gjøre det som gjøres måtte. Hva nå det skulle være? Og med tanke på hvilke utgifter det
var tale om? Bedriftens eller enkeltindividets inntekt? Institusjonens eller lønnsmottagerens? Uff ja. Nå var det vel kanskje om å gjøre ikke å si noe større, noe sannferdig,
hva angikk pengenes makt over folk, samfunn, ego, kultur og system. Nei, altså, nå lå i
grunnen alt tilrette for å holde kjeft. Nå var det, sant for dyden, ikke om å gjøre for noen
som helst å tenke store tanker. Det kunne ihvertfall synes som det. Skjønt den nyvalgte
amerikanske presidenten, Barack Hussein Obama, hadde vært i Praha, i Tsjekkia, på
statsbesøk, i begynnelsen av april, og sagt ett og annet om en drøm, en visjon, en velment
tanke om en trygg og atomvåpenfri verden, i framtida engang: Dette – selvfølgelig – til
Alexander Nilsens store glede. Om det nå også kunne tenke seg at han kunne utvikle seg
til en medsammensvoren i den amerikanske presidentens kamp for et trygt og
atomvåpenfritt verdenssamfunn, hurra!? Her man nå, gjennom de seneste åtte år, hadde
gått rundt og hatet den sittende presidenten; den kunstige maskinen, roboten George
Walker Bush: Mannen som så gjerne kunne beskrives som denne eneren som innførte
fascismen i det hvite hus. Alexander så all grunn til å være skeptisk. Det skulle noe mer
enn en drømmeaktig tale til, før man riktig følte grunn til å ta innover seg det mulige
faktum at USAs president kunne tenke seg et bedre gjøremål enn det å krige for freden.
Man fikk vente og se hva mer mon var i vente? Ja, intet hadde gledet Alexander Nilsen
mer enn om den nye amerikanske presidenten faktisk skulle utvikle seg til den fredsdua
verden behøvde. Det var bare det at det, i alle kontorer, og alle korridorer, i nærområdet
rundt presidentens ovale kontor, sto en hel rekke personer av det mer eller mindre
usynlige slaget: Statsbyråkrater, diplomater, lobbyister, kontorister, politiske taktikere,
hauker, som, i all sin daglige anonymitet, til sammen utgjorde mye av det man kunne kalle
et nettverk av meget sterke krefter; et nettverk som den nye presidenten ikke kunne bryte
med, men rette seg etter; lydigst. Fordi det var nasjonale interesser det dreide seg om.
Fordi det var Amerikas gode navn og rykte det dreide seg om. Fordi det var krig i verden,
og Amerika drev den fram; både i Irak, i Afghanistan og i Pakistan. Mens man også stilte
seg støttende bak Israels utmattelseskrig mot de fattige, muslimske massene på
Vestbredden og på Gazastripen.
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Men Alexander kunne ikke fri seg fra nødvendigheten av å drømme meget søtt. Og gjøre
det i takt med Barack Obama: En mann han hadde bestemt seg for å gi en sjanse. Det var
bare å se på øynene til denne karen, og sette dem opp imot øynene til George W. Bush.
Det stikkende blikket til George W. Bush: Despotens meget illevarslende, ja nådeløse
glimt i øyet. – Versus det milde, gode blikket til en smilende og imøtekom-mende Barack
Obama: Tiltalende nok.
Nå, i den tsjekkiske hovedstaden Praha, hadde President Obama fått seg til å si noe så
fornuftig som dette: «So today, I state clearly and with conviction America's commitment
to seek the peace and security of a world without nuclear weapons. I'm not naive. This
goal will not be reached quickly – perhaps not in my lifetime. It will take patience and
persistence. But now we, too, must ignore the voices who tell us that the world cannot
change. We have to insist: Yes, we can.»
Hva angikk framtidens klimapolitikk, hadde Obama også hatt kloke ord på lager:
«Together, we must confront climate change by ending the world’s dependence on fossil
fuels, by tapping the power of new sources of energy like the wind and sun, and calling
upon all nations to do their part. And I pledge to you that in this global effort, the
United States is now ready to lead.»
Alexander Nilsen tenkte sitt. Han tenkte Gud var amerikaner og at amerikaniseringa av
alle verdens land var en ulykke av en annen verden: En verden som var i ferd med å
drepes, regelrett myrdes, av erkeamerikansk virksomhet. Han kunne skrive en hel liste.
Nevne alt fra det vanlige overforbruket av fossile brennstoff som olje, kull og gass, til
industrielt landbruk, til genmodifisert kveg, kylling, kalkun, ris, mais, hvete og rug. Og
hva angikk shoppingsentrene? Hva angikk parkeringsplassene? Hva angikk den
bilkulturen? Ja, hva angikk de nedsløvende TV-kanalene, med sine game shows, talk
shows, news reels, sport, kjendistull, ignoransefremmende idioti? Alexander Nilsen tenkte
på en nå så globalisert medievirkelighet av det utgamle amerikanske slaget, der TV-seere,
radiolyttere, avis- og magasinlesere ble hypnotisert til å sette sin lit til alle disse lekre TVtrynene, disse hoiende radiostemmene, disse akk så lite intellektuelt stimulerende
avisartiklene som var å finne der ute, nå, i den full-amerikaniserte medieverdenen: En
verden der alt, i det store og hele, dreide seg om store pengesummer: Om inntekter
(sponsorkroner) og utgifter (lønningsposer). Alexander Nilsen tenkte på en
medievirkelighet der hele den daglige virksomheten var basert på de livsviktige
inntektene de forskjellige avisene, magasinene, TV-selskapene og radiokanalene fikk fra
alle mulige konserner og bedrifter. Og heidundrende du, om disse inntektene lot vente på
seg. Ja, om finanskrisa førte med seg den konsekvens at de forskjellige korporasjonene
(sponsorene) tok til å tenke seg nøyere om, hva angikk utgiftspostene her, og det i den
reklamebaserte turbokapitalismens navn; det at enhver utgiftspost kunne utvikle seg til et
betydelig problem. Så hva nå? Hva om sponsorene tok til å tenke tida var inne for å
spare? Ikke bruke for mye penger på sponsing og annen reklamevirksomhet. Hva angikk
permitteringer og oppsigelser, kunne dominoeffekten, interessant nok, komme til å vise
seg fra sin mindre morsomme side. Det var dette korthuset, da, som så ut til å ville falle.
Arbeidsplasser igjen. Nå innafor TV-kanalene og avisredaksjonene, avhengige som de var
av reklameinntekter og sponsorkroner. Så det var bare å gjøre seg til venns med disse rike
korporasjonene. Ikke kritisere dem nå, men la dem holde på. Alt mens man ropte og
skrek bare høyere og høyere, vrælte, skrålte og holdt et helvetes liv. Full fres nå. Full rulle
nå. Lek og ablegøyer. Uten det minste spor av skrekk og gru, bare komplett likegyldighet,
total ignoranse.
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Bare én ting kunne Alexander Nilsen si for sikkert: Noen forbasket gode pengegnukkere,
det var vi vel alle sammen. Her behøvde man virkelig ikke tenke, hverken for lenge eller
for nøye. Midt i den verdensomspennende pengegaloppen, der fant man det naturlige
møtepunktet mellom fattig og rik. Det ble nøyaktig som Alf Prøysen engang sang det:
«Ja, de penga, ja, de penga, er til bekymring for fattig og for rik.»
Akk, ja.
Det ble nøyaktig som det het seg i Bill Clintons suksessrike valgkampslagord fra 1992:
«It's the economy, stupid.» Joda: Bill Clinton hadde virkelig forstått det.
Det økonomiske rasjonalitetskriteriums evige relevans var bare ikke til å komme forbi.
Man kunne ønske det ikke var sånn. Man kunne drømme om det. Man kunne rive håret
av seg og fortvile. Det økonomiske rasjonalitetskriterium nektet uansett å skygge banen.
Det var pengene eller livet. Ja, det var faktisk verre enn som så: Pengene og livet, det var
det det var. Ingen penger, ingen mat. Ingen penger, intet liv. Dette var virkeligheten for
de aller, aller fleste av oss. Ja, det var virkelig ikke alle forunt å være i besittelse av sin
egen åker, sin egen kjøkkenhage. Det var bare ikke mulig for folk å basere sine liv på
dyrkingen av eget matforråd. Så da gjaldt det bare å ha de økonomiske midlene –
pengene som skulle til – for å kjøpe ingredienser til frokost, middag og kvelds. Uten at
dét var noen selvfølge. Det var så altfor mange mennesker i denne verden, som bare
hadde råd til ett måltid per dag. Et lite et. Ikke alltid til å bli riktig mett av.
*
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Som den uføretrygdede nordmannen han var, kunne Alexander Nilsen kalle seg
privilegert. Han sto aldri i fare for å sulte i hjel. Her var mat nok, her var midler nok, og
hvis han nå skulle finne på å kalle livet urettferdig, vel, så fikk det også stå på hans egen
regning. Det glassklare faktum at han, all sin utdanning til tross, sine ni universitetsår,
aldri hadde kommet seg inn på arbeidsmarkedet ... ja, det var en skjebne han delte med
flere ...
Han hadde gjort som best han kunne. Han hadde ikke tall på hvor mange ledige stillinger
han hadde søkt på, men det hadde bestandig endt som Bruce Springsteen engang sang
det: «Come on pretty baby, call my bluff, 'cause for you my best was never good enough.»
Alexander hadde, som notert, ni års samfunnsfaglig universitetsutdanning. Han hadde
vært aktiv arbeidssøker i flere år, men det nærmeste han kom en skikkelig jobb, det var en
midlertidig stilling som assistent i en barnehage. Alexander beholdt jobben i en måned
omtrent, så gikk engasjementet ut, og Alexander ble satt på porten. Atter en gang var
Alexander arbeidsløs, men denne gangen også oppgitt. En mann med hans utdanning.
Nei. Han sluttet å søke på jobber. I likhet med så mange andre gikk han på sosialen, og
prøvde seg som kunstner imens: Som forfatter, som skribent, som essayist. Det hadde
også sett så lovende ut. Han hadde virkelig trodd det skulle ende godt. Gode
tilbakemeldinger, det skortet det ikke på, men når det endelig kom til stykket, vel, så ble
det akkurat som før, ja, som alltid: «My best was never good enough».
Det var skjebnen. Alexander Nilsen forventet nærmest at han kom til å ende sine dager
som blogger, internettidiot: En kronisk pengelens spirrevipp av en fritenker nå, i en
verden der sterke krefter i alle land – den alltid så pengesterke makteliten – var skjønt
enig om at tidsbildet riktig egnet seg til å gi jernet her, og gå til verdensomspennende
utmattelseskrig? Ja, iallfall stille seg det spørsmål, da; om ikke tida var inne for å krige litt
mer? Alexander tenkte sitt. Ingen kunne tvinge ham til å unnlate å tenke sitt. Han tenkte
det ikke var til å komme forbi: Sterke krefters meget store trang til å bombe og sprenge,
myrde, likvidere, massakrere og utradere, medvirket til at han stadig oftere følte for å
beklage sin eksistens. Fredselskende filosofer kunne visst bare gå og henge seg. Enda det
var hele menneskeslektens framtid det kom an på. Noe fruktbart nå, og dét til fornyelse
verdt. Bevaringen av Moder Jord, da. Utviklingen og utplasseringen av nye og grønne
energisystemer. Solkraft. Vindkraft. Bølgekraft. Tidevannskraft. Geotermisk energi.
Teknologien forelå allerede; det var bare å ta den i bruk. I den hensikt å ta godt vare på
denne jorda nå. Til forandring, da. I stedet for å fortsette med å forgifte denne kloden, i
stedet for å behandle den som ei søppelfylling, i stedet for å utrydde alskens planter,
innsekter, fugler og dyr i et tempo som bare var til å grine av. Ja, i stedet for å leve på
denne planeten omtrent som om vi hadde en annen å dra til. Tenke nytt nå, og ikke
gammelt. Gjenoppdage planeten vår, som et dyrebart livsrom som sto i fare for å gå
heden nå, på så altfor mange måter. Ja, vi måtte også gjenoppdage oss selv, tenkte
Alexander, som denne dyrearten som sitter på toppen av næringskjeden, og er den eneste
arten som gjør ubotelig skade på livsrommet vårt. Tenke oss nøye om nå. Ikke ta skade
på naturen, men beskytte den.
Alexander Nilsen mente å se en helt ny jord materialisere seg her. Legemliggjøringen av
en planet som måtte beskyttes og bevares. En ny jord, så å si, der mesteparten av all
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menneskelig aktivitet i første omgang måtte dreie seg om å behandle denne kloden vår
som var den et snufsete vrak av en influensasyk gudinne, en sengeliggende pasient; en
som krevde pleie og omsorg; en som hadde et akutt behov for friskere luft igjen, og
renere vann. Til forandring, da, sett i forhold til all den giften vi serverte den nå, og som
vi hadde servert gjennom de seneste par hundre år. Det hele kokte ned til et
livsstilsspørsmål. Innarbeidede vaner av det strengt destruktive slaget. Og en tendens til å
gi blankt faen i alt hva naturvitenskapen hadde å si om situasjonen. En tendens til
fornektelse. Ja, en tendens til tom taushet. Forstillelse. Likegyldighet. Hat: Et
betingelsesløst hat, rettet mot alle som måtte ha fått det for seg at livsgrunnlaget på
denne kloden sto i fare, og mente å påstå at alvorlige livsstilsforandringer måtte til. Ja,
hat. At ikke disse forbannede miljøfanatikerne kunne komme til den felles konklusjon at
det bare var å ta livet av seg; så slapp man også å bekymre seg over ting i tiden som aldri i
verden kom til å bli gjort noe med. Bestemt aldri. Uansett hvor mange rapporter man
måtte finne på å belemre verden med. Det kom aldri til å bli noe av. Selve
menneskenaturen sa stopp. Det var bare å fortsette som før. Som alltid. I all
uansvarlighet, eller kall det hva du vil? Den amerikanske livsstilen var ikke et
forhandlingstema. Så derfor: PANG!
Tida måtte da snart være inne for å ta et oppgjør med svært mye av det den industrielle
revolusjonen hadde stått for? Alexander skulle mene så. Men det kunne han bare gjøre.
Sterke krefter drev og løy, både for seg selv og alle andre. De fablet om kommersielle
løsninger på alle mulige problemer hva angikk menneskeslektens uheldige forhold til
naturen. Her skulle det handles med klimakvoter. Det var resepten. Så kunne Alexander
Nilsen, og alle andre av hans slag, bare sitte omkring og tenke på alt som burde vært
gjort, men dessverre ikke ble det, i og med at sterke krefter i samfunnet hverken kunne
eller ville ta til fornuft. Den eneste form for fornuft sterke krefter kunne vedkjenne seg,
uten motforestillinger, var den som angikk et visst antall millioner, milliarder og billioner.
Fornuften var og ble kolonialisert av det økonomiske rasjonalitetskriterium. Det borget
bare for forventninger om økonomisk vekst av det eksponensielle slaget. Enten det eller
døden. Pengene eller livet, det var det det kokte ned til. Pengene først, og så, på en sterk
andreplass, selve livet.
Alexander Nilsen fikk lyst til å skrike det like ut, gaule som en stukken gris, tordne
omtrent som Al Gore hadde gjort det, sommeren 2008: «Vi behøver en ny start.»
Som sagt, da, av Al Gore, underveis i den store energitalen hans: «Scientists have
confirmed that enough solar energy falls on the surface of the earth every 40 minutes to
meet 100 percent of the entire world’s energy needs for a full year. Tapping just a small
portion of this solar energy could provide all of the electricity America uses.»
En ny start ble sagt å være en nødvendighet. Alexander Nilsen hadde all mulig forståelse
for nettopp dette poenget. Men bange anelser, det hadde han fremdeles, og i godt monn
også. Alexander kunne med letthet se for seg en framtid der alt uttak av grønne
energiløsninger bare skulle komme som et tillegg til all den olje, gass og kullkraften som
like fullt kom til å bli produsert og konsumert. Altså, ikke som et substitutt, men som et
tillegg. At den nye, fornybare energien kom til å bli liggende som den vakre glasuren på ei
kake bestående av en salig blanding av ganske alminnelig dritt. Olje, gass og kull. Dritt.
Kjernefysisk energi var så absolutt å regne som dritt. Det var ikke mye som tydet på at
våre moderne samfunn kom til å ta noe generalopprør med samfunnets avhengighet av
all denne dritten. Det fikk bli som George W. Bush hadde sagt det, i State of The Union17

talen, i begynnelsen av 2006: «America is addicted to oil, which is often imported from
unstable parts of the world.» Og hvis nå Amerika var en nasjon av oljeavhengige, så sto
det ikke noe bedre til i noen av all verdens femtiførste stater. Vi var oljeavhengige briter,
franskmenn, tsjekkere, rumenere, israelere, iranere, indere, thailendere, kinesere, japanere,
australiere. Vi var oljeavhengige brasilianere og nigerianere også. Vi var, også i Norge, for
petromane å regne: Umettelige i vår hunger etter fossile brennstoff. Etter olje, kull og
naturgass. Og det var som det skulle være: De aktivt ignorerende massene hadde bestemt
seg nå: Oljen, gassen, kullet og kjernekraften var kommet for å bli. Her fantes ikke grunn
til bekymring. Det var bare å glemme, bare å fortrenge, ja bare å ta pengene og løpe. All
nytenkning var pinadø for blasfemi å regne. Som om menneskeslekten var i ferd med å
legge jorda øde! Gud bedre! Nei, den fikk man jammen dra lenger ut på landet med. Det
kom ikke på tale. Det skjedde bare ikke. Det var løgn. Det var ... umulig å få gjort noe
med ...
Alexander visste neimen ikke hva han skulle tenke. Hvordan han skulle tolke signalene
fra andre folk. Hadde de gitt opp alt håp? Var det faktisk mulig at han selv var en av de
meget få som ennå var sånn høvelig normale? Enda så gal han var. Enda så deprimert
som han var. Så frustrert, ja så inderlig traumatisert. Hva?
Hvordan tenkte andre folk?
Tenkte de?
Så hva da? 2012-psykosen hadde Alexander både hørt og lest mye om: Dette at det
astronomisk orienterte Mayafolket i sin tid valgte desember 2012 som endepunktet på
kalenderen sin. Tanker av det mer bisarre slaget dreide seg om Nibiru (Planet X): Det at
en ny og ukjent planet, som gikk i en bane for seg selv rundt denne kloden vår, skulle
dukke opp på stjernehimmelen vår, og skape fullt astronomisk kaos her. Så var det andre
mennesker igjen, som forutså overgangen til en ny helt ny tid: Vannmannens Tidsalder,
som skulle preges av kjærlighet, fred, forståelse og vanvittige mengder ny og livsvennlig
kunnskap. Eller da, eventuelt, at fra og med den 21. desember 2012skulle verden få føling
med katastrofe etter katastrofe, som bare kunne medføre krig, krig, krig og atter krig. I all
verden, det kunne man tenke: Hvis nå bare mange nok mennesker tok til å tenke seg opp
til de helt store høyder, ut i det astrale plan, inn i de spirituelle sfærer, og lande på en
form for gudsfryktighet som luktet av sann apokalypse? Ja, var det ikke også sånn det lå
an? Gud bedre! Hva hadde vel ikke Alexander Nilsen hørt og lest? De utroligste ting.
Både hørt og lest. Han stilte seg svært tvilende til mye av det han hadde lest, men når det
kom til det å få rede på saker og ting ved hjelp av hørselen, vel, da følte han omgående
for å gjøre Bob Dylan til en troverdig profet: «The answer, my friend, is blowin' in the
wind. The answer is blowin' in the wind.»
Med dette mente Alexander Nilsen å framheve betydningen av alt det som faktisk ble
uttalt her, på en planet som var i ferd med å bli revet istykker, i fillebiter. Det folk fikk seg
til å si, rett ut, uten å tenke seg om, sånn i det vide og brede, men uten ambisjoner som
gikk i retning av å skrive det ned, sende det i trykken og publisere det. Ja, Alexander
tenkte på det, han gjorde det stadig vekk: Når det kom til de tyngste, de vanskeligste av
alle spørsmål her i livet, fikk man alle fullgode svar i form av tale. Hva enten det var av
voksne folk som snakket, eller også barn og ungdom, hadde de største og viktigste
sannhetene det med å la seg høre. Ja, høre. Ikke lese. Høre, ute på gata, ute blant folk,
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bare sjeldent på radioen, der prateføre folk selvfølgelig jobbet under ledelse av strenge
mennesker utstyrt med redaksjonell betydning og ditto ansvar. Nei, ute blant folk, der lå
svaret. Ute blant vanlige folk, på gater og kneiper. Der kom svarene muntlig for en dag.
Ett av svarene gikk ut på at det var maten alt handlet om nå. At framtida sto og falt på
spørsmålet om det skulle vise seg mulig å brødfø hele verden. Så kunne man gi faen i å
tenke på ting man ikke kunne få gjort noe med. Været, for eksempel: Det kunne man
aldri få gjort noe med. Ja, det gjaldt disse forbannede klimaforandringene. Unevnelige
greier, i bunn og grunn, men må du virkelig vite det, vel, så var svaret at det ikke kom til å
la seg gjøre. Man kunne bare gi faen i å tenke den tanken at noe burde gjøres. Det kom
ikke til å skje.
Det mest depressive av alle svar gikk aller helst i retning av Eagles' Hotel California (1976):
«You can check out any time you like, but you can never leave.»
Ihvertfall hva angikk disse sterke krefter han så ofte hadde i tankene. Hvor enn de nå
befant seg, og hvem de nå var? Disse kreftene som, blant annet, sto bak de såkalte
terroranslagene mot Pentagon og WTC, den 11. september 2001. Sterke krefter. Meget
sterke krefter. Krefter som ønsket seg, mer enn noe annet, en fortsettelseskrig, en
utmattelseskrig, ja en krig av det slaget som kunne vare livet ut. Mot en fiende som, like
mye som det dreide seg om geriljasoldater og selvmordsbombere, kunne kalles en
metafor. Et bilde. Et symbol. En krig mot et fenomen. Et fenomen som vel neppe lot
seg nedkjempe så altfor lett. Et fenomen som rett nok var mye mindre utbredt enn
fenomenet vold, men du, hvor godt USA skulle hatt av en innenriks krig mot volden.
Den væpnede volden, da. Som utført av amerikanere, og rettet mot amerikanere, hver
eneste dag, overalt i dette kjempesvære landet. På landsbygda så vel som i de store byene.
Men du: En innenriks krig mot volden, som den utspilte seg både i Amerikas store byer
og like store landsbygd, det skulle riktig tatt seg ut nå, eller hva? Med den
grunnlovsfestede retten til å eie og benytte seg av skytevåpen, da. For å beskytte seg selv,
våpen i hånd, mot sin akk så uberegnelige neste.
En krig mot terror, da, iverksatt som et resultat av hendelser som rystet ikke bare alle
amerikanere, men alle verdens borgere, hvor enn de holdt til, og hva enn de måtte tenke.
To passasjerfly hadde dundret inn i de to tårnene sør på Manhattan. Et annet fly hadde
styrtet inn i Pentagon-bygningen i Washington D.C. Et fjerde fly hadde styrtet i en skog.
Så het det seg, ganske snart, at dette fjerde flyet hadde siktet seg inn mot Capitol Hill.
Så raste tårnene. Fantastiske TV-bilder ble direktesendt verden rundt. Alle tenkende
mennesker var som i sjokktilstand. Også Alexander Nilsen hadde vært i sjokktilstand.
Det var ikke bare ham. En hel nasjon – supermakten USA, med sine mer enn 300
millioner innbyggere – sto plutselig overfor en fiende som ikke bare hadde maktet å
drepe flere tusen mennesker, men som også skulle vise seg i stand til å gripe inn i
hjernene til folk, endre tankesettet til folk, ikke bare i Amerika, men over hele verden. Et
nytt fiendebilde var under rapid utvikling her. Det dreide seg om Vestens land og folk
mot Midtøstens land og folk. Muslimene, da. Hva enten man var kristen eller ei, skulle vi
heretter lære oss å frykte og hate muslimene sånn cirka like sterkt som vi engang hadde
fryktet og hatet de kommunistiske horder, som de befant seg, i all sin våpenmakt, og med
blod på tann, på den andre siden av Jernteppet.
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USA – et NATO-land – var blitt rammet av et angrep av noe slag, det var klart. Det tok
ikke mer enn et døgn, så forelå beslutningen om å kalle dette et angrep mot hele NATOalliansen. Fra det øyeblikk av var det også klart at hele alliansen befant seg i krig mot en
fiende som, i utgangspunktet, måtte være å betrakte som et fenomen. En krig mot terror
ble igangsatt. Først i Afghanistan, mot Taliban, og senere også i Irak, mot Saddam
Hussein, al-Qaida eller hva man skulle si til dette? Nå, i 2009, satt vi, heldigvis, med en
amerikansk president som helt fra starten av var motstander av krigen i Irak. Ja, det var
det eneste håpefulle Alexander Nilsen kunne si om situasjonen. At Barack Obama, den
sittende amerikanske presidenten, ikke hadde gått på løgnen om at Saddam Hussein
hadde hatt noe med angrepet mot WTC, Pentagon og, eventuelt da, Capitol Hill å gjøre.
Men nå hadde det seg også sånn at Alexander Nilsen hadde skiftet standpunkt. Den 12.
september 2001 hadde han enda trodd på den offisielle versjonen, nemlig den at Amerika
var rammet av et terroranslag av det smått spektakulære slaget. Det hadde tatt noen tid
før også han hadde begynt å låne øre og øye til alle dem som tvilte på den offisielle
versjonen, men satt og skumlet med konspirasjonsteorier som gikk ut på at sterke krefter
i USA selv hadde stått bak alt av usedvanlige hendelser den 11. september 2001. At CIA
sto bak. Ja, altså, sånn, for å si det helt enkelt. At CIA sto bak. Men hvem faen var CIA?
Hvem i helvete var det CIA jobbet for? Hvilket samfunnssjikt, da? Hvilke hemmelige
selskap? Alexander Nilsen, tenk, han visste ikke det. Han snublet omkring i sin egen
tenkte verden, og surret seg fast i sitt eget, så vel som andre menneskers, konspiratoriske
edderkoppnett. På internett, da. På bloggen til New York Times, for eksempel. På VGs
blogg også. Det var ganske utrolig, tenkte Alexander, hvor mange illevarslende nyheter
som aldri kom på trykk, men ble levert, beint fram, på internett, som servert av helt
vanlige journalister og reportere som altså sto friere der, på internett, enn hva de var når
de skrev for selve avisa. Da måtte man, som journalist eller reporter, utvise ekstra
forsiktighet, sånn sett i forhold til hva man kunne sprøyte direkte ut på nettet. Alexander
tenkte det var underlige greier, dette her, og han fikk aldri svar på hvorfor det forholdt
seg sånn. Det var bare sånn det var. En viss terskel man måtte forholde seg til, da, som
skrivende journalist og reporter. Når noe skulle i trykken. En terskel. Somme
forsiktighetshensyn. Vanskelig å forklare.
Det tok noen tid, så fikk Alexander Nilsen sett TV-opptaket av BBCs dekning av nyheten
om at også WTCs sjuende tårn hadde rast sammen. Det var bare det at de britiske
journalistene satt og kaklet om ting som, fakta faen, ennå ikke hadde skjedd! Ja, det var
bare det at den bygningen som BBC rapporterte hadde rast sammen nå, faktisk sto der,
svær som et fjell, rett bak reporterne, i sitt vindu mot verden, vendt mot den søndre del
av Manhattan. BBCs reportere satt og fortalte verden at Solomon-bygningen var rast
sammen. Alt mens bygningen sto der, midt i TV-bildet, bak ryggen til reporteren, mens
man altså satt og rapporterte at bygningen var falt. Komedien pågikk i cirka tjue minutter.
Bygningen, den sto der jo! Midt i bildet. Alt mens BBCs folk snakket om hvordan også
denne bygningen nettopp hadde rast sammen. Man måtte da være fullstendig
hjernevasket for ikke å stille seg det enkle spørsmål om hvordan dette kunne ha seg?
Hvordan sånt overhodet var mulig? Noe så forferdelig dumt. Noe så selvinnlysende
korrupt. Ja, suspekt. Nei, tenk. Her fantes intet svar å få. Her fantes ingen troverdige
bortforklaringer, heller. Bare en BBC-drevet internettside der det ble fastslått, kort og
greit, at ingen kunne begrunne hva som hadde skjedd, den gangen, sånn midt i all
forvirringa som rådet grunnen, den dagen, den 11. september 2001.
Nuvel. Hva angikk det ubehagelige faktum at det ikke fantes noen vrakrester etter noe fly
i området rundt Pentagon? Hva? Nei, du. Det var virkelig ingen vrakrester å finne. Og
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hva angikk skadene på bygningen, det gapende hullet i Pentagons fasade, var det vel
akkurat som det ble sagt: Det kunne se ut som skadene man kunne forvente etter et
rakettangrep. At Pentagon ikke var blitt truffet av noe fly, men av et missil. Dertil kom
det pinlige faktum at ingen av de mange overvåkningskameraene rundt Pentagon hadde
fanget opp bildet av noe innkommende fly. Nå, hvordan kunne alt dette ha seg? Nei,
glem. Ja, still ingen spørsmål. For det har seg faktisk sånn, her, nå, og kanskje for alltid, at
sannheten ikke spiller noen rolle. Nei, det er seierherrenes versjon som lever videre i all
offisiell politikk. Det er seierherrenes versjon som har sendt NATO-alliansen i krig i
Afghanistan og Irak, og det er virkelig ikke noe Barack Obama har tenkt å gjøre noe med.
Tvert imot: «So let me be clear: al Qaeda and its allies – the terrorists who planned and
supported the 9/11 attacks – are in Pakistan and Afghanistan. Multiple intelligence
estimates have warned that al Qaeda is actively planning attacks on the U.S. homeland
from its safe-haven in Pakistan. And if the Afghan government falls to the Taliban – or
allows al Qaeda to go unchallenged – that country will again be a base for terrorists who
want to kill as many of our people as they possibly can.»
Alexander Nilsen satt, av og til, og syntes synd på denne fyren som amerikanerne nå
festet svært så mye håp til. Barack Hussein Obama, da. Denne fyren som på TVskjermen framsto som en av de snillere guttene i klassen. Altså, han framsto som ett av
disse menneskene som bestandig hadde et lite smil på lur; som en ellers jovial type, som
også kunne stramme leppene sine, i dypeste alvor, om det så skulle passe seg slik. Og
dette husket Alexander Nilsen godt: Det var en meget strammunnet Barack Obama som
hadde stått foran TV-kameraene og forkynt, med 100% sikkerhet, at krigen mot
terrorismen så langt fra var over, og at det var gjerningsmennene bak 9/11-katastrofen alt
gikk ut på å finne, nedkjempe og beseire.
Alexander syntes faktisk synd på mannen. Hva angikk all mulig dokumentasjon, som gikk
i retning av å bevise, én gang for alle, at hele 9/11-sirkuset var et politisk, diplomatisk og
militært komplott, vel, det tenkte Alexander var blant de ting her i livet som den
nyinnsatte amerikanske presidenten helst skulle vært foruten. For det var ikke til å
komme forbi: TV-bildene av både den første og den andre sammenrasningen av
tvillingtårn, så da vitterlig ut til å involvere bomber som var plassert inne i byggene. De
små sprengladningene. Røyken som skjøt ut av bygningene etter hvert som de raste. Det
var bomber, så klart. Men nei, det var visst ikke det. Nei, ikke ifølge den offisielle
versjonen: En versjon Barack Obama var som programforpliktet til å sette ord på, foran
et hav av TV-kameraer, i all sin spektakulære løgnaktighet, i all falskhet, i alt hykleri. Ja,
det var faen ikke til å komme forbi. Alexander Nilsen syntes oppriktig synd på mannen.
Han forsøkte da virkelig bare å framstå som et godt menneske; en hyggelig og troverdig
person. Og hva angikk både helsereformen og finanskrisa, så fikk han det kanskje også
til. Å framstå som en troverdig politisk leder som tok det fulle ansvar som fulgte med
hans stilling. Med en viss fasthet, med smilende stødighet, og, ikke minst, med stor og
usvikelig ro. Og Obama, se, han var en sånn person. En stødig person; oppegående,
intelligent og framsynt. Hvis det ikke hadde vært for denne krigen, som var basert på
dette overskuddslageret av ondartede løgner, hadde Obama også vært en mye mer
troverdig skikkelse. Han kunne si hva han ville om å gi seg i kast med å forandre på selve
tankesettet som førte USA inn i krigen. Det kom han aldri til å gjøre. Han kunne ikke
det. Det offisielle USA nektet ham å gjøre det. Det gikk på selveste supermakten USAs
rykte løs, dette her. Det offisielle USA kom aldri til å gi etter. Man kunne gå løs på
hendelsene den 11. september 2001, legge fram bevis etter bevis for at det dreide seg om
en stor konspirasjon. Det holdt ikke. De Amerikanske Staters helst så gode rykte sto på
spill. Og nasjonens gode navn og rykte, se, det var hellig.
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Så derfor. I januar 2008 hadde Barack Obama lovet oss alle å få slutt på krigen i Irak. Og
ikke nok med det: Han hadde også lovet å ta et oppgjør med selve tankemønsteret som
hadde ført USA inn i denne krigen. Ett år senere sto han der, som nyvalgt president og
marionettdukke i noe av et teater, og sa at terroristene, som hadde angrepet USA den 11.
september 2001, nå, endelig, skulle tas. Her sto altså Barack Obama, den 27. mars 2009,
og bekjentgjorde for all verden at hele tankemønsteret som hadde ført USA inn i denne
krigen mot terror da faktisk sto ved lag. Det måtte ha vært en bitter pille å svelge. Eller
kanskje ikke? Ja, kanskje han bare hadde stått der, i januar 2008, og drømt sine drømmer,
i all naivitet, men med kaskader av velgere i ryggen, en drøm om en bedre verden, ja, et
bedre USA; dette på omtrent den samme måten som han hadde gjort det i Praha nå nylig.
Hva? En verden uten atomvåpen? Du verden. Om ikke denne mannen også kunne
drømme?
Så kom realitetene i dagens verden deisende ned i fanget på denne drømmeren av en
president. Og det var vel som faen? Det var det med å bryte med tankesettet som hadde
ført til krigen. Det var og ble en utmerket god tanke; det var bare det at den dessverre
ikke lot seg gjennomføre i praksis. Ikke i et politisk klima preget av krefter langt sterkere
enn presidentens; stakkars mann.
Sterke krefter eide verden, sterke krefter drev historien fram, og verden, vel, den var et
begrenset felt, en sone, et politisk, økonomisk, militært og industrielt område, der
tankene og følelsene til en fredsommelig masse av økosofer, fritenkere og filosofer
verden over, ikke var av særlig verdi. Nå tenkte disse sterke krefter tida var inne for å
kreve full og betingelsesløs underkastelse. Noe de også så ut til å få. Opprørende nok, da.
Men sikkert bare naturlig, ettersom folk flest lot til å tenke som så at jorda bare kunne la
seg redde gjennom kollektiv lovlydighet, kanskje? Som om det var underkastelsen rigide
lovverk og underlige regelverk det hele kom an på nå.
Disse sterke kreftene: Sammen utgjorde de en meningsberettiget flokk. Sammen utgjorde
de den lille delen av menneskeheten som hadde noe den skulle ha sagt: Som medlemmer
og bidragsytere til et sosialt sjikt bestående av svært velkledde, men vanvittig farlige
mennesker: Morderiske dyr som var i ferd med å drive seg selv og andre til vanvidd. Folk
som lot sine tanker og følelser renne ut i en form for ufølsomhet som var av det rent
patologiske slaget. Mennesket som rovdyr. Mennesket som predator. Mennesket som
potensiell kannibal, men i første omgang som åpenbar parasitt: En art som vokste
eksponensielt, og gjorde det på en klode som ikke var så forbannet stor. Hvor de aller
fleste junglene var truet av industrielle interesser, hva enten det gjaldt jordbruk,
oljeutvinning eller trelast. Ting som ikke var til å tenke nøyere over, men bare godta, som
en integrert del av noe som også måtte gå som naturlig. Folketallet eksploderte. I 2050
kom verdens befolkning til å overstige 9 milliarder mennesker. I dag var antallet
mennesker her i verden nærmere 7 milliarder. Men jorda ble ikke større. Plassmangelen
kom, med 100% sikkerhet, til å melde seg. Og så? Tja? Hva skulle man tenke? Hva skulle
man si? Rasjonaliteten strakk ikke til. Magefølelsen overtok, og den lovet aldri godt. Nei,
tvert imot: Magefølelsen gjorde en stum. Helt stum. Andre menneskers magefølelse; de
sterke krefters magefølelse, gikk vel i retning av massemord. Det var dette med de
menneskeskapte klimaforandringene. Dernest kom energibehovet til et stigende antall
mennesker. Nødvendigheten av å kutte i bruken av olje, gass og kull. Det var alt annet
enn en heldig kombinasjon det var tale om her. Nei, på ingen måte: Dette var en utrolig
uheldig kombinasjon. Sterke krefter satt nok og slipte sine kniver; så uheldig var denne
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kombinasjonen. Menneskeskapte klimaforandringer i en verden sterkt preget av enorm,
og plutselig, befolkningsvekst. Det var naturligvis til å bli gal av.
Og skulle vi ikke hatt godt av hjelp utenfra nå? Av et knippe space aliens som ønsket oss
alt godt? Som kunne gitt oss, små som vi er, et puff i riktig retning?
Hva skulle man si om framtida? Om all den krig, nød og sterke krefters trang til
umenneskelighet, i all deres gjøren og laden. Man kunne, med slik letthet, forestille seg ei
framtid preget av katastrofe etter katastrofe. Man kunne tenke og mene både det ene og
det andre, men si noe fornuftig? Nå som fornuften ikke strakk til? Nå som,
tilsynelatende, enhver tanke man gjorde seg brått endte opp som komponenter av en
sterkt ekspanderende følelse av mismot. Av frykt. Av redsel. Av uhåndgripelige greier som
befant seg på et rent åndelig plan. Ting man ikke kunne gjøre seg fortrolig med. Som et
naturlig resultat av Information Overload. Så mye man visste her, så mye man hadde greie på
her, midt i kunnskapssamfunnet vårt. Men akk og au, så lite man forsto. Og akk og au, så
lite man skulle ha sagt. Som den ubemidlede internettidioten man bare satt her og var:
Full av tanker om ting i tida, men like fullt klar over hvor lite man hadde å si. Hva angikk
all framtid, var det ikke mye som tydet på at folk drev og forberedte seg på å ta litt bedre
vare på kloden, men krige og ture, hoie og skrike, å ja: Opptre som ville dyr, det kunne
man. Sportsfikserte helsefanatikere med sterk, felles trang til å vandre omkring i
kjøpesentre av en viss størrelse, og handle inn, som gode konsumenter; dette man, i all
ordknapphet, var forventet å være. Gjøre bruk av kjøpekrafta si, og ikke gi seg til å tenke.
Nei. Ikke surmule nå. Ikke si ett ord om all den oljen vi forbrukte. Ikke ett ord om kullet
og naturgassen heller. Å nei. Man skulle bare ikke tenke fornuftig. Man skulle unnlate å
tenke. Det gjorde man lurt i. Og så skulle man holde fred. Alt ordnet seg naturligvis på
beste måte. Når bare samfunnstoppene riktig kom i gang med sin grønne handel med
klimakvoter ... noe av et selvbedrag, da ... men si ikke dét ... full underkastelse nå ... kom
an nå ... drøm søtt ...
Åpenhet og reformvilje, tenkte Alexander drømmende, men skjønte at Mikhail
Gorbatsjovs gamle slagord var omtrent like gamle som SVs eviggrønne motto om å dele
godene: Glemt og fortrengt i løpet av en sammenhengende tjueårsperiode preget av
amerikanisering av hele kloden. Sosialismen var død. Stein død. Konsumentsamfunnet, i
all sin reklamebaserte og materialistiske velmakt, hadde tatt luven av ethvert forsøk på å
nærme seg noen form for balanse mellom fattig og rik. De fattige ble bare fattigere, de
rike rikere; en klisjé som holdt stikk. Nå, sånn midt i finanskrisa, som gjorde det billigere
å låne og dyrere å spare, var det å håpe at folk flest, jorda rundt, tok til å kjøpe, kjøpe,
kjøpe, slik at man til sist kanskje kunne se en ende på finanskrisa, som hadde pågått like
siden de kaotiske månedene september og oktober 2008, da finansanalytikere verden over
tok i bruk ord og uttrykk som finansiell apokalypse og økonomisk armageddon. De som
skrek høyest var de som var som mest tro mot kapitalismens ånd. Og landet som var
sterkest rammet av krisa, var vel fremdeles lille Island. Hva som kunne skje hvis bare folk
flest begynte å bli litt mer forsiktig med sin private pengebruk, var ting den økonomiske
ekspertisen knapt turde tenke på. Med tanke på miljøet, var Alexander av den oppfatning
at ingen nyhet var bedre enn at folk ga seg med å konsumere så vilt. Han ga vel jamt faen
i eksporten fra fabrikkene i Kina. Så mye søppel som ble produsert. Jo, altså, hvor
tingliggjort det moderne menneskelivet hadde blitt.
Alexander Nilsen måtte til og med smile litt. Stakkars Kina, liksom. Et kapitalistisk
kraftsentrum nå, etter cirka tjue års utvikling av et rett så gullkantet plutokratisk oligarki.
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Kina var vel det beste eksemplet på sosialismens endelikt.
Som om han ikke hadde sett det før?
Sosialismens lik, det hadde han, først og fremst, sett i det tidligere Jugoslavia, der tidligere
så gode naboer hadde endt opp med å myrde og massakrere hverandre, som var det
primitive stammefolk de var, både kroatene, serberne, bosnierne og kosovoalbanerne.
Like siden disse groteske myrderiene fant sted, i hjertet av Europa, mellom 1991 og 1995,
hadde Alexander Nilsen vært pasifist. Også de ekstreme blodbadene i Rwanda og
Burundi hadde gjort ham til en overbevist motstander av all form for krig. Krig, mente
Alexander, ble rett og slett for dumt. For tankeløst. For brutalt. Han ville ikke vite av det.
Det måtte bli over hans lik. Og da, spesielt, nå i disse forbannede klimatider. Hvordan
skulle man gå fram for å redde en verden, en planet, som var som en krigssone å regne?
Alexander fikk ikke dette regnestykket til å gå opp. Det var et regnestykke med flere
ukjente faktorer. Ja, det var for skikkelig algebra å regne. Det var Alexander Nilsens
hellige overbevisning det var tale om her. En fredsløsning måtte til. Ellers kom vi mennesker
dessverre aldri til å bli i stand til å ta videre godt vare på noen av disse økosystemene vi
drev og utraderte. Alexander Nilsen mente det sa seg selv. At fredsløsninger måtte til, alle
steder, ellers kom vi bare til å måtte drømme søtt og naivt om en mulighet til å finne
løsning på noe som helst her, hva angikk tilstander som var av det kronisk selvutslettende
slaget. Det økocidale slaget. Det rent ut sagt kronidiotiske slaget. Som om vi ikke tilhørte
naturen. Ja, som om vi ikke befant oss på toppen av noen næringskjede som helst. Som
om vi ikke hadde noe ansvar, da. Ikke for noe som helst. I all evighet.
Alexander Nilsen, denne godfjotten, tenkte det moderne menneskets totale
naturfornektelse burde stå sentralt for ethvert intelligent og friskt tenkende individ. Nå
var Alexander møkk lei. Møkk lei av å høre om massedrap, hvor enn på kloden disse
myrderiene fant sted. Krig, tenkte Alexander, det ble bare så altfor dumt. Krig, det sto for
ham som det stikk motsatte av å ta godt vare på jorda. Dette måtte gjøres av mennesker.
Joda. Jordas økosystemer måtte reddes av mennesker som var i stand til å samarbeide om
å oppnå visse mål, hva angikk framtida til økosystemene på planeten her, bruken av
fossile brennstoff og den revolusjonerende utviklingen som måtte komme vår vei nå, hva
angikk utnyttelsen av fornybare energisystemer. En fredens tid, det var det som skulle til.
En fredens og samarbeidets tid. Men det kunne man vel alltids drømme om. Trang i
nøtta som man var. Dum nok til å sette sin lit til noe man kunne kalle menneskeslektens
kollektive selvoppholdelsesdrift. Noe Alexander, i sin fredsiver, hadde tatt seg selv i å
gjøre. Drømt om en rent spirituell, en sant åndelig oppvåkning. Ja, små grønne menn
skulle mene det var alt vi behøvde.
Nei, virkeligheten var ikke poetisk. Den var røff. Den var ublid. Ond.
Sosialismen var død nå. Død som ei sild. Den hadde lagt seg på dødsleiet sånn på midten
av 1980-tallet, og så hadde den krepert, kort og greit, i 1989. Først ga Mikhail Gorbatsjov
Erich Honnecker dødskysset, og så, den niende november 1989 fikk massene lov til å gå
løs på Berlinmuren og rive den ned. Et symbol på den kalde krigen gikk heden da. Og
det var nok som Ronald Reagan hadde sagt det: «Behind me stands a wall that encircles
the free sectors of this city, part of a vast system of barriers that divides the entire
continent of Europe. From the Baltic, south, those barriers cut across Germany in a
gash of barbed wire, concrete, dog runs, and guard towers. Farther south, there may be
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no visible, no obvious wall. But there remain armed guards and checkpoints all the same
– still a restriction on the right to travel, still an instrument to impose upon ordinary men
and women the will of a totalitarian state. Yet it is here in Berlin where the wall emerges
most clearly; here, cutting across your city, where the news photo and the television
screen have imprinted this brutal division of a continent upon the mind of the world.
Standing before the Brandenburg Gate, every man is a German, separated from his
fellow men. Every man is a Berliner, forced to look upon a scar.» Og videre, med en
knyttet neve rett i været: «General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek
prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come
here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!»
Det var et av Ronald Reagans store øyeblikk.
Men hva så? Hm. Kommunismen, som bærende samfunnssystem i de østlige deler av
Europa gikk hen og la seg på dødsleiet, du! Det var jo fantastiske nyheter. Ikke bare for
alle amerikanere, men selvfølgelig også for alle europeere. Optimismen og framtidshåpet
hadde vel aldri i verdenshistorien vært større enn da, i 1989 og de år som nå skulle
komme, med frigjøring av alle Warszawapaktland og oppsplittelsen av det gamle
Sovjetunionen, først til en slags union av suverene stater, og siden til, ja, full frihet? Var
det det det skulle kalles? Unionsoppløsningen. Gamle, sterke, mektige, ja farlige
Sovjetunionen var blitt til et fattig Russland med et nokså kaotisk nabolag bestående av
nye, stolte statsdannelser, frie land: Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland, Ukraina,
Georgia, Aserbajdsjan, Armenia, Usbekistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Kirgisistan,
Kasakhstan.
Og så, helt plutselig, så var han der: Boris Jeltsin. Denne drukkenbolten som skulle sørge
for at all utvikling skulle gå i frihetlig, turbokapitalistisk retning. En sann revolusjonær.
Ikke mye til tenker, og på ingen måte hedersmann, men med vind i seilene. Ja, gjennom
ganske lang tid, da. Tid nok for en spenstig utvikling av det mafiastyrte plutokratiet;
oligarkiet Russland. Et russisk folk som kom til å føle et skrikende behov for en sterk
mann på toppen. En mann som Vladimir Putin. En kriger. En vinner. En stramfjeset
autokrat.
Og for Vestens del. Hva nå? Sosialismens død, hva betød den for utenrikspolitikken? Jo,
det. Hva? Ja. Hva med fiendebildet, da? Nå som man ikke lenger hadde kommunisme å
frykte. Hvem skulle vi være redde for nå, du? Hva? Iran?
Irak.
Irak gikk til angrep på Kuwait, og fikk vel sikkert som fortjent. Den irakiske hæren ble
fullstendig knust av amerikanske styrker i 1991. Så fikk USA FNs sikkerhetsråd med på
en handelsblokade av hele dette Saddams land. Og hvor mange døde, da? Av mat- og
medisinmangel? Hva? For faen? Og hvorfor? Nei, glem. Bare glem, du. Still ingen glupe
spørsmål. Det er krig i verden, og det skal det alltid være. Lønnsomt, det er det; så derfor
altså.
Utviklingen av et helt nytt fiendebilde fant sted her, nå, fortløpende. Det var disse
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muslimene nå. Islamistene. Alle de krigerske, arabiske stammefolkene, som møtt i
Afghanistan, Iran, Irak, Syria, Libanon, Palestina. Og over hele Europa, i form av flere
hundretusen muslimske innvandrere. De nye fiendene, da. Ja, de som ikke bekjente seg til
Jesus i bønn, men vendte seg mot Mekka, tydde til profeten Muhammeds ord og
gjerninger, og, hvis det endelig sto om noe av særskilt betydning her i livet, hadde det
med å si: «Inshallah.»
Å jada, kanskje også, til alle vestlige menneskers skrekk: «Jihad.» Hellig krig. Da oftest
rettet mot okkupanten Israel, med sin store hær.
Som om ikke den sittende amerikanske presidenten da, George H. W. Bush, hadde sitt å
si. Som den kristne fanatikeren han selvfølgelig var, og en mann med en visjon, som han
sikkert ønsket, over alt i verden, å bli ansett som. En president som skulle forberede sitt
land til å lede verden inn i en helt ny æra. En ny verdensorden. Snarest.
Den 11. september 1990 holdt han en tale, der han, mellom annet, hadde følgende å si:
«We stand today at a unique and extraordinary moment. The crisis in the Persian Gulf, as
grave as it is, also offers a rare opportunity to move toward an historic period of
cooperation. Out of these troubled times, our fifth objective – a new world order – can
emerge: a new era – freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and
more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, east and
west, north and south, can prosper and live in harmony. A hundred generations have
searched for this elusive path to peace, while a thousand wars raged across the span of
human endeavor. Today that new world is struggling to be born, a world quite different
from the one we've known. A world where the rule of law supplants the rule of the
jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and
justice. A world where the strong respect the rights of the weak. This is the vision that I
shared with President Gorbachev in Helsinki. He and other leaders from Europe, the
Gulf, and around the world understand that how we manage this crisis today could shape
the future for generations to come.»
Videre: «The test we face is great, and so are the stakes. This is the first assault on the
new world that we seek, the first test of our mettle. Had we not responded to this first
provocation with clarity of purpose, if we do not continue to demonstrate our
determination, it would be a signal to actual and potential despots around the world.
America and the world must defend common vital interests – and we will. America and
the world must support the rule of law – and we will. America and the world must stand
up to aggression – and we will. And one thing more: In the pursuit of these goals
America will not be intimidated.»
Alexander Nilsen skjønte det ikke med det samme. Det var han for ung og uerfaren til.
Han var en uskyldig student ved universitetet i Trondheim. Han fulgte ikke så nøye med.
Han var, naturligvis, minst like opptatt av fest, fyll og fotball som han var av all verdens
storpolitikk. Dessuten befant han seg midt i den europeiske frihetsrusen.
Kommunismens kollaps. Berlinmurens fall. Hva som skjedde i USA virket ikke like
viktig, liksom. Et nytt Europa tok form. Nye muligheter sto og skinte ned på oss alle,
som ei sol, som varmet oss alle med sin lovnad om et Europa preget av fred og harmoni.
En varme som brått ble til isende kulde, sånn ved starten på den sant heslige krigen i det
tidligere Jugoslavia; en krig med ingredienser som genocidal masseutryddelse og
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systematisk voldtekt av fiendens kvinner.
Nå våknet Alexander Nilsen opp. Hans antikrigsengasjement fant sitt startpunkt da, med
nyheten om genocidale tendenser, både her og der. I Bosnia, Kroatia og Serbia, i Sri
Lanka, i Rwanda og Burundi, i Liberia og Sierra Leone, i Tsjetsjenia, og så videre.
Krigssonene var mange. Alexander tok, i all sin naivitet, til å tenke at krig måtte være det
dummeste som fantes. Denne tanken skulle komme til videreutvikles, etter hvert som
verden ble – enten den ville det eller ei – klar over hvor dårlig det sto til med
økosystemene på planeten her. I lys av akkurat dette, fant Alexander all grunn til å
fortvile. Han fant også all grunn til å bli irritert. Krig, tenkte han, det var det stikk
motsatte av miljøvern. Krig, tenkte han, var å regne som sabotasje.
Alexander var en fredselsker av det slaget som fant det morsomt å påpeke at hver gang
Norge fikk en prest til statsminister, så var det et varsel om krig. Og det var så sant som
det var sagt: Stakkars Kjell Magne Bondevik, da, som fikk to perioder som statsminister,
og begge gangene ble tvunget, av krefter meget sterkere enn ham selv, til å gå til det skritt
å erklære krig.
Enkelte følte seg uhyre provosert. Andre igjen, fant det jævlig ironisk.
Da Kjell Magne Bondevik erklærte krig for annen gang, denne gang mot terrorister i
Afghanistan, hadde Alexander Nilsen, for sin egen del, allerede skaffet seg gode nok
grunner til å behandle sitt hjemlands politiske landskap med en skepsis som visstnok
grenset til det anarkistiske. Det gjaldt kjærlighetens problem. Et evig tema. Det faktum at
han hadde funnet kjærligheten – den helt store kjærligheten – i et fremmed land. Det
faktum at hverken norske eller nigerianske myndigheter var av det medgjørlige slaget. Ja,
det faktum at kjærligheten ble ham forbudt, av myndighetspersoner som var opptatt av
slike ting som arbeids- og oppholdstillatelse. Det faktum at han ikke fikk det, i Nigeria,
og det faktum at han ikke fant arbeid selv, i Norge. Noe som gjorde kjærligheten umulig,
og bare medvirket til utviklingen av en bitterhet av det rent ut sagt statsfiendtlige slaget.
Filosofen, tenkeren, ja romantikeren Alexander Nilsen, fikk det ikke til å stemme. Hans
naive tro på en form for barmhjertighet, i kulturen, i systemet. Den rent ut sagt barnslige
idé om at myndighetene ikke hadde noe med å holde kjærestepar adskilt fra hverandre,
bare fordi deres respektive pass var av forskjellig farge. Det ene var rødt, det andre var
grønt. Blått lys.
I fem år drev han og reiste fram og tilbake mellom Norge og Nigeria. Først som student,
siden som arbeidssøker. Men det var som det var: Hans beste var aldri godt nok. Han
skaffet seg en jobb i en nigeriansk multimediabedrift, men fikk dessverre ikke
arbeidstillatelse. I Norge fikk han ikke jobb av noe slag; bare dette korttidsengasjementet
som barnehageassistent i 2002. Men det var etter at kjærlighetens sødme endelig hadde
tatt slutt. Troen på kjærlighetens grenseløse makt, den var blitt drept i dem begge.
Arbeids- og oppholdstillatelse. Røde og grønne pass. Den inderlige ufølsomhet som
myndigheter av alle slag kunne oppvise. Alexander Nilsens hat. Hans forlovedes
oppgitthet. Å, herregud, da! Ja, da med fanatisk kristne presidenter og statsministre å leve
med, og forholde seg til. Ja, Alexander Nilsens usvikelige tro på den form for
rettferdighet som engang ble prediket av en og annen fransk opplysningstenker.
Rousseau, Voltaire, Diderot. Alle hans naive illusjoner. Alexanders påståtte intelligens
strakk faen ikke til. Nå visste han ikke lenger hvordan han skulle hverken leve, tenke eller
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føle. Han tenkte på fortida, og fant å måtte innrømme at det bare var skrot, alt sammen.
Fyll, fotball, fanteri, et par avisartikler og en stadig voksende samling av refuserte
romanmanus, det var alt han hadde drevet det til. Når alt kom til alt, hadde det seg
virkelig sånn at alt han ba om var en sjanse. En sjanse på arbeidsmarkedet. En sjanse på
bokmarkedet. Men en sjanse, det kunne han bare fortsette å drømme om. Hans beste var
dessverre aldri godt nok. Nå, i 2009, på samme måte som verden var ferdig
amerikanisert, var den mislykkede skribenten, filosofen, fredselskeren, den
samfunnsfaglig utdannede Alexander ferdig klientifisert. I neste omgang kom han vel
også til å bli ferdig institusjonalisert. For årene hadde gått. CV'en hans så ikke ut. Han ble
bare mindre og mindre arbeidsfør etter som åra gikk. Alexander Nilsen kunne likegodt gå
og henge seg. Ja, han slet stadig oftere med akkurat denne tanken. At han like gjerne
kunne ta seg selv av dage. Ettersom så enormt sterke krefter drev og låste alle dører for
ham. Det fantes ikke barmhjertighet i verden. Et meget ufølsom felt, det var det den var,
verden: Et sosialt felt, både av det lokale og globale slaget: Et felt der menneskene, etter
hvert som de bare ble flere, utviklet seg i stadig mer kynisk retning. Å si noe annet måtte
være både dumt og naivt. Da med tanke på alle disse millionene, milliardene og billionene
de satt og snakket om, på TV-skjermen.
Alexanders gikk omkring i et slags limbo nå. En ond sirkel. Eller i en labyrint som
manglet både inngang og utgang. Han følte seg som en zombie. En levende død. Både
folk, samfunn, kultur og system ville ham virkelig til livs. Det kunne ihvertfall føles sånn.
Han var bare så altfor uspiselig. Så altfor beryktet. Så altfor politisk av seg. Så altfor
radikal. Og så altfor forbannet uheldig her i livet. En skamplett av et menneske. Et
håpløst tilfelle.
Han kunne påberope seg et sannhetens og kjærlighetens problem, det kunne han. Det
gjorde han også. Det medvirket bare til å gi depresjonene hans en stadig dypere bunn.
Han følte seg tåpelig, naiv, stokk dum. Pengenes store makt over menneskesinnene, var
like uomtvistelig som den var massiv. Nå mente Alexander å si at kynismen i samfunnet
hadde nådd det punkt da kun et ørlite fåtall brydde seg den døyt om andre folk fikk leve
eller dø. Dette kunne han også si med den aller største sikkerhet, for han hadde hørt det
sagt om seg selv: At eneste naturlige utgang, for hans del, virkelig måtte være selvmord.
Alexander var tilbøyelig til å si seg enig. Hans forhold til folk, samfunn, kultur og system
var blitt av det bekmørke slaget. Hans forhold til seg selv, sitt ego, var blitt rett ut sagt
selvdestruktivt. Det gikk ikke en dag uten av han gjorde seg noen ulne tanker av det
slaget som var så glimrende skildret av Kjell Askildsen i novella «En siste frigjørende
tanke». Døden, da, altså. Selvmordet. Den innsikt at det å leve var å være slave.
Dystre tanker som kom og gikk, i et ellers så mørklagt sinn. Ikke alltid like framtredende,
men. Nå gjaldt det jo å holde motet oppe.
En øl eller tre, kunne kanskje også være til hjelp? Alexander vandret ut i godværet. Han
hev seg på sykkelsetet, og visste godt hvor han skulle. Til havna nå. En utepils nå. På
arbeiderklassens alt så store dag. Han var nesten ikke til stede, bare blå.
*
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Han nærmet seg førti. Det eneste han kunne si for sikkert, var at han hadde prøvd. Og
det var vel noe av det fineste en nigerianer kunne si til sin neste: «You tried.» Men
Alexander husket også å ha hørt det nigerianske ordspråket om aldri å slåss mot sin egen
chi: Sin personlige guddom, da, som voktet over enkeltmenneskets skjebne. Den
guddommen som befant seg i alle menneskers sjel, og styrte og stelte med alt hva dette
enkeltindividets liv og levnet angikk, hva enten det var på godt eller på ondt. Alexander
Nilsen satt oftere og oftere og kjente på den foruroligende følelsen av at hans personlige
guddom, hans chi, hadde hans selvmord på agendaen. At han bare kunne gi opp, og gjøre
det som gjøres måtte, for ikke å leve et liv så uverdig som dette. Disse tankene kom vel
helst som et resultat av hans depresjon: Det var iallfall hva psykologen han gikk til hadde
å si om saken. Psykologen mente all hans selvdestruktivitet, i form av tankegang og
følelsesutbrudd, kom som et resultat av en depresjon av det dype slaget. Psykologen
hadde satt ham på antidepressiva. Dernest hadde han foreslått elektrosjokk.
Alexander vegret seg. Ikke ville han ha elektrosjokk. Alt han ville og ønsket var i grunnen
å klare seg selv. Han mistrivdes, han følte seg motløs. Venner og bekjente, det hadde han
dessverre ikke. Han var følelsesmessig skakkjørt; frustrert, desperat, ensom. Psykiatriske
diagnoser hadde han i løpet av sitt liv fått så mange av at han egentlig ville ha seg frabedt
å høre om slikt: Alexander var, som alltid, sikker i sin sak, og mente det var følelseslivet
det kom av; at det ikke var psyken det gikk på, og heller ikke det mentale. Han mente
bestemt at det var noe galt et sted, men da på det følelsesmessige, det spirituelle, det
åndelige planet. Tanker og fornemmelser han kunne dra lenger ut på landet med. Eller til
det helt store utland, da. Til India. Til Haiti. Til New Guinea. Til Samoa. Der folk også
hadde et mer åpent forhold til spørsmål av en spirituell, en eksistensiell, en åndelig
karakter.
Hans inntrykk av situasjonen var den at han hadde falt og slått seg igjen. Han gjorde det
gang på gang. Han falt og slo seg i sitt forhold til det offentlige Norge; dertil kom hans
umulige forhold til det yndige kjønn. Problemet hans nå, her han satt, i Bodø, i NordNorge, på vårparten 2009, var det fortærende faktum at han endelig hadde gitt opp alt
håp. Nå hadde det satt seg i hans venstre fot: En psykosomatisk affære. Han hadde vært
ute og skadet seg igjen, rent følelsesmessig, da, i forhold til, og nærkontakt med, nok en
kvinne. Hun hadde vist seg å være innehaver av et hjerte fullt av torden. Det dreide seg
om en kvinne han, fra oktober til desember 2008, hadde blitt kjent med via internett, epost og telefon. Når det kom til tanker og følelser hva angikk tingenes tilstand her i
verden, hadde de vært hjertens enige i det meste av betydning. Når de endelig møtte
hverandre, viste det seg snart at de var som katt og mus. Alexander Nilsen hadde lagt alt
håp til grunn for sitt møte med en kvinne som tenkte omtrent som ham. Så stemte ikke
kjemien. Nei, tenk, den stemte så dårlig at det bare var til å grine av, eller til å gremmes
over. Nitrist.
Så hadde det satt seg i hans venstre fot. Under foten. Det gjaldt nerver i klem eller sener i
spenn, kanskje en senebetennelse, det var usikkert. Han hadde vært til flere
undersøkelser, gjennom vinter og vår, men ingen lege kunne si stort om hva det kunne
være. Det eneste de kunne si for sikkert var at det heldigvis ikke dreide seg om
blodpropp. Han ble satt på smertestillende tabletter; dernest var det bare tale om å ta tida
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til hjelp: Tida fikk vise.
Men det var en lidelse av psykosomatisk karakter. Det dreide seg om det at han endelig
hadde gitt opp alt håp om noensinne å finne den store kjærligheten. Han tenkte det
kanskje var slik at det, for hver kvinne, hver mann, bestandig var to som var som ment
for hverandre. Alexander Nilsen, i sin dype depresjon, visste vel godt med seg selv at han
allerede hadde hatt den sanne glede å finne den store kjærligheten. Men han hadde gjort
det i Nigeria, mot slutten av 1990-tallet. Ngozi var hennes navn. Hun var som skapt for
ham, og han for henne. Men det ville seg ikke. To statsdannelser, med hver sine
utlendingspolitiske lover og regelverk, hadde stått i veien for dem. Og dermed også tatt
livet av kjærligheten mellom dem. Helt ibsensk, det var det det var. Det var som hentet
fra Gabriel Borkman: «Den store nådeløse synd – det er den synd å myrde kjærlighetslivet i
et menneske. Du svek den kvinnen du elsket!»
Den satt som et skudd, den uttalelsen der. Ngozi hadde nok følt seg som en dypt krenket
kvinne. At ikke Alexander, med all hans utdannelse, var i stand til å finne seg en jobb i
sitt hjemland. – Det var og ble uforståelig for henne. Selvfølgelig følte hun seg sveket. Og
Alexander, på sin side, hadde følt seg som truffet av et tog i fart. Det at han faktisk fant
seg en jobb i Nigeria, men dessverre ikke fikk den arbeids- og oppholdstillatelsen som
var nødvendig for å ta den jobben, og leve sammen med sin forlovede, planlegge bryllup,
og så videre. Og han tenkte, faen heller, om det ikke hadde seg sånn at kjærligheten var
hellig! Nei, kjærligheten var ikke hellig. Den var like lite hellig som byråkratiet var
barmhjertig, det var sannheten, og sannheten var til å grine av.
Det var en meget bitter mann som kom tilbake fra Nigeria, denne gang for godt, i april
2002. Norsk og nigeriansk utlendingslovverk hadde satt seg, som ei mare, på følelseslivet
både til Ngozi og ham. De hadde ikke skilt lag som venner. Og Alexander, han visste
med seg selv at han nok aldri kom til å reise til Nigeria igjen.
Han lærte seg også, smått om senn, å fatte og begripe at det for hans del ikke fantes noen
åpen dør inn på det norske arbeidsmarkedet. Han lærte seg etter hvert å innse at det
eneste han kunne bli her i landet var sosialklient.
Saken var altså den at høyere norske utdanningsinstitusjoner i løpet av 1990-tallet hadde
produsert mer enn nok av arbeidssøkere med samfunnsfaglige hovedfagsvitnemål å vise
til. Det var bare, rett og slett, ikke bruk for dem, alle i hop. Unge mennesker i hopetall,
med stor tro på seg selv, studerte seg til arbeidsledighet. Geografer, historikere,
sosiologer, sosialantropologer, statsvitere. Her var det tale om tusenvis av unge håpefulle,
uten en sjanse på arbeidsmarkedet. Mennesker med meget høye studielån, som jobbet i
kaféer, kantiner og institusjonskjøkken, som vaskere, som assistenter i skoler og
barnehager, SFO-personale og kassadamer på Euroshop, Rimi, Kiwi. Her fantes masser
av slike tilfeller. Det var ikke til å komme forbi. Hva angikk Alexander Nilsen, med sitt
hovedfagsvitnemål, hadde han klart å skaffe seg en deltidsstilling som barnehageassistent,
i én måned, i 2002. Dernest hadde han brukt noen år på å mislykkes totalt, som kunstner.
Heller ikke dette var han alene om. Nei, på ingen måte. Han hadde engang hørt at mer
enn 1500 romanmanus ble refusert her i landet, hvert eneste år. Det eneste som skilte
ham ut fra de fleste andre refuserte var det faktum at han, til tross for manusenes
vanskjebne, hadde fått tildels strålende konsulentuttalelser på sine skriverier. Bare et lite
fåtall skribenter opplevde å få noen konsulentuttalelse overhodet. Ja, bokbransjen var
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hard. Den var hjerterå, var den. Det fantes ingen garantier. Å nei. Langt de fleste av de alt
så åndsfraværende skribenter satt og skrev for sine egne skrivebordsskuffer. År etter år
kunne man holde på, friske og raske, og håpløst naive. Det eneste det medvirket til, var at
CV'en bare ble mer og mer håpløs. Som et sort hull å regne. Hva? «Forsøkte meg som
forfatter i en femårsperiode, men mislyktes i det. Nå, kjære deg, kan vi ta en kikk på
hovedfagsvitnemålet fra 1999? Og forholde oss til dét alene, idet vi glemmer, kjære deg,
at jeg har gått omkring nå, nokså lenge, som en fattig faen av en forfatterspire, og
dessverre ikke fått gjort stort mer enn det?»
Hva? Nei, virkelig ikke. En taper, det var hva man var. En taper av en poet, som hadde
kastet bort for mye av sin dyrebare tid. Umulig, for enhver potensiell arbeidsgiver, å ta på
alvor. Å, Alexander skjønte det nok. Og psykologen han gikk til, han skjønte det også
godt. Han hadde sagt det rett ut: Alexander Nilsen burde flytte til Danmark eller
Nederland, der han muligens kunne komme til å få innpass i miljøer som drev med
«alternativt arbeid,» som han kalte det. Ja, han hadde sagt det rett ut: «Du kommer aldri til
å få deg noen ordentlig jobb.»
Så da, så.
Nå bodde han altså i Bodø. Han hadde ingenting i Bodø å gjøre. Her kunne han ikke bli
boende. Ja, kunne og kunne. Han kunne vel det. Det var bare det at han fant det
komplett umulig å forholde seg til det nordnorske lynnet. All denne kulturløsheten. All
den selvhøytidelige breibentheten. Ja, han var nok som nordlending å regne, men det var
nå uansett mange årsaker som lå til grunn for at han flyttet sørover, til Trondheim, i
1990. Det var den høsten han begynte på universitetet, noe han hadde gledet seg til
gjennom samtlige tre gymnasår. Nå hadde han, av ulike grunner – de fleste av dem
psykososiale – endt opp med å slå seg ned i Bodø. Han hadde nemlig reist land og strand
rundt i noen år, og gått på trynet, som det heter, gang på gang på gang. Herregud, de
siste fem, seks åra av sitt liv hadde han bare lyst til å glemme. Han som skulle bli
forfatter av samtidsprosa, hadde endt opp som et tvilsomt politisk tilfelle, og utstyrt med
sine egne overvåkere, på sin egen computer og sin egen mobiltelefon. Heldigvis var dette
noe Oslo kommune hadde valgt å være åpen om. En av bydelsoverlegene hadde, på
vårparten 2005, kommet til hans hybel, på visitt, bare for å fortelle ham at det faktisk
fantes mennesker der ute som visste hvordan det var, hvordan det føltes, å leve under
streng overvåkning. Denne legen hadde opplevd det selv. På syttitallet, da. Ja, mappa si,
den hadde han, i etterkant av Lund-kommisjonens arbeid, midt på nittitallet, fått se. Nå
kom han på visitt fordi man etter hvert hadde forstått at Alexander Nilsen ikke
responderte særlig fint, men var rasende over å bli utsatt for slik en inngripen i
privatlivets fred. Bydelsoverlegen hadde anbefalt ham å ta det hele med stoisk, ubøyelig
ro. Alexander hadde sagt at dette falt seg vanskelig for ham, i og med at han virkelig ikke
nettopp følte seg som mye av en kriminell, men mye heller som en fredselskende og
rettferdighetshungrig tosk eller noe. At han ikke utgjorde noen fare for noen som helst.
Ja, at han så seg selv som en frihetlig tenkende filosof, en økosof, en forfatterspire, og på
ingen måte noe av en væpnet revolusjonær. Han mente seg nokså harmløs. Overlegen sa
ikke stort. Han sa han bare ville se hvordan det sto til. Han forsikret ham om at det var
mange, mange mennesker der ute, i storbyen Oslo, som visste hva Alexander gikk
gjennom nå, som overvåket fritenker. Ja, at det også var dét han ble ansett for å være. En
fritenker. Så lykke til.
Alexander hadde sett seg selv i speilet den gangen, på vårparten 2005, og likte ikke hva
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han så. Han minnet om noe av et monstrum. Han så sine brennende øyne, og kunne bare
smile, litt oppgitt, sånn over seg selv. Han lot skjegget gro og vokse i alle retninger. Han
gjorde det vel klinkende klart, for alle og enhver, at han for øyeblikket var å regne som
utilnærmelig. Han satt for det meste og skrev. Det gikk i storpolitiske essays og utopisk
filosofi. I tillegg hadde han både et skuespill og en roman å holde på med. Han var som
besatt. Han satt der, i sin egen nokså selvbedragerske begeistring, og gledet seg over at
han kunne skrive som den ungfolen han var. Hva angikk den fine flyten. Måten hver
setning og hvert avsnitt etterfulgte hverandre som de naturligste ting i verden. At han
skrev godt. At det var aldeles glimrende, det han holdt på med nå. Bare ikke til noen
nytte. Men dette var da faktisk noe han, midt i skriveprosessen, ikke kunne forestille seg.
Det faktum at kulturelitens alt så høye port dessverre var lukket og låst. Den snikende
fornemmelsen av at alt hva han skrev ble for sensitivt, for selvnært, for politisk, og så
altfor, altfor betent. I et land, en verden, der så altfor, altfor mye sto på spill.
Høsten 2005 sendte Oslo kommune en sosionom til hans rom. Hun kunne fortelle ham
at han ingen hjelp kunne få. Hun anbefalte ham å lese Michel Foucault, som engang
hadde skrevet at systemet er fascistisk, og arbeider for å opprettholde seg selv. Ja, det var i
grunnen alt hva sosionomen hadde å si til sin klient. Hva skulle man da, som klient, ta
seg til? Annet enn å gi seg ende over? Hva? Her var det bare å være stoisk, da, kanskje?
Reagere med stoisk, ubøyelig ro, som han sa det, legen som kom og besøkte ham noen
måneder før denne sosionomen kom og liksom unnskyldte seg for å være del av et
system, her i Norge, som altså var fascistisk og kun ute etter å beskytte, opprettholde seg
selv. Hva skulle man si til sånt noe? Noe som helst, hva? Hei?
Ja, dette var hans svøpe, tenkte han nå, her han satt, på en utekafé ved Bodø havn, fredag
den 1. mai 2009, koste seg med en sigarett, nøt en halvliter pilsnerøl, og funderte for seg
selv, lattermildt, da, på om ikke landets mange trygdede burde hatt sin egen dag?
Ikke faen om han skulle gå i noe tog! Å, nei. Som for liksom å lure seg selv til å føle seg
som en del av noe stort og viktig. Ja, som om han skulle være en del av en arbeiderklasse!
Han var en del av en kjempestor velferdsklasse, der ingen faste møtepunkter fantes. Ja,
med unntak av en og annen pub av det brunere slaget, der halvliterne ikke var så altfor
dyre. I så måte var også Bodø en av landets minst attraktive byer å bo i. 45 kroner, det var
byens laveste pris for en halvliter. Alexander tenkte han burde flytte til et sted der
halvliteren kostet det halve. Men da var det også utlandet det var tale om. Danmark eller
Nederland, da: Dette ifølge psykologen. Å joda. Kristoffersen, dette overbetalte fjolset,
hadde rukket å si det til ham: At han, med all sin uføretrygd, hele titusen kroner i
måneden, burde ha midlene som skulle til for å ta seg en tur til Danmark eller Nederland,
av og til.
Akk ja.
Alexander hadde ny time hos psykologen om tre dager. Han gikk, hver uke, til
polikliniske samtaler med en psykolog ved navn Egil Kristoffersen: En mann av det
slaget som mente å tro at det aller meste var i den skjønneste orden. En enkel mann, og
ingen konspirasjonsteoretiker. En mann som bare gjorde jobben sin. En mann som var
oppriktig stolt over velferdsstaten Norge, og alt hva den hadde oppnådd. Som den gode
nordmann han var, kom han sikkert også til å pynte seg litt ekstra på nasjonaldagen, veive
med flagget og rope «Hurra for 17. mai!» Han var SVer, det visste Alexander. Så gikk vel
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Kristoffersen i tog også i dag.
Alexander hadde selv pleid å gjøre det. Gå i 1. mai-toget. Det hadde han sluttet med nå.
Faen skulle gå omkring og lyve på seg en slags tilhørighet til en arbeiderklasse. Han
tilhørte velferdsklassen, og det fantes knapt en eneste industriarbeider som hadde
tålmodighet med denslags pakk. Fordrukne latsabber og rusmisbrukere. Nei, den vanlige
norske arbeider hevet seg høyt over slike som ham. De jobbet for føda. De betalte
regningene sine selv. Og de fortjente uavlatelig høyere og høyere lønn. Samt kortere og
kortere arbeidstid. Det faktum at mer enn 20% av landets voksne befolkning gikk på
ulike former for trygd, vel, det var og ble et kjedelig forhold som ingen – hva enten det
gjaldt ærlige arbeidsfolk eller snusfornuftige byråkrater – hadde det med å si og mene noe
om. Tenk, det hadde seg faktisk sånn at de overhodet ikke tenkte på dette. At hele
300.000 nordmenn var ferdig klientifisert. Å nei, du. Så lenge det ikke gjelder deg selv,
fins det virkelig ingen grunn til å tenke gjennom ubehagelige sannheter som dette.
Skulle man kalle det skjebnen, for eksempel? De ulykkeliges onde skjebne, liksom. De
usynlige. De uføretrygdede. Alexander Nilsen tenkte sitt, han, og innså fort at all mulig
skjebnesvada ikke hørte noe sted til, og at han, som trygdet nå, var å regne som en taper.
Ja, kanskje også som en arbeidssky lasaron. Dommere fantes det nok av, du.
Men nå kom arbeidsledigheten til å skyte i været. Alexander Nilsen hadde nettopp fått
med seg, på TV-nyhetene, at arbeidsledigheten var forventet å overstige 140.000 ved
slutten av inneværende år. Det skulle komme som et resultat av den globale finanskrisa,
da. Arbeidsplasser skulle gå tapt. Det skulle gå fort for seg, også. Og det var intet å gjøre
med det.
Var det skjebnen nå, kanskje?
Tja. Kanskje det?
Alexander Nilsen visste ikke riktig hva han skulle tro. Han hadde engang hørt fuglen
kvitre en kort liten strofe om hvordan alt kom til å gå så naturlig for seg. Det var noe han
fikk høre i begynnelsen av januar 2005. At alt det som nå skulle skje, i etterkant av
tsunamien som rammet det sørlige Asia så hardt, den 26. desember 2004, slavisk skulle
følge naturlovene. Så fikk det også være opp til hver enkelt av oss å finne ut av hva naturlig
var, ikke minst hva angikk menneskers forhold til hverandre. Joda. Alexander Nilsen
hørte det nok. Han var blitt det fortalt, sånn i forbifarten: At alt skulle gå så evig naturlig
for seg. Han forsto det bare ikke. Han var dum som et brød, det var det han var. Han
tenkte hardt og lenge på de menneskeskapte klimaforandringene, og mente, naivt nok, at
det kom til å ende med at menneskeslekten våknet opp til den virkelighet at naturen var
til for å berges. Ja, han tenkte en kollektiv selvoppholdelsesdrift kom til å gi seg til kjenne
her, sånn midt i et klimahelvete som, med tid og stunder, skulle vise seg fram som et
høyaktuelt tema. Alexander mente det uansett måtte ende med kapitalismens visse død.
Han mente det måtte komme til å demre for de aller fleste av oss, at det ikke nyttet å
konkurrere vår vei ut av krisa. At folk, rent intuitivt, kom til å forstå at det måtte
samarbeidsvilje og ditto evne til. Han tok til å håpe at folk måtte komme til å innse at en
overbefolket verden var en fare for økosystemene, og at det å stabilisere befolkningen på
et visst nivå, kanskje 9 milliarder, måtte komme som et bud til oss alle. Hva?
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Familieplanlegging, da? Eller fødselskontroll? Alexander siktet til tanken at man ikke
lenger kunne tillate seg å produsere enorme ungeflokker av det vanlige, afrikanske slaget.
Det tenkte faktum at to barn per kvinne (resepten til bruk mot befolkningseksplosjonen)
måtte være evig nok. Ja, Alexander Nilsen, denne godfjotten, mente det også måtte være
mulig å appellere til fornuften! Han nektet plent å innse at fornuften, kjære deg, den lå
begravet i diverse asiatiske kyststriper. Alexander Nilsen kunne ikke nekte for å innse at
flere milliarder mennesker med ett hadde begynt å forberede seg på en rekke hendelser
av det høyst katastrofale slaget, av lokal og global natur, som visstnok skulle inntreffe i
2012. Maya-kalenderens sluttstrek, da. Vrøvl eller vås var det sikkert tale om her, men
vrøvl og vås som var til å ta på alvor, tenkte Alexander, av psykologer, filosofer,
historikere, religionsforskere, sosiologer og sosialantropologer. Her var det tale om ting
som bestemt hørte sjelsevnene til, og som, av den enkle grunn, måtte regnes som
interessante, også fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Til Alexanders store
overraskelse forholdt det seg faktisk ikke slik. Samfunnsforskerne, de hadde vel landet
oppi denne suppa, de også? Ei seig, illeluktende suppe av det slaget som utelukkende
smakte av dollars og cents. Økonomi, alt sammen.
Alexander Nilsen hadde sagt og skrevet mye om det økonomiske rasjonalitetskriterium.
At det fort kunne se ut til at det bare var pengene det kom an på, hva enten du var fattig,
holden eller rik, dønn ærlig eller fryktelig from.
Nå satt han på en utekafé ved Bodø havn. Det var fredag den 1. mai. En vakker vårdag
og en iskald pils. Den hadde kostet ham mer enn femti kroner, men pytt! Alexander var
sannelig ikke mye av en konsument å regne. Heller ikke materialist. Gjennom flere år nå,
hadde alle hans utgifter, sånn rent bortsett fra husleia, strømmen og det daglige brød,
vært av det sosiale slaget.
Han satt og tenkte på det han hadde hørt, den gangen, i januar 2005. At alt skulle gå
naturlig for seg. Det var noe han, i sin skråsikkerhet, hadde tatt nokså lett på, i 2005, men
nå ... nå følte han seg med ett noe så inn i helvete skeptisk ...
Alexander Nilsen følte seg, med ett, noe inn i helvete redd. Denne redselen hadde
kommet sigende innover ham gjennom de siste par år. Nå satt han, stadig oftere, med
ørene på stilk, og riktig nilyttet til alt som ble sagt av folk. Han tenkte stadig oftere at
man skulle høre mye før ørene datt av, men så skrev han også under på Bob Dylans
bevingede ord om at svaret, det blafret i vinden. Nå mente han å ha hørt det aller meste.
Alt hva folk hadde sagt rundt ham! Det var ganske utrolig! Som at det gikk rett til helvete,
men heldigvis på første klasse. Å joda, det var blitt ham fortalt. Han hadde også hørt folk
snakke om tusenårsriket. Om endetiden. Ja, om endetidskrigen som helt sikkert skulle
komme. Alexander Nilsen kunne sitte der som en idiot og fable om verdensfreden: En
versjon av endetiden, det var vel dét også å regne som? Jo, sikkert. Uten at dét gjorde
ham mindre sikker i sin sak: Fred – ja verdensfred – det var å regne som en naturlig
ingrediens i ethvert forsøk på å redde verden fra full, menneskeskapt katastrofe. Dette
sto han på. Dette sto han for. Hva folk flest måtte finne på å tenke om dette, vel, det
kunne Alexander Nilsen med fordel unnlate å tenke på. Han kom uansett til å ha sine ord
i god behold: Hva angikk ethvert tenkelig forsøk på å redde verden fra menneskeskapt
katastrofe, et sakte økocid, måtte freden mellom mennesker, samfunn, nasjoner, raser og
religioner komme som en første, og viktigste, ingrediens. Hvis nå dette tankemønsteret
gjorde Alexander til et troll, ja, tja, da var det bare meget sterke krefters tankemønster
som virkelig fikk falle på plass. Da på bekostning av alle gode krefter. Ja, hvis sterke
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krefter fikk det som de ville, kom det nok også til å ende på blodig manér. Hva angikk
den nærmeste framtid, ja så gjaldt det kanskje å gjøre motstand mot det dyriske elementet
i menneskelivet. Da gjaldt det kanskje å ta det helt store oppgjøret med predatoren homo
sapiens. Og i samme omgang ta det store oppgjøret med den potensielle parasitten homo
sapiens: Denne dyrearten som fort kunne bli for plasskrevende for økosystemene, lokalt
som globalt. Kombinasjonen av mange barnefødsler per kvinne og ei relativt lang levetid,
medvirket bare til den form for befolkningsutvikling, som, på lokalt plan, fort kunne bli
av det uvirkelige slaget.
Ja, ta et lite land som Burundi, for eksempel; et land som med sine 7,8 millioner
innbyggere i 2005, allerede var blant Afrikas tettest befolkede stater, og som ifølge FNs
kalkyler kom til å ha hele 13 millioner innbyggere i 2020, og 28,3 millioner i 2050; ei
befolkningsutvikling som nødvendigvis måtte komme som en utfordring av det helt
desperate slaget. Og ta nå også Nigeria, The Giant of Africa, som hadde 141,3 millioner
innbyggere i 2005, og som ifølge FN-projeksjoner kom til å ha 193 millioner innbyggere i
2020, og hele 288,6 millioner i 2050.
Huff. Dette var blant de ting Alexander Nilsen virkelig hadde greie på. Noe som også
spilte inn, det visste han, hva angikk hans forhold til andre samfunnsforskere. Det var
nemlig ikke altfor vanlig for samfunnsforskere å tenke i slike baner. Noe så ubehagelig.
Her var uansett tale om ei befolkningsutvikling som kunne medvirke til ei framtid preget
av veldig mye vold, full krig, grenseløst kaos, og menneskelige lidelser av alle tenkelige og
sikkert ikke fullt så tenkelige slag. Så som matmangel, vannmangel og akutt mangel på
landområder, hva angikk arealer ment både for jordbruks- og boligformål. Det var alt om
å gjøre å tenke fornuftig nå, med tanke på så mye. Ja, så altfor, altfor mye. Før det ble
tragisk.
Alexander Nilsen, sta som han var, nektet plent å godta teorien om at genocidal
krigføring kom til å bli den naturlige utgangen. Det ble bare så altfor dumt, tenkte han,
og tillot seg å drømme like friskt som Barack Obama hadde gjort, i Praha, Tsjekkia, i
begynnelsen av april: «To achieve a global ban on nuclear testing, my Administration will
immediately and aggressively pursue U.S. ratification of the Comprehensive Test Ban
Treaty. After more than five decades of talks, it is time for the testing of nuclear weapons
to finally be banned.»
Ja, måtte endelig fornuften seire! Amen.
Men fornuften kom aldri til å seire. Tape med glans, det var det den kom til å gjøre.
Heller enn å få kuttet ned på antall barnefødsler, der nede, i den tredje verden, kom vel
antallet barnefødsler her, i den vestlige Vesten til å ta seg opp. Som for å holde tritt med
befolkningsutviklinga i Afrika, Latin-Amerika og det sørlige Asia. Det skulle den katolske
kirkes pave, hans kardinaler og erkebiskoper sørge for, det. Innprente i det vestlige
menneskets sinn, at nå var det alt om å gjøre å holde tritt med befolkningsveksten, da
spesielt i muslimske land. Man sto altså i fare for å utvikle seg til noe av en minoritet her,
og det måtte bare ikke skje. All paradoksal psykologi var å regne som sinnsfrisk. Alt mens
verden bare ble mer og mer plaget av befolkningseksplosjonen, skulle disse pappskallene
av noen religiøse ledere; prester og biskoper, mullaer og imamer, brahminer og guruer,
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shamaner og andre åndelige skruer, i Roma, i Jerusalem, i Mekka, i Agra, i Manila, i
Jakarta, i Mexico City, Los Angeles og Rio de Janeiro, stå fram som forkjempere av en
fortsatt like eksplosiv befolkningsvekst: Et faktum som selv ikke små grønne menn
kunne gjøre seg fortrolig med. Religiøse ledere av så mange slag, med en viss paranoia til
felles, sto for en imbesill befolkningspolitikk som utelukkende kunne karakteriseres
som ... tja? ... dum? ... eller ren sabotasje? ...
Kunnskaps- og vitenskapsforakt, det var det det var tale om her. Hvis små grønne menn
skulle si et sant ord om nettopp dette, vel, så ble det skrekkelig fort tale om dumskap satt
i system. Det var med største uvilje Alexander Nilsen tenkte slike kreative tanker rundt
hva de små grønne menn måtte ha å komme med, av fornuft, liksom, hva angikk de
forskjellige trosretningene i denne verden, da sett i forhold til det akk så kjedelige faktum
at nettopp denne dyrearten, mennesket, homo sapiens, kunne overbefolke verden i et
tempo som var ganske fabelaktig. Ja, det kokte ned til den bitre erkjennelse at Gud,
skaperen, hadde tabbet seg ut i det øyeblikk han gjorde det mulig for alle verdens kvinner
å få så mange barn de bare måtte ønske seg, og dermed sørge for at menneskearten bare
este; dette på nøyaktig det samme viset som en hvilken som helst annen parasitt. En
plutselig form for eksplosiv vekst, hva angikk antallet mennesker på kloden her, var i
vente. Det var blodig alvor. Bare ikke for religiøse ledere. De levde i sin egen verden, de. I
en tilstand av total fornektelse, hva angikk antallet mennesker denne jorda kunne tåle, sto
de og prekte om menneskelivets helligdom, og gikk inn for at så mange barn som mulig
måtte bringes inn i denne verdenen vår.
Nei, måtte de små grønne menn finne fram! Menneskeslekten hadde et akutt behov for
hjelp. Av utenomjordiske intelligenser, som kunne lære mennesket å telle til to.
*
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Joda. Han kunne drømme. Alexander Nilsen drakk ut. Han måtte innom butikken en tur,
på Rimi, for å kjøpe sigaretter. Han gikk som i koma. Her i Norge eksisterte det ingen
kultur for å hilse på ukjente. Det var det i Nigeria. Tanken tok ham, noen ganger: At det
var i Nigeria han burde holdt hus. At det var i Nigeria han, på en måte, hørte til. På en
spirituell måte, da, en åndelig måte, på en sånn måte som ingen vitenskapelig orientert
europeer kunne gjøre rede for. Bare at det var sludder. Svada. Alt mellom himmel og
jord. Som om det ikke skulle eksistere noe åndelig plan. Som om vi mennesker,
samfunnsvesen eller kulturvesen som vi var, ikke skulle ha både instinkt og intuisjon. Ja,
at vi ikke på noe vis var for naturvesen å regne.
Alexander Nilsen strevde noe voldsomt med dette her. Det faktum at alt, på død og liv,
skulle og måtte vitenskapeliggjøres. Han pleide å si det sånn, at man like gjerne kunne gi
opp ethvert forsøk på å forklare det uforklarlige. Det uforklarlige var og ble hva det var:
Uforklarlig. Uhåndgripelig. Noe ukjent her ute, mellom himmel og jord. Noe ukjent her
ute, mellom menneskene. Noe ukjent, også hva angikk fugl, fisk og dyr. Eller som sagt av
Hopi-indianeren Banyacya, i hans tale til FNs generalforsamling: «Nature, the First
People and the spirit of our ancestors are giving you loud warnings. Today, December 10,
1992, you see increasing floods, more damaging hurricanes, hail storms, climate changes
and earthquakes as our prophesies said would come. Even animals and birds are warning
us with strange change in their behavior such as the beaching of whales. Why do animals
act like they know about the earth’s problems and most humans act like they know
nothing? If we humans do not wake up to the warnings, the great purification will come
to destroy this world just as the previous worlds were destroyed.»
Sytten år var gått. Store forandringer hadde funnet sted, ikke bare på det politiske
området, men også på det teknologiske plan. Flere og flere mennesker, verden rundt,
gikk med mobiltelefon nå. Og det å være den stolte eier av egen datamaskin med
internettilgang, det var helt vanlig, det, nå. Alexander Nilsen mente vi nå måtte ha havnet
i den situasjon, at all mulig livsviktig kunnskap og informasjon kunne innhentes av alle
som ville ha den. Det var bare det at det eksisterte innslag av kunnskap av det dønn
kjønnslige slaget, kunnskap som, av den årsak, ble tabuisert. Alexander tenkte på det
matematiske bevismaterialet som fantes her i verden, hva angikk sluttresultatet av enhver
families trebarnspolitikk. Det matematiske faktum at et gjennomsnitt av tre barnefødsler
per kvinne kun medvirket til å holde befolkningseksplosjonen varm. Dertil kom det like
matematiske faktum at et gjennomsnitt av to barnefødsler per kvinne ville medvirke til at
verdens befolkning stabiliserte seg på et nivå som forhåpentligvis måtte være ansvarlig
nok: Cirka 9 milliarder, da: Det antall vi kom til å utgjøre her, om en førti års tid: Det
Herrens år 2050. Det var, tenkte Alexander, å håpe at det virkelig var slik at antallet
barnefødsler per kvinne var i ferd med å komme ned på et bærekraftig nivå. Fra
gjennomsnittlig seks fødsler per kvinne på 1960-tallet, til et gjennomsnitt av tre fødsler
per kvinne i 2009. Han visste, altfor godt, at det bærekraftige nivået var to barnefødsler
per kvinne. Og han visste, bedre enn noen, at han, som denne vitenskapsmannen han
var, med sånn en kvinnefiendtlig kunnskapsbase ... ja, altså, dessverre, at han, som fra
naturens side, bare måtte forvente å bli utsatt for straff som fortjent ... altså, ja ... at her
var det sannelig tale om kunnskap som beveget seg inn på et område som kvinnen, med
all sin fruktbarhet i den skjønneste orden, rent instinktivt, rent intuitivt, ikke ville vite
av ... så vendte de seg mot ham, kvinnene, like instinktivt, og like intuitivt, og søkte å gi
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ham straff som fortjent ...
Som om Gud ikke riktig visste hva han gjorde, idet han skapte kvinnen, og gjorde det slik
at hun, så lenge hun ønsket og ville det, kunne føde barn så mange ganger hun bare
ønsket. Åtte ganger. Tolv ganger. Sytten ganger. Samme faen. Så mange ganger hun bare
ønsket, kunne og ville. Sånn, direkte fra naturens side. Som skapt av Gud; tilrettelagt av
Gud.
Ja, for Guds skyld! Naturligvis var det sant. Alexander Nilsen hadde nok matematikken
på sin side. Statistiske beregninger fra FN, det hadde han også å vise til. Men hva angikk
det spirituelle planet. Nei. Her hadde han ingenting han skulle ha sagt. En forbannelse
hvilte over ham. Alexander Nilsen var fordømt. Eneste naturlige utvei for ham, det var
selvmord, det. Jada, han hadde hørt det sagt, og nå var han tilbøyelig til å si seg enig. Han
visste det nå: At visdommen, den fant ikke rom mellom menneskene. Visdom av det
slaget som gikk ut på at antall barnefødsler per kvinne burde begrense seg til to, vel, nei,
det var visdom av det slaget man kunne ta med seg til retterstedet. Et høyhus og et hopp,
det var det hele.
Herregud, så deprimert han var. Så frustrert, så desperat, så traumatisert. Psykologen,
Kristoffersen, hadde kommet til den konklusjon at han ikke var å regne som maniskdepressiv. En dyp depresjon, det var det han kunne se. Og han visste med seg selv,
psykologen, at elektrokonvulsiv behandling ga positive resultater. Han hadde foreslått det
for Alexander, og forklart, repetitivt, at dette var en form for behandling han hadde slik
en tro på, at han, straks han oppfattet seg selv som deprimert, skulle be om den. Det var
bare det at elektrosjokk-behandlingen iblant kunne medføre bivirkninger som svekket
korttidshukommelse og minne. Det var tale som bivirkninger av det slaget som utgjorde
et forbigående problem, skjønt ... Alexander Nilsen hadde gått rett på nett, og funnet ut
at det var litt for mange mennesker der ute som klaget over varig svekket minne ...
Elektrosjokkbehandling kom bare ikke på tale. Det fikk bli over hans lik. Egil
Kristoffersen mente bestemt han burde gi behandlingsformen en sjanse, men innrømte
at ECT-behandling ikke var noe man hadde for vane å tvinge folk til. Og takk for det.
Det var fredag den 1. mai 2009. Rimi-butikken Alexander hadde gått til, den var stengt.
Han fikk gå på en kiosk i stedet. Sigaretter, det måtte han bare ha.
Alexander beveget seg hjemover. Han ga vel blaffen i arbeidsfolkets store festdag. Han
visste jo så altfor godt hva vanlige, nordnorske arbeidere hadde å si om sånne som ham.
Her var det ikke store rommet å finne, hva enten det gjaldt solidaritet, sympati eller
medlidenhet. Nei, den vanlige norske arbeider så vel helst ned på folk som Alexander
Nilsen. Nå hadde han kommet fram til at han ikke hadde noe i Bodø sentrum å gjøre.
Ikke på en dag som denne. 1. mai. Denne dagen som bare vekket bitterheten i ham. Som
om ikke han skulle være i stand til å jobbe? Som om han ikke hadde noe godt å bidra
med. Som om ikke kunnskapen han skiltet med var vanntett. Som om engasjementet
hans hva angikk freds- og miljøspørsmål ikke skulle kunne benyttes til noe glupere enn å
sitte på en blogg og skrive. Uff nei. Denne arbeidsfolkets dag, tenk, den gjorde ham
nummen.
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Han hadde bare så jævlig vondt i foten. Et vedvarende smertehelvete, det var det det var.
Det var den 1. mai 2009, det var vår i lufta, men Alexander gikk enda omkring i byen
iført et par store og tunge vintersko. Småsko kunne han ikke gå i. Hans venstre fot tålte
det ikke. Han gikk som på en pute av nåler. Noen ganger føltes det nesten som om noen
satt og stakk ham under foten, med kniv. At ikke legene kunne finne ut av det? Hva det
var, sånn, når alt kom til alt; da rent bortsett fra den enkle forklaring at det var en fysisk
reaksjon på en følelsesmessig tragedie. Egil Kristoffersen var bare så vidt i stand til å
innrømme at psykosomatiske lidelser faktisk eksisterte. Han likte det ikke. At pasienten
mente å si at det var psykosomatisk, dette. Det ble for dumt.
Når mandagen endelig kom, skulle han, atter en gang, forsøke å få psykologen, Egil
Kristoffersen, til å fatte og begripe ting han virkelig ikke skjønte seg på selv. Hva angikk
ham selv. Ja, hva angikk de siste sju år av Alexanders liv. Sju års ulykke, det var det det
var. I hans tilfelle kom det vel glatt til å ende med fjorten? Fjorten års ulykke – sju år til –
sju år som sikkert kom til å være preget av, tja, hva da? Sterke fotsmerter nå, som en følge
av at ethvert mulig håp om kjærlighet var over. Ja, han hadde gitt opp dèn. Kjærligheten.
Dèn. Det ble nøyaktig som ei jente – en selvskader – hadde sagt det: «Hvilken
kjærlighet?» To små ord, troskyldige ord, som hadde falt underveis i en samtale i
resepsjonen til Egil Kristoffersen, og som respons på Alexanders referanse til The
Beatles: «All you need is love.»
Hvilken kjærlighet da, liksom? Nei, si det. I en verden så ufølsom som vår.
Sju år.
Sju år hadde gått nå, siden dengang hans afrikanske romanse hadde kommet til sin
avslutning. Som en følge av det faktum at den ene hadde rødt pass og den andre hadde
grønt. Den store kjærligheten, da. Den mellom dem som var ment for hverandre. Den
mellom disse to som skjebnen engang hadde ført sammen. Den kjærligheten som, med
slik letthet, lot seg myrde av to statsdannelsers vanhellige utlendingslovverk. For
kjærligheten, tenk, den var hellig.
Alexander Nilsen gikk omkring og følte seg alt fra patetisk til bitter og fanget. Han hadde
mistet all evne til å tenke framover. Han gikk fra dag til dag, som livet bare gikk sin vante
gang. Framtida var han skeptisk til, og fortida, vel, den hadde han store problemer med å
redegjøre for. Han hadde da, for helvete, gått omkring og hallusinert. Og folk, ja folk.
Folk hadde fått seg til å si de vanvittigste ting. Som den naturligste ting i verden: «Gå og
heng deg.»
Verden var ufølsom, Alexander Nilsen usentimental. Han hadde hørt de verst tenkelige
ting. Og det var ingenting i veien med hukommelsen hans. Han kunne smile av det også:
At han kanskje burde ty til elektrosjokkbehandling? Og glemme en god del ting?
Sosial storm. Han hadde lest om fenomenet på internett, og kjente seg truffet som bare
faen. Måten folk hadde opptrådt rundt ham, gjennom de senere år. Sosial storm, det var
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det det var. Han hadde også blitt hintet om eksistensen av en indisk forklaringsform:
Begrepet Kundalini. En oppvåkning av spirituell karakter, som, utenfor sin kulturelle
kontekst, meget vel kunne forstås som psykose. Å ja. Alexander Nilsen hadde vitterlig
vært å regne som psykotisk. I samme frekvens som han det ble, hadde han selv regnet
hele verdenssivilisasjonen som en massepsykotisk affære. En massepsykose han
selvfølgelig hadde del i selv. En som gikk ut på at naturen faktisk viste seg i stand til å
reise seg opp i protest mot all menneskelighet, økocidalt som alt menneskelig var. Som
om naturen virkelig ønsket oss mennesker døde og maktesløse. Men det var klart: Det
var å tenke omtrent som var man indianer. Som Chief Seattle da: «The white man’s dead
forget the country of their birth when they go to walk among the stars. Our dead never
forget this beautiful earth, for it is the mother of the red man. We are part of the earth
and it is part of us. The perfumed flowers are our sisters; the deer, the horse, the great
eagle, these are our brothers.»
Alexander Nilsen følte seg som satt ut i en rent mefistofelisk carpe diem-situasjon. Grip
dagen. Lev i nuet. Glem all fortid og drit i all framtid. Det som skjer, det skjer, og du kan
lite annet gjøre enn å delta. En fullstendig nihilistisk tilværelse, der intet var av større
betydning enn all den latter og løye man kunne drive det til, hvis bare lysten tilsa akkurat
det. Dette var den mest skremmende form for tilværelse han kunne tenke seg. Noe så inn
i helvete historieløst. Som om all fortid, og likeledes all framtid, var likeså uinteressant
som bare det. Hva nå dette det'et måtte gå ut på? Å gi faen, kanskje. Metodisk, da. Som
integrert del av en hel liten livsfilosofi. Alexander Nilsen fikk det virkelig ikke til. Men nå
hadde han altså fått det sånn. All fortid var mystisk, all framtid uvirkelig, og nuet, dette
narrespillet, vel, det var bare så vidt han holdt det ut. Det uutholdelige nuet. Livet som
klient. Livet som skribent. Ubetalt skribent, da. Blogger. Dust.
Han skulle så gjerne hatt en vanlig arbeidsplass å gå til. Han skulle så gjerne fått lov til å
dra nytte av all den kunnskapen han satt med. Men det var ugudelig kunnskap han skiltet
med. Han kunne alt om befolkningseksplosjonen. Det dreide seg om kunnskap av det
antisosiale slaget. Kunnskap som ingensteds hørte hjemme. Kunnskap som stilte Gud,
skaperen, i et uheldig lys. Det faktum at Gud, skaperen, hadde gitt hver kvinne
muligheten til å føde, gi liv til, hele flokker av unger; noe som bare kunne ende med
befolkningseksplosjon; noe som umulig kunne være en god idé. Muligheten for at
menneskeslekten skulle bli så stor at samtlige økosystemer, lokalt som globalt, tok
ubotelig skade av det. Muligheten for at menneskeslekten, etter hvert som den vokste, og
det temmelig vilt, skulle bli så stor at økosystemene kollapset rundt oss. Ei framtid preget
av avskoging og ørkenspredning, vannmangel, matmangel, krig og elendighet.
Ukontrollert urbanisering. Forslumming av all verdens millionbyer. Ukontrollerbar
migrasjon. Klimaflyktninger, krigsflyktninger og fattigdomsflyktninger i skjønn, og
ukuelig, forening. Frenetisk bankende, både på Europas, Australias og Nord-Amerikas
lukkede og låste dører. Illegal opprettelse av flyktningleire i det paradisiske Vestens
nærområder. I Marokko, Algerie og Tunis. I Tyrkia, i Mexico, i Malaysia og Indonesia. Ja,
for ikke å glemme de allerede eksisterende flyktningleirene. I Kongo, i Tsjad, i Pakistan, i
Thailand: Krigsflyktninger, da, alle steder.
Psykologens ord om at han bare kunne glemme enhver tanke på vanlig arbeid, vel, de
stakk ham, de rev ham i stykker. Det var, ærlig talt, som bare faen. Og psykologen, tenk,
han hadde nok evig rett. Ti år hadde gått siden Alexander Nilsen hadde fått et hovedfagsvitnemål å vise til. Ti arbeidsløse år; nå satt han igjen med en særdeles dårlig CV.
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Psykologen hadde også gått til det skritt å bruke ordet hevde i journalen. Ja, Egil
Kristoffersen, han skrev i journalen at pasienten hadde hevdet at befolkninga her i verden
kom til å overstige 9 milliarder om en førti års tid. Som om det ikke var et vitenskapelig
faktum. Ja, som om det faen ikke dreide seg om kunnskap, men om tro. En uhyre
provosert Alexander Nilsen hadde både brukt kjeft, trampet i golvet og banket i bordet.
Det var knusktørr vitenskap, kunnskap, det dreide seg om her. Det var faen ikke tale om
noe han satt her og påsto. Eller hevdet, da. Egil Kristoffersen hadde forsvart seg med at
det bare var en talemåte. At Alexander hadde hevdet dette her. Alexander tenkte stygge
tanker, det var klart. Fy faen. Hvis det store flertall av menneskeslekten skulle være av
samme oppfatning som Egil Kristoffersen, vel, da endte vi vel opp med en
fembarnspolitikk: En politikk som, i så fall, truet med å sende FNs befolkningsekspertise
tilbake til estimatene fra det krigsherjede 90-tallet, da man enda opererte med en
befolkningsprojeksjon som konkluderte med at verdens befolkning kom til å overstige 15
milliarder, i 2050: En drøy fordobling i forhold til dagens befolkning. Hvis ikke dette var
et uforsvarlig høyt antall mennesker, vel, ja ... så var også Alexander Nilsen en krakk ...
Ugudelig kunnskap. Fy fader. Hvor mange mennesker det var plass til her i verden, vel,
det skulle ikke Alexander Nilsen sitte og synse om. Det fantes statistikk som antydet at vi
produserte mat nok til 12 milliarder mennesker, alt nå. Problemet var bare det at
halvparten av all denne maten ble brukt som dyrefôr, samt at skrekkelige mengder gikk
rett i søpla. Det var nokså fantastisk. Her produserte man kanskje mat nok til 12
milliarder mennesker; like fullt gikk et uvisst antall millioner mennesker sultne til sengs.
Det var vel nærmest til å spy av.
Det hendte seg også at han gjorde det. At han stakk to fingre ned i svelget og spydde.
Hva det kom av? Ja, jo, det var følelseslivet. Han hadde også disse fotsmertene å tenke
på. Et rent psykosomatisk fenomen. En følge av at Alexander Nilsen hadde mistet alt
håp om kjærlighet i livet. Han satt igjen med en slags visshet her. Han tok seg stadig i å
mukle med den paranoide, selvutslettende tanken at alle kvinner i denne verden utgjorde
en spirituell enhet som, til sjuende og sist, hatet vettet av ham, og kom til å tvinge ham til
å ta livet av seg. Ja. Det var Alexander Nilsen og all denne spiritualiteten det handlet om
nå. Det uhåndgripelige. Det uforklarlige. Det strengt patologiske. Det faktum at vi alle,
som mennesker, midt i denne heksegryta, hadde mer enn bare tanker og følelser å fare
med. At det virkelig fantes et åndelig plan. At det virkelig fantes et rent spirituelt plan. At
alt neimen ikke lot seg vitenskapeliggjøre. Det åndelige, det spirituelle, det rent
metafysiske. Disse livets sider som den vestlig baserte samfunnsvitenskapen bare ikke
ville vite av, men kalte teologi og forbannet vrøvl.
Det gjaldt problemer av det slaget som den vestlige, europeiske kulturkretsen ikke kunne
ta tak i og vise forståelse for, nettopp av den årsak at det ikke lot seg vitenskapeliggjøre.
Her skulle alt, på død og liv, vitenskapeliggjøres! Og hvis det ikke lot seg
vitenskapeliggjøre, vel, så ble det, enkelt, kort og greit, latterliggjort eller tabuisert, alt
ettersom: Det kokte ned til et spørsmål om grovhetsgraden til det som var å regne som
uforklarlig. Man kunne reagere med redsel, med aversjon, med rent hat og total sosial
ekskludering. Alexander Nilsen hadde erfart alt dette. I én og samme sekvens, hadde han
blitt utsatt for sosial eksklusjon, samtidig som han hadde gått i seg selv, isolert seg selv fra
det samme samfunnet, de sosiale omgivelsene som ekskluderte ham. Det var noen år
siden nå. 2004 og 2005. Da han kikket seg selv i speilet, og ikke likte hva han så. Da
øynene hans sto i brann, skjegget vokste vilt til alle kanter, og folk flest tok til å unngå
ham som pesten.
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Kall det vås, men vås av det slaget som er av ypperste viktighet i hver manns liv. La det
bli som Tor Jonsson engang skrev det: «Nærast er du når du er borte. Noko blir borte når
du er nær. Dette kallar eg kjærleik – eg veit ikkje kva det er.»
Helt sant ble det jo ikke. Alexander Nilsen hadde opplevd kjærligheten, det hadde han,
men det var altså i forhold til en kvinne med grønt pass. Hun skulle, som ham, hatt rødt
pass; så hadde også hele problemet vært ute av verden. Jo, han visste nok hva kjærlighet
var for noe. Det var bare det at den tilhørte en del av livet som nå var ugjenkallelig forbi.
Det var det at Alexander Nilsen hadde gått til det skritt å gi opp alt håp. Det faktum, som
han tenkte det, at han endelig hadde møtt den veggen for siste og avgjørende gang. At
det var noe spirituelt ute og gikk her. At han, personlig, fort var å regne som noe av en
demon. Et spøkelse. En zombie. En levende død. Ting han hadde sagt til psykologen sin,
Egil Kristoffersen, som selvfølgelig hadde funnet det vanskelig å svelge. «Du må ikke gi
opp alt håp,» sa Kristoffersen. «Men det har jeg jo allerede gjort,» kontret Nilsen. «Men
du kan virkelig ikke gi opp alt håp,» sa Kristoffersen. «Men jeg har jo allerede gjort det,»
gjentok Nilsen. «Så lenge det er liv, er det håp,» sa Kristoffersen. «Dét er en klisjé,» svarte
Nilsen. Og sånn kunne man bli sittende da, på Kristoffersens kontor, og kverulere, i det
vide og det brede. Det faktum at Alexander forkynte at han hadde gitt opp alt håp, det
falt på steingrunn. Egil Kristoffersen var ute av stand til å forstå det. Enda han altså var i
stand til å påpeke overfor sin klient, Alexander Nilsen, at han bare kunne gi opp
drømmen om å få seg en arbeidsgiver å forholde seg til. Ja, enda han kunne fortelle sin
klient at han helt sikkert kom til å ende sine dager som uføretrygdet. Og Alexander
Nilsen måtte bare gi faen i å spørre psykologen sin om dette var mye til liv. Nei, tenk.
Alexander Nilsen måtte tenke positivt nå, ikke gi seg. «Hvis han kunne betrakte
uføretrygden som et kunstnerstipend?» sa Kristoffersen. Hva nå dét skulle være slags
uttalelse. Noe så usselt.
Nå kom helga til å stå i bokas tegn. Han drev og leste Haruki Murakamis roman After
dark. Han satt ikke og leste hele tida. Han tok pauser. Derfor kom han heller ikke til å
være ferdig med boka før på søndag, selv om den var tynn. Og på mandag, da hadde han
en avtale med Kristoffersen. En time full av spirituelt mukkel og åndelig svada. Saker og
ting som Egil Kristoffersen, psykologen, med all sin kunnskap hva angikk psyken til folk,
ikke kunne få seg til å forstå. Men OK: Alexander levde i en del av verden der alt,
absolutt alt, måtte vitenskapeliggjøres. Som den psykologen Egil Kristoffersen var, dreide
det seg snart om å stille diagnoser både av det enkle og mer kompliserte slaget, for så å
sende pasienten til en psykiater: En som kunne gi ham medisin. Antidepressive og
antipsykotiske midler. Alexander Nilsen insisterte på sin mistro til alle mulige psykiske
diagnoser. Han hadde fått så mange diagnoser nå, opp gjennom årene. Alt fra
personlighetsforstyrrelser til, nå, posttraumatisk stressyndrom. Men Alexander, han
insisterte: Det var hverken psykiske eller mentale problemer han slet med. Det hadde
startet med psykososiale problemer, noe som fort hadde endt opp som problemer av det
følelsesmessige slaget. Ja, det var dette det kokte ned til: Det faktum at han søren ikke
fungerte normalt, sånn sosialt, da, i forhold til andre mennesker. Han hadde rukket å
utvikle sosial angst, også, nå. Han kunne ikke se, og langt mindre tro på, at det fantes
noen vei ut av dette uføret, denne onde sirkelen han, uavlatelig, år etter år, gikk og vasset
i. Det var skjebnen, tenkte han. Skjebnen. Et spirituelt konsept av det strengt
uvitenskapelige slaget: Et ullent konsept; ett som Egil Kristoffersen, og alle hans
fagfeller, umulig kunne forholde seg til. Skjebnen, den ble for en klisjé å regne. I beste fall
noe dypt religiøst, men i så måte også noe man vanskelig kunne ta på alvor.
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Alexander syklet hjem. Han bodde i en liten, sentrumsnær leilighet, med et lite kjøkken,
ei lita stue, et soverom og et bad, men han følte seg på ingen måte hjemme. Det var bare
her han holdt til nå, men det var ikke her han hørte til. I Hoppeland, det var der han
hørte til. I ei lita koie i skogen, kanskje. Ikke altfor langt unna nærmeste bussholdeplass,
ikke altfor langt fra nærmeste by. Kanskje også en stor en? Hvem vet? Men fremdeles
forholdt det seg nå engang sånn, at det var i vesle Bodø han bodde. Han følte det på seg.
Dette måtte være ett av de siste stedene han kunne få seg til å slå seg ned frivillig. Han
bodde her fordi kommunen hadde tatt den beslutning å hjelpe ham med en bopel i Bodø.
Ett sted måtte han jo bo! Og leiligheten, vel, den var fin nok, den. Hadde den bare
befunnet seg i et helt annet hus, på en helt annen kant, ikke bare av landet, men selve
kloden.
Til middag lagde han seg noe så enkelt som fiskepinner med potet, brokkoli og gulrot,
servert med en god klunk smeltet smør.
Etter middagen satte han kaffetrakteren på kok, så satte han seg ved computeren. Han la
en CD av David Bowie i en dertil egnet maskin: Et lite stereoanlegg som godt kunne gitt
litt bedre lyd fra seg, men okay: Det vesle stereoanlegget virket nå i alle fall, og han hadde
ikke penger til noe bedre.
Her var to innkomne e-poster. Han kom til å tenke på det: Tenk, her hadde han bodd i
Bodø i flere måneder, men funnet ut at det var kul umulig å bli kjent med noen her.
Herregud, om bare han var i stand til å komme seg videre i livet. Bodø by, tenk, den var
ikke et blivende sted. De eneste vennene han hadde, var folk på internett; folk han delte
tanker, verdensbilde og politiske og filosofiske ideer med, men som han ikke akkurat
kunne si at han kjente.
Andrea Bühler var en av dem. Hun bodde i Berlin. Der var hun i full jobb, som
kommunalt ansatt i et inkluderingsprosjekt for svakerestilte grupper. Men det var ikke
som sosialarbeider Alexander Nilsen kjente henne. Han kjente henne som en meget
talentfull skribent. Prosadikt à la Bob Dylan eller Suzanne Vega, det var det han forbandt
henne med. Nå drev hun og tenkte på et egnet plot for en fullverdig samtidsroman.
Alexander Nilsen visste ikke riktig hvordan han skulle si det til henne: At det var hennes
prosadikt som var av det geniale slaget, og at prosaen hennes bar preg av klare mangler,
hva angikk både grammatikk og syntaks: Problemer man sjelden støtte på idet man satt
og tryllet fram kortere og lengre prosadikt: Andrea Bühlers prosadikt, som var av det sant
fabelaktige slaget. Et annet problem, hva angikk Andrea Bühler, var hennes mangel på
selvtillit. Hun trodde da virkelig ikke at hun var særlig god. Så var hun skitgod.
E-posten hennes gikk som følger: «Hei. Hvordan har du det?» Hm. I all verden: Hva
skulle han si til det? Videre: «Jeg håper du finner inspirasjonen snart, til endelig å sette
deg ned og skrive den boka du vet vi mangler: Alexander Nilsens store epos om det
innerste av det indre. Indre subtile ting.» Det kunne hun bare drømme søtt om;
Alexander hadde ikke et spor av inspirasjon. Nuvel; videre: «Engasjement og torturerte
sjeler ser ut til å gå hånd i hanske! Kan vi si noe lignende som skribenter og torturerte
sjeler? Tenk da på hvor innmari vanskelig det vil være å være engasjert og skrivende på én
gang.» Ja, tenk! «Selv er jeg både forvirret og ettertenksom med tanke på alt som tilhører
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min samtid. Men jeg får meg ikke til å forstå at folk kan være så dumme! Nå prøver jeg å
skrive om NÅ. Men jeg blir for involvert, det blir kaos og funderinger over terrorisme. Så
har det seg også sånn at situasjonen er så mye, mye større enn som så. Terrorismen er jo
bare en liten bit av den helheten vi begge har satt oss fore å skildre.»
Alexander svarte med det samme: «Hei. Jeg skjønner så godt hva du mener. Jeg for min
del, jeg har gitt opp nå, ja jeg har helt og totalt mistet håpet. Styresmaktene på planeten
her, de som sitter ved roret, har bestemt seg for å styre den metaforiske bilen vår, en
Mercedes Benz, da, ned, ikke bare i grøfta, men utfor et stup. Og det er ingenting noen
hverken vil eller kan gjøre for å få denne satans bilen til å holde seg på veien. Dette er,
som Chris Rea utbasunerte det: The Road to Hell. Vet du, jeg tar meg selv, av og til, i å
tenke på den politiske antropologen F.G. Bailey, som gikk ut i avisene – det kan ha vært i
fjor, det kan ha vært for to eller tre år siden (hva spiller vel det slags rolle?) – og advarte
oss alle mot folkets evne til apati. Han var skikkelig irritert, altså, ettersom han ikke fant å
kunne begripe hvor mye som faktisk måtte til av politisk løgn og bedrag, før folket reiste
seg, i all sin massive velde, og krevde et politisk lederskap som var til å ta på alvor. Bailey
mente det måtte være folkets ansvar å gjøre nettopp dette: Reise seg opp mot makta, nå,
da den aller siste dråpen da faktisk måtte kunne sies å ha nådd det proverbiale begeret. Ja,
altså, at begeret var fullt nå. At det ikke fantes rom for flere løgner og
unnvikelsesmanøvre, hva gjaldt de politiske ledernes forhold til disse enorme
menneskemassene de var satt til å styre over. Og Baileys rett så dystre konklusjon var den
at alt han noensinne hadde stått for, var feil. Aldri om han hadde trodd at folk flest
kunne være så feige, ja, aldri om han hadde trodd at folket kunne svelge unna så mange
politiske kameler som tenkelig var, uten spørsmål, ja uten krav om svar.»
Han hentet seg en kopp kaffe. Så fortsatte han: «Du får ha lykke til med skrivinga di. For
min egen del er det full stopp. Jeg sitter her og pusler med noe som kanskje kan ende i en
samtidsfabel av det mer bisarre slaget. En science fiction-roman om denne utenomjordiske
intelligensen som setter seg fore å redde denne jorda fra all mulig selvutslettende
virksomhet av det strengt menneskelige slaget. Dette uten å ta livet av en eneste kjeft.
Det er tale om et kuppforsøk her. Der absolutt alle former for kommunikasjon vil tas i
bruk. Alt fra radio og TV til mobiltelefoner og computere, stereoanlegg og høyttalere.
Det vil være om å gjøre å få hele menneskeslekten til å innse at det, vemmelig nok, ikke
bare er lek og moro livet handler om. Ja, at det handler om å lære en fullstendig evneveik
urban og rural befolkning alt om hva det egentlig betyr å ligge øverst i næringskjeden,
med alt av ansvar for alle former for forurensning her. Men jeg får det ikke til. Herregud,
jeg har ikke inspirasjon til å skrive. Jeg har egentlig bare lyst til å gjøre som alle andre,
nemlig vente og se. I hvert fall ei stund til. Til sommerolympiaden i London i 2012.»
Han åpnet den andre e-posten: Den var fra den alltid like joviale, alltid like gammeldagse
og alltid like overtydelige Stephen Hall: «Takk for din klare røst. Vi behøver flere
stemmer! Ja, vi behøver mange flere stemmer fra folk som snakker sant, og gjør det både
tydelig og ofte. Tida kastes bort av disse menneskene som sitter på makt og formuer, og
som legger hele sin tunge vekt i beskyttelsen av sitt lite bærekraftige status quo, basert på
overkonsum, overproduksjon og overbefolkning, krig og elendighet; en hel planet, et
flettverk av økosystemer, som menneskearten, i all sin velde, truer med å legge i ruin;
dette før vi riktig vet ordet av det. Og dette vil jeg du skal vite: Et raskt økende antall
mennesker begynner å se verden som du gjør: Gjenoppdage verden som en planet som
må reddes. Som et flettverk av økosystemer som ikke må legges i ruin, og utslettes så fort
som mulig.»
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Det var en e-post av den typen Alexander Nilsen, i all sin motivasjonsmangel, hadde
vanskelig for å forholde seg til. Når nå sant skulle sies, følte han seg endelig redusert til
kroppsfunksjoner. At han måtte spise og drikke litt hver dag, at han måtte gå på do av og
til, at han hadde behov for å sove et visst antall timer hvert bidige døgn. Denne e-posten
fra Stephen Hall var av det slaget som man bare kunne besvare ved å sende avgårde et
takk-skal-du-ha: «Takk for omtanken, Steve. Ja, takk for gode ord. Og vær snill å ta vare
på deg selv.»
De hadde blitt kjent med hverandre, Alexander og Steve, på et nettverk av økosofiblogger; noen amerikanske, et par australske og en engelsk blogg. De var interessert i de
samme tingene, dermed hadde de det med å støte på hverandre både her og der.
Innimellom sendte de e-post til hverandre, men det gikk, for det meste, i kommentarer
og diskusjoner på andre menneskers blogger. De var etter hvert blitt godt kjent med
hverandre: Da på dette intetsigende internettviset, der det lille man kunne gjøre seg kjent
med var tankene og holdningene til folk. Når det gjaldt hvordan de ellers var, som sosiale
vesen, ja som de psykososiale vesen vi alle er, hva angår personlig kjemi osv., kunne
Alexander med hånden på hjertet si at han, reelt sett, ikke kjente hverken Stephen eller
Andrea.
Nåvel. Det fikk være som det var. Internett var nå uansett et interessant medium. Fri flyt
av alt hva menneskeslekten hadde å fare med av tanker og meninger, kunnskap og
holdninger. Hvis vi nå var riktig heldige, kunne internett utvikle seg til et godt våpen i
den kjedelige kampen om redningen av økosystemene i denne verden, kampen for
menneskerettighetene, kampen for fred. Og hvis det nå ikke gikk; hvis nå internettbruken
ikke skulle vise seg fruktbar i noen som helst retning, hva angikk beskyttelsen av denne
kloden mot den vilt krigende dyrearten homo sapiens, vel, så fikk det saktens stå sin prøve:
Man hadde da ihvertfall forsøkt.
Helga kom og gikk. Alexander Nilsen satt og leste. TVen var av. Den hadde han vel
nærmest slått av på permanent basis. Å, så luta lei som han var av denne TV-kulturen.
Dette mediet som bare var å kalle en fornektelsesmaskin, der hjerneløs underholdning og
perspektivløse nyhetssendinger gikk i takt med hverandre, som kokte det hele ned til et
spørsmål om å skape en menneskeslekt som intet visste; en verdenskultur der vi alle, i
fryd og felles gammen, skulle verne om vår fulle ignoranse hva angikk spørsmål og
problemstillinger av det framtidsrettede slaget. Et verdensomspennende limbo, der alt var
og ble ved det samme, og ingen skulle ha noen grunn til å tenke over tingene, men bare la
seg rive med i et kjendishysteri som bare ble av større og større viktighet. Nei, Alexander
Nilsen, han hadde skrudd av den maskina. Alle nyheter fikk han fra internett, og stadig
oftere tenkte han på det underlige fenomenet at de to nyhetsbildene våre – det som gikk
på TV og det som ble trykket i avisene, kontra det som, av de samme redaksjonene, ble
publisert på internett – bare ikke var til å sammenligne. Denne terskelen han fornemmet.
At det fantes nyhetssaker som bare ikke egnet seg på trykk, men som med største letthet
ble publisert på bloggene og internettsidene til de forskjellige nyhetsmediene. Det var
forbløffende. Alexander Nilsen mente det kunne komme av den religiøse oppfatningen
at det som gikk i trykken var sant, mens det som var å lese på en skjerm, det var noe helt
annet. Om ikke løgn, så iallfall ikke helt til å stole på. Før du kunne stole på en nyhetssak,
at den var sann, ja så måtte den også ha gått i trykken til en avis, eller nevnes på TV.
Alexander Nilsen bekjente seg til det stikk motsatte standpunkt. Alt hva TVen, radioen,
avisene og magasinene hadde å fortelle ham, det tok han bestandig med en klype salt.
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Det kunne virke som de gamle, veletablerte nyhetskanalene hadde satt seg fore å lulle oss
alle i søvn nå. Smilende, leende, klappende, hoiende, skrikende, feirende, skulle vi vel alle
gå lysere tider i møte nå. I all løgnaktighet. I alt selvbedrag. Nå, og sannsynligvis for all
framtid?
Hvis jorda var et romskip, var han blindpassasjer. Han kom vel aldri til å føle seg noe sted
hjemme. Alexander hadde gått i vranglås. Det lokale NAV-kontoret hadde også gått i
vranglås. Psykologen, Kristoffersen, hadde gjort det samme. Og venner, tja, det var en
mangelvare i Alexander Nilsens liv. Han hadde kanskje noen venner igjen, nede i Afrika, i
Nigeria, tenkte han, men visste like fullt med seg selv at Nigeria var et avsluttet kapittel;
ei utlest bok.
Han kunne bare ikke riktig fri seg fra alle disse mystiske, negative tankene. De kom og
gikk som de ville. Det var ingenting han kunne gjøre noe med. Det var vel personligheten
hans, sjela, det kom an på. Det selvdestruktive tankemønsteret. Den selvutslettende
oppgittheten. Håpet, som var borte nå. Håpet, som Kristoffersen faktisk skulle ha det til
at Alexander Nilsen fortsatt hadde: «Jeg kan ikke se at du har mistet alt håp,» hadde han
sagt. «Hvordan kan du mene det?» spurte Alexander. «Det ser jeg da på deg,» svarte
Kristoffersen. «Men jeg har gitt opp alt håp,» sa Alexander: «Det er ikke mer å hente.»
Kristoffersen hadde rystet på hodet, og sagt: «Nå nei, du. Du har enda mange år igjen.
Og mye godt i vente.»
«Førti år som uføretrygdet, ser du, det er det jeg har igjen,» sa Alexander strengt: «Ja, du
har faktisk sagt det selv. At jeg bare kan drømme om å få meg en ordentlig jobb. At jeg
bare har med å innse at jeg kommer til å gå arbeidsløs, alle mine dager. Ja, du sa det selv.
Det kan du faen ikke nekte for.»
Kristoffersen hadde ikke nektet for dét. Skjønt han sto også på sitt: «Men det finnes
steder i Europa, i Danmark og i Nederland, for eksempel, der det er mulig å bidra med
sitt, i forhold til et alternativt arbeidsliv. I Christiania, for eksempel.»
«Hva?» sa Alexander, og himlet med øynene: «Med mine ni års universitetsutdanning
kunne jeg sikkert drevet det til et langt og fruktbart liv som parkeringsvakt også? Eller
hur? Hva? Gatefeier eller noe.»
Egil Kristoffersen hadde ikke respondert på dette. Han lot det bare skinne gjennom, det
faktum at han virkelig ikke kunne se for seg en Alexander Nilsen i jobb.
«Du vet, det var slike ting tsjekkiske intellektuelle holdt på med, i Praha og Bratislava,
sånn mot slutten av sekstitallet.»
Her var intet svar å få.
*
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Nå, mandag morgen, den 4. mai 2009, sto Alexander Nilsen opp, pusset tennene, pisset
og vasket hendene, satte på kaffetrakteren. Han ventet til kaffen var klar, så var tida inne
for dagens frokost, bestående av et par kaffekopper og en tre, fire sigaretter. Han var
aldri sulten om morgenen, men nikotin- og koffeinbehovet måtte alltid tilfredsstilles.
Han brukte lang tid på å våkne etter nattens hektiske drømmevirksomhet. Noen
sigaretter og et par kaffekopper var det som skulle til. Og litt tid. En halvtime, sånn cirka,
før han riktig kjente seg klar for dagen. Han hadde intet behov for å lese noen avis. Avisa
Nordland, lokalavisa, var landets aller dårligste avis, med den mørkeste av alle
redaksjoner. Avisa Nordland skrev bestemt aldri om klima og miljø. Her var det
utelukkende tale om private og offentlige næringsinteresser, pikante rettssaker, innslag av
lokal kjendisporno, lokale sportsbegivenheter og såkalt kulturliv. Som om det fantes noe
nordnorsk kulturliv. Alexander Nilsen stilte seg tvilende til det. Det nordnorske lynnet
handlet bare om grov bannskap og lykkelig uvitenhet. Nei, Alexander Nilsen, han
snakket nok nordlandsdialekt, men god nordlending, tenk, det var han virkelig ikke. Og
hva han gjorde her oppe, vel, det kom som et resultat av at livet hadde gått så hardt innpå
ham, at han kom til den konklusjon at Eminem (dratt langt ut av kontekst, men like fullt)
hadde hatt evig rett: «Here we go now, doe see doe now, curtains up, the show must go
now. Ring around the rosie, the show's over, you can all go home now.» Men hjem og
hjem, du. Alexander følte seg neimen ikke hjemme noe sted. Han hadde, som sant var,
gått seg over sjø og land og støtt på mang en gammel mann, som sagde så, som spurte så:
«Hvor hører du vel hjemme?»
Dette var det første og beste spørsmålet, ikke sant? «Hvor kommer du fra?» Det skulle
også være det enkleste spørsmål å besvare, ikke sant? For et menneske med tung
nordlandsdialekt og det hele. Kunne det være så vanskelig da? Nei, det måtte være det
tåpeligste problem et menneske kunne ha: Å være ute av stand til å komme opp med et
enkelt svar, kort og greit: «Jeg kommer fra den og den bygda i den og den kommunen,
var det mer du ville du vite?»
Alexander var og ble like patetisk. Like rotløs. Like hjemløs.
Alexander Nilsen hørte intet sted hjemme. Han bare gikk her, sto her, lå her og slumret.
Den dagen han fikk høre at alle verdens pass skulle kastes på et bål og brennes, vel, den
dagen skulle han, av fryd og gammens gode grunn, skaffet seg ei flaske med ekstra god
rom. For hva i alle dager skulle vi med en verden så fragmentert som denne? Kunne vi
ikke bare latt den pågående globaliseringa fått lov til å vinne terreng? Kunne vi ikke bare
kvittet oss med nasjonalstaten og gitt alle mennesker retten til å leve et rotløst liv? Som
borgere av en hel verden?
Å nei. Det eneste som var globalisert, per i dag, var økonomien. Og nasjonalsangene
våre, vel, de ble behandlet, alle sammen, med den største verdighet, ærbarhet, respekt.
Alle flaggene behandlet man som helligdommer. Og hjemfølelsen – dette hadde
Alexander skjønt – den skulle alle ha i seg: Den skulle være universell: Som fra naturens
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side: Universell. Alexander fikk bare fortsette å gå omkring som litt av en tulling, en dust,
en tosk, som fant det så inn i helvete vanskelig, dette her: Å komme opp med et raskt
svar, kort og greit, på det enkle og greie spørsmålet: «Hvor kommer du fra?»
Han var fra Norge, det var svaret. Eller fra Hoppeland, for faen. For Norge var et
fotballag for ham. Hva det egentlig skulle si å føle seg norsk, det grunnet han ofte på.
Hva nasjonalfølelse var for noe. Tenk, han visste det ikke. Han hadde aldri hatt den. Det
nærmeste han hadde kommet en forståelse av hva nasjonalfølelse kunne være, det hadde
han opplevd i forbindelse med et straffespark nede i Marseille, i Frankrike, sommeren
1998. Kjetil Rekdal mot Taffarel. Norge mot Brasil. Det ble mål, og Norge vant. Det var
ganske fantastisk.
Om to ukers tid var hele landets befolkning forventet å stille i finstasen, for å feire
tilblivelsen av en grunnlov for dette landet. Alexander Nilsen hadde helt sluttet med å bry
seg om 17. mai. Det var en barnas dag. Ja, morsomt for barna. Med tog i gatene,
korpsmusikk, pølse i brød, softis, flagg og nye, fine festklær. Leker og morsomme
konkurranser i skolegården. Alexander Nilsen, se, han brydde seg virkelig ikke om det.
Det var på grunn av det som skjedde sju år tidligere i hans liv. Bruddet med sin vakre
forlovede. Som en følge av ... tja, hva skulle han kalle det? ... ondsinnet byråkrati? ... han
var og ble skikkelig betenkt ...
Alexander Nilsen var humanist. Han kunne virkelig ikke komme over det faktum at
staten kunne gripe inn i menneskers kjærlighetsliv, og forby det. Så, hvorfor det? Jo, fordi
han ikke fant seg en arbeidsgiver som kunne gi ham den lønna han trengte til å forsørge
sin utkårede. En helt desperat situasjon. En uheldig situasjon å være i, som arbeidssøker.
Ja, dette hadde han også tenkt. Det at så mye sto på spill. Den psykiske og mentale siden
av akkurat den saken, at det dreide seg om noe så veldig mye mer, noe mye, mye
viktigere, enn bare det å få seg arbeid. Han hadde ikke klart å holde maska, eller noe?
Han visste ikke.
Nå, i 2009, sto Alexander helt fast. Hvis verden var et betonggolv, var Alexander Nilsen, i
beste fall, et glass i fritt fall. I verste fall var han et glass som allerede hadde landet, og
gått i tusen knas. Han var ikke riktig sikker. Var bunnen endelig nådd? Eller hadde det seg
sånn at bunnen utvidet seg litt, og ble litt dypere for hver gang man falt? Han tok seg i
det. Her var det nok tale om et forbasket selvdestruktivt tankemønster. Han burde
kanskje snakke oftere om dette, i sine samtaler med Egil Kristoffersen? Ja, han kunne
tenke tanken. Det var med blanke ark han gikk til psykologen sin, hver mandag. Fy faen,
som han hatet mandager! Og når det nå kom til hans forhold til Kristoffersen, forholdt
det seg dessverre slik at det var så inn i granskauen vanskelig å oppnå noen god dialog
med denne alt så velbetalte karen. Ja, det var også noe Kristoffersen hadde tatt seg bryet
med å si: At han var der for pasientenes skyld, men at han også, som en selvfølge, jobbet
for lønningsposens skyld. Noe Alexander altså bare kunne drømme om å gjøre,
uføretrygdet, klientifisert og forkommen som han var: En drepende kommentar.
Egil Kristoffersen var vel, i og for seg, et godt menneske. En jovial type. En behagelig
person. Men en person med et meget, meget nedbrytende forhold til sin klient, som han
hadde gitt diagnosen posttraumatisk stressyndrom, i kombinasjon med en dyp form for
depresjon: En pasient han bare ønsket å sende til elektrosjokkbehandling. Noe Alexander
Nilsen motsatte seg. Hm? Aldri om han hadde trodd at det var blitt slik nå, i 2009, at
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elektrosjokkbehandling var blitt in igjen. Ifølge Egil Kristoffersen, var det tale om en av
de vanligste behandlingsformene som fantes nå, hva angikk behandlingen av depresjon.
Alexander Nilsen ville kalle det macho. Psykiatrien var blitt macho som bare det. Mye
heller enn å gå inn på samtaleterapi og dialog mellom terapeut og pasient, gikk man
teknisk til verks nå. Man bare skrudde på strømmen, og lot det stå til. Kristoffersen
bedyret, gang på gang, at det dreide seg om en behandlingsform som han selv ville bedt
om, hvis nå han engang ble rammet av depresjon. Så stor tro hadde han på denne
behandlingsformen. Det faktum at det kunne gå ut over hukommelse og minne, vel, det
var ikke noe Alexander skulle bry seg med å tenke på. Det var, som regel, problemer av
det forbigående slaget; en bivirkning som sjelden varte ved. Men Alexander Nilsen, han
sa det, igjen og igjen, at hans hode var hans tempel; hans hjerne en del av kroppen, selve
sjelshjemmet, som ingen skulle få lov til å tukle med. Hva angikk akkurat disse helt
vanlige bivirkningene, hva angikk hukommelsen og minnet, var det også tale om
bivirkninger som så absolutt var av det aller mest skremmende slaget. Alexander Nilsen
reagerte med redsel. Noe Egil Kristoffersen ikke kunne forstå. Det var jo tale om en
behandlingsform med veldokumentert effekt. Men det var bare for Alexander å ta en
rask kikk på noen psykiatrinettsteder, så fikk han også rede på at mange, mange
mennesker slet med hukommelsestap av det vedvarende slaget. Kristoffersen likte det
dårlig. Man skulle ikke tro på alt som sto skrevet på internett. Men Alexander kunne også
vise til et psykiatrifagblad – ett av de magasinene som lå i den bunken i resepsjonen her,
rett utafor Kristoffersens kontor – der det sto om et damemenneske som hadde fått en
ytringsfrihetspris, sånn på grunnlag av hennes sterke kritikk hva angikk akkurat denne
behandlingsformen: At den hadde medført vedvarende problemer med hukommelse og
minne. Kristoffersen likte det fremdeles ikke. Han ga Alexander et hefte å lese: Et hefte,
en informasjonsbrosjyre, skrevet av praktiserende leger med elektrosjokkbehandling som
fagfelt: Et hefte fullt av alt som var så bra med denne formen for behandling: Et hefte
der mulige bivirkninger ble dysset ned: Et hefte som på mange måter luktet av
reklamebilag, som funnet både i norske og utenlandske aviser: Et hefte som vanskelig lot
seg ta på alvor. Ja, det stinket.
Nå var ikke dette et problem noe mer. Kristoffersen hadde nok forsøkt å presse sin klient
til å gå for elektrosjokk, men greit: Det var, heldigvis, ikke noe noen kunne tvinge noen
til. Som en følge av at Alexander motsatte seg ECT-behandling, hadde Kristoffersen
også, forstandig, ja, fornuftig nok, gitt seg med å ta det opp.
Men hvor, tenkte Nilsen, hvor i helvete var de myke verdiene blitt av? Hvorfor handlet
det bare om å legge de psykiatriske pasientene i narkose, feste strømførende kabler i
hodebunnen på dem, for så å trykke på en knapp?!
Noe så primitivt, da.
Alexander hadde time hos Kristoffersen i dag, mandag den 4. mai 2009, men ikke før
klokka halv to. Så skulle han sitte der, da, i en lenestol, og prate om løst og fast. Egentlig
hadde han god lyst til å gi blaffen i hele timen. Egil Kristoffersen, han brøt ham bare ned.
I hans øyne var Alexander Nilsen ferdig klientifisert. Her fantes ingen utvei. Alexander
Nilsen kunne få lov til å føle seg så provosert han bare ville. Saken var fremdeles den at
han var uføretrygdet nå. Saken var også den at han var og ble noe så grenseløst
deprimert. Det fikk ikke hjelpe. Alexander var på ingen måte skjepet for et liv som vanlig
arbeider og mottaker av lønn.
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Alexander Nilsen tok med seg kaffekoppen sin, satte seg ned ved computeren sin, logget
seg inn på bloggen sin og ... ble sittende å tenke ...
Like plutselig, og like uventet, som en lyspære sluttet å virke, slo det ham at det kanskje
ikke lenger fantes noe klokt å si.
Han tenkte på København. Den uhyre viktige, ja avgjørende, møtevirksomheten som
skulle finne sted der, i den danske hovedstaden, nå mot slutten av året, i desember. I juni
skulle partene møtes i Bonn, Tyskland. Og så skulle de vel ende opp med å sette en
prislapp på atmosfæren, da? Ja, man skulle kanskje endelig komme fram til hva, i kroner
og øre, dollar og cent, atmosfæren var verdt? Alt for å tilfredsstille de galeste av alle
turbokapitalistene, og legge riktig nydelig til rette for god, gylden og rettferdig handel
med klimakvoter; en ordning Alexander Nilsen stilte seg fullkomment hoderystende til.
Makan til bedrag! Til feighet! Til løgn! Ja, fy flate: Den politiske, diplomatiske,
økonomiske og industrielle eliten her i verden – disse mektige, sterke krefter i
verdenssamfunnet – hadde bestemt seg for å drite i miljøet og pisse på dem som brydde
seg.
Alexander Nilsen kunne like gjerne slå av maskina, og gjøre det for godt. Ikke bekymre
seg over andre, og langt, langt viktigere, menneskers gjøren og laden. Ja, faen ikke sette
seg ned og mene noe om, eller bekymre seg over, de rike og mektiges businessløsninger.
Han kunne bare sitte her og kope. Makta rådde, og den rådde vel. Folk flest, her nordpå,
benyttet nå anledningen til å unnlate å tenke. Ja, det var bare å granske lokalavisa, det.
Avisa Nordland opererte med et verdensbilde der det ikke fantes noen klimakonferanser
å tenke på.
Eller for å si det med Egil Kristoffersen: «Hva angår miljøet, ja, så tenker jeg, for min del,
positivt på framtida.» Den uttalelsen falt for noen måneder siden. Som svar på tiltale
hadde Alexander sagt noe sånt som at internett også var fullt av nyheter om mulige
løsninger på de enorme problemene det faktisk var tale om her. Solkraft, vindkraft,
bølgekraft, tidevannskraft, geotermisk energi. Og at det snarest burde iverksettes tiltak
for å få tatt slike fornybare, grønne energikilder i bruk. Hvorpå Kristoffersen hadde gitt
seg til å spekulere i hva mon foregikk i Alexanders hode: «Hvorfor bruker du så mye
energi på dette her?» Alexander svarte blidt: «Jeg hungrer etter kunnskap, og er ikke på
noe vis i stand til å ta lett på dette. Klimaforandringer. Avskoging. Ørkenspredning.
Muligheten for at verdens hav gir seg til å stige. Mulig mangel både av mat og vann.
Forslumminga av verdens mange akk så raskt voksende millionbyer.» Egil Kristoffersen
hadde ikke hatt stort å si til tiraden. Han ble bare sittende der og glo. Litt i villrede nå,
kanskje? Tja, muligens.
Nå som han satt ved computeren sin, og ikke fikk seg til å skrive ett eneste ord om noe
som helst, tenkte Alexander han skulle ta tyren ved hornene igjen, og si, som sant var, at
han fornemmet noe her. Noe farlig. Noe ondt.
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Han tok tablettene sine. To Pinex Forte og to Ibux mot fotsmertene. Og to Vival mot all
den uro han gikk og følte på, i kroppen, i sinnet, i sjelen; you name it. Han så på klokka.
Den var snart tolv. Han hadde time hos Kristoffersen klokka halv to. Han rakk en tur
innom på kafé først. Men så tenkte han: Hva har jeg vel på kafé å gjøre? Han kunne like
godt bli sittende her, lese nyheter på amerikanske, britiske og australske nettsteder. Det
var i alle fall mye mer givende enn å sette seg ned på kafé og bla i Avisa Nordland,
Saltenposten, Dagbladet og VG.
Han likte bare ikke å vente. Å, som hatet mandager! All denne ventinga. Denne kikkinga
på klokka. Hele morgenen gjennom satt han her og ventet, klar som han var til å hoppe
på sykkelen og gi seg avgårde til Mellomåsen. Til ellers imbesille samtaler med en
psykolog som, fra naturens side, var noe av et friluftsmenneske, men på ingen måte
engasjert i miljøspørsmål. Kristoffersen kunne ofte sitte og si at han hadde vært på den
og den fjelltoppen nå i helga, eller at han hadde ligget hele helga på fjorden og fisket.
Men miljøproblematikken, se, den prellet av på ham. Han hadde vel bedrevet en form for
selvhypnose, tenkte Nilsen; at Kristoffersen skiltet med sitt eget lumske mantra: «Jeg er
uhyre glad i naturen, og det er ingenting i veien med dèn.» Eller kanskje bare: «Se intet, si
intet, hør intet, så ordner det seg sikkert til sist.»
Forrige mandag hadde Alexander Nilsen følt seg så provosert at han hadde lovet
Kristoffersen en e-post med link til en lang artikkel angående moral og miljø, samt den
menneskelige evnen til å gi seg ende over, drite og dra, eller hvordan man skulle si det?
Den meget lange, svært velskrevne og, ikke minst, godt gjennomtenkte artikkelen var
skrevet av den amerikanske psykologen Albert Bandura: en av meget få psykologer,
hevdet Nilsen, som hadde vist seg i stand til å skrive noe klokt om denne kattepina vi
befant oss i nå, som menneskeslekt og som tankefulle enkeltindivider, her og nå, på vår
bittelille felles klode. Nå var det også gjort. E-posten var sendt. Kristoffersen hadde
kanskje lest den geniale artikkelen. Men kanskje ikke. For vel var den velskrevet, men den
var lang, svært lang, for lang for de aller fleste moderne menneskers evne til å
konsentrere seg. Dertil kom det misforhold at Kristoffersen befant seg i en tilstand av
komplett fornektelse hva angikk menneskets forhold til vår felles atmosfære, våre
respektive økosystemer, våre sterkt forurensede hav, innsjøer og elver, samt også våre akk
så skitne storbyer, med alle sine slumområder, alle sine søppelberg.
Ja, ikke at han forventet noen kommentar på artikkelen, sånn fra Kristoffersens side. Det
kom nok til å ende som sist han gjorde noe av det samme: Dette var etter den krangelen
de hadde hatt, om hvorvidt befolkningseksplosjonen var en problemstilling som
Alexander satt og synset og hevdet om, eller om det var iskalde, vitenskapelige fakta. Det
endte med at Alexander sendte psykologen sin en e-post med tilhørende link, ikke bare til
FNs befolkningsprojeksjoner, men også til en fin-fin artikkel om
befolkningseksplosjonen, skrevet av hva Alexander mente måtte være verdens eneste
toppolitiker som turde å komme med et sannhetens ord, hva angikk en delikat
problemstilling som denne. Boris Johnson var navnet; borgermester i London var hva
han var.
Det eneste Alexander hadde fått til svar, var noe i retning av «Javel, og hva så?» Det var
nøyaktig den samme responsen han hadde fått på alt hva han hadde foretatt seg av
research på internett, hva angikk bivirkningene ved bruk av elektrosjokk: «Javel, og hva
så?»
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Alexander Nilsen tok seg en matbit og kalte det lunch, så syklet han avgårde. Femten
minutter tok den turen. Været var fint, nesten sommerlig nå. Våren, den kom bestandig
så fort, her nordpå, når den først kom. Før du visste ordet av det, var det ordentlig
sommer. Med tanke på smertene i hans venstre fot, sa han seg fornøyd med at det ikke
var noe problem å sykle. Presset mot pedalen var av en helt annen natur enn det presset
han følte når han gikk. Å sykle, det gikk helt fint, det. Dette sa han seg også takknemlig
for, på et vis. At det kunne vært verre.– Nå parkerte han sykkelen utafor poliklinikken,
låste den og gikk inn.
«Alt i orden?» sa Kristoffersen, idet Alexander entret hans kontor.
«Hm, vel, nei, selvfølgelig ikke,» sa Alexander surt.
Han var velutdannet og arbeidsløs, uføretrygdet og ferdig klientifisert, og så gikk han da
faktisk til psykolog, så nei, alt var virkelig ikke i orden. Alexander hadde, etter hvert som
årene hadde gått, utviklet en form for ærlighet som godt kunne gå for å være uhøvisk.
«Alt i orden?» «Takk, bare bra.» Men nei. Alexander Nilsen, bitter og lei, han sa det som
det var: «Jeg har det faen ikke mye bra! Jeg har det, sant å si, fullkomment elendig!»
Så da var på en måte situasjonen satt, kunne man tro. Men nei. Kristoffersen hadde
forlengst blitt vant med denne selvdestruktive formen for ærlighet og indiskresjon som lå
over Alexander, nærmest som et ullpledd. Han trivdes dårlig, ja ingenlunde, med
situasjonen. Den gikk ham på selvbildet løs. Det faktum at han var uføretrygdet, og ikke i
jobb. Det faktum at han var klient. Det faktum at han gikk til psykolog. Det faktum at
han var høyt utdannet, satt med mye kunnskap, og ikke fikk lov til å bidra med sitt. Ja, det
faktum at psykologen, Egil Kristoffersen, muligens hadde evig rett i at han, Alexander
Nilsen, aldri kom til å få seg noen jobb. Her var all grunn til mistrivsel, det var ikke til å
komme forbi.
«Jaja,» sa Kristoffersen: «Du er nå iallfall deg selv lik.»
«Jo, kanskje.»
«Hvordan har helga vært?» sa psykologen.
«Jo, fin. Grei nok. Jeg leste ei bok.»
«Hvilken bok?»
«En japansk en.»
«Kanskje en jeg burde lese?» sa psykologen.
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«Det er så mange bøker, av så mange forskjellige forfattere, fra de forskjelligste deler av
verden, man burde lese. Jeg mener: Biblioteket er fullt av dem. Hvis jeg skulle gi deg et
leseråd, sånn på stående fot, ville jeg vel anbefalt deg å lese noe av José Saramago. Et
sikkerstikk da. Et sant geni. Fra Portugal.»
«Du er opptatt av lesning.»
«Det er jeg.»
«Jeg har kikket på den artikkelen du sendte meg. Den var lang, altså.»
«Du verden.»
«Hva?»
«At du har lest den. Det hadde jeg nesten ikke trodd. Jeg tenkte den ble for lang for deg.
Hva fikk du ut av den?»
«Tja, hva skal man si? Jeg vet ikke. I første omgang tar jeg det som ting du er opptatt av
selv,» sa Kristoffersen: «Det hender seg at jeg tenker på deg og kunnskapen din. Jeg
tenker det må bli litt i meste laget for deg å bære?»
«Nei, det er ikke noe problem. De helt store spørsmålene her i verden, de har jeg syslet
med i flere år nå. Det å ta til seg ny kunnskap og diskutere sakens natur, se, det er blitt
noe av en livsstil, sånn for min del. Det går rutine i det. Og jeg tenker, som du vet, at det
dreier seg om problemstillinger vi mennesker må ta på alvor. Problemer av det slaget som
virkelig ikke fikser seg selv, men som, tvert imot, krever vår deltagelse.»
«Det forstår seg. Men blir det ikke litt vel mye for deg, Alex?»
«Hvis det blir for mye for meg, vel, så tenker jeg vi har et enda større problem her. At
man faktisk ender opp med den utålelige problemstilling at utfordringen vi står overfor
her, er kombinasjonen av uvitenhet og likegyldighet, eventuelt kombinasjonen av
sportsidioti og kjendisfiksering, da. Jeg vet ikke, jeg. Det er iallfall ingen grunn til å sette
sin lit til politikerne våre. De er bare tjenerne til folka som sitter med all pengemakt. Og
irriterer vettet av meg. Jeg blir fryktsom, redd. Ja, neimen om jeg vet hva jeg skal tro og
mene. Men det er sant, som jeg tenkte med meg selv, nå i morgentimene, at jeg
fornemmer noe her. Noe farlig. Noe ondt. Noe uvillig noe, jeg vet ikke, jeg ble bare så
fryktelig redd.»
«Javel?»
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«Ja, jeg satt foran datamaskina, og tenkte jeg ville skrive noen strofer på bloggen min,
men så ble det liksom ingenting av.»
«Hva var det du ville skrive om?»
«Tja, jeg vet ikke, jeg sitter stadig oftere og tenker på denne klimakrisa. Da spesielt i
kombinasjon med finanskrisa. Så tenker jeg situasjonen er blitt så ... hvordan skal jeg få
sagt det? Uhyggelig ...»
«Hva mener du?»
«Jeg mener: Makta rår. Og så mener jeg den makta er noe så inn i helvete sugen på
penger. Det er jo det eneste det dreier seg om, sånn til syvende og sist. Det er pengene.»
«Jo,» smilte Kristoffersen nå: «Sånn har det vel alltid vært.»
«Det er som det er,» sa Alexander bekreftende, men neimen om han smilte: «Gud er
amerikaner,» utbrøt han, «og han ønsker oss intet godt».
Egil Kristoffersen sa ingenting. Han bare nistirret på sin klient. «Hva er vel dette da?»
tenkte han nok. Alexander vred seg litt i stolen nå. Han hadde en sant fascistisk form for
turbokapitalisme i tankene nå, og visste godt at sånne tanker aldri, aldri falt i særlig god
jord. Ja, som den politiske filosof han ofte følte seg som, mente han stadig at
pengevesenet hadde brukt de siste århundrene på å gå menneskeslekten til sjela. At vi
hadde med et økonomisk rasjonalitetskriterium å gjøre nå, og at det gjaldt like mye for
alle sammen, hva enten vi var europeere, asiater, australiere, afrikanere, nord- eller søramerikanere. Ja, hva enten man var gule, hvite, svarte eller røde i huden: Pengemakta, den
var enerådende ... og, tja, dette var noe de aller fleste mennesker kom til bevissthet om,
alt fra barnsben av ... som småunger plukket småstein opp fra bakken og puttet dem i
bukselommene sine, og lekte at steinene var penger ... eller plukket løv fra trærne, og
lekte det var sedler ...
Han sa ikke noe. Hvorfor skulle han si noe? Det kom jo til å falle på steingrunn. Eller det
kom til å ende med at Egil Kristoffersen nok en gang sa seg enig med sin klient, da med
tanke på hans egne beveggrunner for å gå på jobb. Lønna, da. Månedslønna.
Det var sannelig ikke mange naturfolk, såkalt, tilbake i denne verden. Visst fantes det en
og annen indianerstamme i Amazonasjungelen, og det fantes nok nomadiske folkeslag i
deler av Afrika, men saken var like fullt den at også disse folkeslagene kom i kontakt med
det aller, aller helligste, nemlig bank- og pengevesenet, om ikke hver dag, så av og til.
«Nei, jeg vet ikke,» sa Alexander prøvende. «Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Vet ikke hva jeg
skal si. Gud er nok sikkert noe mer enn amerikaner. Gud, som jeg tenker det, er vel som
54

en kraft i naturen; en som påvirker både mennesker og dyr, planter og insekter. En kraft
som er dekkende for alle våre økosystemer. Uff, nei. Be meg ikke om å si noe større om
mitt forhold til Gud. Det er ukristelig. Ja, muligens indiansk. Men hva angår oss
mennesker, vårt forhold både til naturen og hverandre ... eh, hva er vi da ...»
«Ja?»
«Jeg vet da faen, jeg. Men én ting skal være sikkert, og det er at verden nå, om ikke så
altfor lenge, kommer til å være ferdig amerikanisert. Så får de den da, den nye
verdensordningen som har vært på den politiske agendaen like siden 1990. En verden
som er fullstendig dominert av amerikansk våpenmakt, da faktisk også i full forståelse
med russere så vel som kinesere. Jeg tenker på en aparte allianse av stormakter som vil
være ledet av mennesker som faktisk innser at verden umulig kan la seg redde gjennom
bruk av våpenmakt, men som like fullt kommer til å ville holde folk i sjakk. Med
tvangsmidler, da. Og et evig mas angående bruken av militærmakt. Dertil også et evig
mas om å få bukt med de kriminelle. Samt kriminaliseringen av alle mulige ting som vi i
dag ikke har rukket å tenke over. Røyking, for eksempel. Forbudt. Det å ikke bruke
sykkelhjelm. Forbudt. Det å gå langs veiene uten å være iført refleksvest. Forbudt. Ja, jeg
vet altså ikke. Jeg er ikke mye til profet. Men at det kommer til å skje ting her, det skal
være sikkert.»
«Jaha?»
«Ja, altså, først skal de møtes i Bonn, nå i juni, og bruke et par uker på å forberede den
avgjørende møtevirksomheten i København, nå i desember. Og det vil jeg bare ha sagt:
Jeg har liten eller ingen grunn til å tro at det kommer noe fruktbart ut av dette her. Alt de
tenker på er finansene, og alt hva naturen angår, vel, tja ... uff, jeg vet ikke ...»
Alexander lot det bare henge slik i lufta. Han tok seg til hodet, og så sikkert ikke riktig
god ut. Egil Kristoffersen sa: «Hvem er de?» Med ettertrykk, da: «De. Hvem er de?»
«Hvem de er? Tja, jeg vet ikke. Du skulle heller spurt meg hvilke krefter i samfunnet det
faktisk er tale om her, så skulle jeg gitt deg klart svar.»
«Okay?» Kristoffersen tok ham på ordet: «Hvilke krefter i samfunnet er det du tenker
på?»
«Jeg vet, meget vel, at det eksisterer rikmannsklubber her i verden som mer enn gjerne
hadde sett at alle mennesker gikk omkring med implantater i huden: Ørsmå mikrochips
festet til kroppen. Sånn for sikkerhets skyld, da. Det gjaldt dette med å holde alle
mennesker i sjakk, potensielle kriminelle, som vi naturligvis kommer til å bli behandlet
som. I så måte er vel mikrochip-løsninga fantastisk effektiv, eller hva tror du? Det blir
som en av disse Rockefeller-gutta visstnok skal ha sagt det, at det endelige målet er å få
alle mennesker mikrochippet – en mikrochip i huda et sted – og dermed også se til at den
sosiale eliten, i samarbeid med bankvesenet, kan holde hele verdens befolkning under
kontroll. Noe i den duren, da. Du finner det på internett.»
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Kristoffersen sa ingenting. Han fant det vel vanskelig å forholde seg til. Omtrent like
vanskelig som å tro noe på historien om at tvillingtårnene i New York City, den 11.
september 2001, raste sammen, i fritt fall, som følge av en kontrollert sprengning. Og
ikke som en følge av at al-Qaida kapret et par fly og lot dem styrte inn i disse
megabygningene sør på Manhattan. For ikke å glemme den sjuende WTC-bygningen,
som ikke ble truffet av noe fly, men like fullt raste sammen; også denne i fritt fall, noe
som, i all sannhet, utelukket alt annet enn kontrollert sprengning. Dette var da faktisk
ikke til å komme forbi, men Kristoffersen, se, han holdt seg til den offisielle versjonen.
Han, i likhet med de aller fleste andre. I likhet med de andre sauene, som gikk der,
godmodigst, i flokk.
Dialogen døde. Alexander Nilsen var å regne som noe av en konspirasjonsteoretiker.
Kristoffersen, på sin side, han var å regne som naiv.
Kristoffersen sa: «Du tenker for mye.»
Nilsen responderte: «Og du, du later bare som ingenting.»
«Det er depresjonen din som styrer over hjernevirksomheten din,» sa Kristoffersen. «Og
jeg tror du ser fiender der ingen fiender fins.»
«Jeg tror ikke det,» sa Alexander: «Nei, jeg tenker faktisk, stikk motsatt, at jeg er inne på
noe her. Men så tenker jeg også på ... hva skal jeg kalle det? ... en siste frigjørende tanke ...
og dét, ja dét er depressivt, det innrømmer jeg ...»
«En siste frigjørende tanke?» sa Kristoffersen.
«Kjell Askildsen,» sa Alexander: «Selvmord.»
Helt umulig for psykologen å forholde seg til: «Herregud, Alex, du har mange år igjen.
Det er ingen grunn til å gi opp håpet.»
«Men jeg har allerede gjort det. Jeg har allerede gitt opp håpet. Jeg tror faen ikke det
finnes noen vei ut av den onde sirkelen jeg går omkring i. Jeg tror ikke jeg befinner meg i
noen tunnel. Det var det med dette lyset i enden av tunnelen. Jeg tror ikke på det. Jeg
tenker jeg befinner meg i en svart labyrint, uten utgang og uten inngang.»
«Du kan ikke gi opp håpet, Alexander. Og du, det vil jeg bare ha sagt: Hvis jeg ikke skulle
trodd på at pasientene mine kunne bli sinnsfriske igjen, vel, så hadde jeg faktisk ikke vært
i stand til å utøve mitt yrke. Du får ikke meg til å tro at håpet endelig er ute. Det kan
alltids føles sånn, det innrømmer jeg, men som oftest er det et forbigående fenomen man
forholder seg til, da, hva angår håpløsheten man, fra tid til annen, forholder seg til. Det
går sannsynligvis over. Livet kommer til å smile igjen. Du vil kanskje ikke tro det. Du vil
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kanskje ikke tenke den tanken. Du er dypt deprimert, Alexander, det er det som er ditt
sanne problem. Men jeg lover deg, Alex: Lysere tider er på vei.»
«Svada,» sa Alexander.
«Hva?»
«Jeg sliter med et sannhetens og kjærlighetens problem. Det kommer aldri til å gå over.
Saken er den at jeg har møtt den proverbiale veggen for siste og avgjørende gang. Det
eneste som gjenstår å få greie på nå, det er dødsdatoen min.»
«Det er et depressivt tankemønster det dreier seg om her,» sa Kristoffersen.
«Nei, det er et sannhetens og kjærlighetens problem,» sa Alexander igjen: «Og
kjærligheten er død, den; det skal være like sikkert som at alle offisielle sannheter er bygd
på ren og skjær løgn. Jeg er et menneske av det slaget som ingen riktig kan like. Man
ønsker meg alt ondt.»
«Det er ikke sant. Se, jeg ønsker deg intet ondt. Jeg ønsker deg alt godt, jeg.»
«Tja, javel.»
«Det er det depressive tankemønsteret, Alex, som jager deg ut på ville veier.»
«Ja, jo. Men du har jo sagt det selv, og gjort det gjentatte ganger: At jeg aldri kommer til å
bli noe annet enn en uføretrygdet lassis, med et helt liv blottet for mening.» Alexander
Nilsen tok seg til hodet nå: «Det er det mest ufølsomme du noengang har sagt til meg,
Egil. At jeg bare kunne glemme å komme meg i vanlig arbeid. Jeg mener det. Det er en
uttalelse jeg aldri kommer til å glemme. Ja, en uttalelse som den om å streife omkring
mellom Norge, Danmark og Nederland, som var det noe av en sigøyner du skulle ha meg
til å være? Jeg vet da faen, jeg, Egil. Men jeg er lei. Sliten og lei. Og noe så inn i helvete
hjelpeløs.»
Egil Kristoffersen nikket, men sa: «Det var ikke sånn ment.»
«Hva var det du mente da?» sa Alexander surt.
«Bare det at framtida ikke er et lukket land, hverken for deg eller meg. Her er fremdeles
mye som kan skje. Det var velment. Jeg mener: Du trenger ikke begrense deg til Bodø og
Norge. Det er fullt mulig å starte på nytt igjen, et helt annet sted. Treffe nye mennesker.
Bidra med ditt i et alternativt miljø. Gjøre noe med livet. Noe fornuftig. Ikke bare sitte
her, i Bodø, og vantrives som bare det. Ja, det skjønner jeg du gjør. Men det trenger ikke
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å forbli sånn.»
«Uff, jeg har begynt på nytt igjen før, jeg. Igjen og igjen. Vet du, jeg tror ikke jeg makter
over det noe mer. Jeg er ikke akkurat en ungfole mer.»
«Det er sant.»
«Men jeg har altså ingenting i Bodø å gjøre. Tenk, jeg bor her bare fordi noen
sosialarbeidere hjalp meg med å finne denne leiligheten min. Det var ikke noe jeg valgte
selv. Jeg ble jo tvunget til det. I all vennlighet.»
«Så får du forsøke å finne ut av hvordan du vil ha det. Og om hvor du vil ha det sånn.
Framtida er ikke fastlagt.»
«Framtida er kanskje i ferd med å bli slått i stykker. Jorda plyndres og folk blir utsatt for
ran i form av krisepakninger til alskens banker og industrikonserner som sliter med den
økonomiske helsa. Og antallet arbeidsløse bare stiger og stiger. Nei, du. Sterke krefter i
samfunnet – en elite bestående av søkkrike, gamle menn – setter vanlige arbeidstagere på
porten nå. Lønnsutgiftene blir så altfor store; så kutter man i utgiftene ved å avskjedige
folk. Gi dem sparken. Førtidspensjonere dem. Sette dem på porten.»
«Du skal alltid tenke så jævla negativt,» sa Kristoffersen.
Alexander smilte bredt: «Det er ikke ofte du banner. Hvordan er det? Er du redd for
jobben din nå? Nå som den norske staten kaster enorme mengder skattekroner på det
brennende finansbålet vårt. Tar jeg feil?»
«Jeg bekymrer meg ikke,» sa Kristoffersen blidt.
«Du har kanskje grunn til å føle deg litt engstelig her. Du vet: det er ikke et sykehus du
jobber på, det er et helseforetak, hehe. Økonomien skal gå rundt. Og dette vet du: Den
største utgiftsposten er nesten bestandig den som angår de ansattes lønn.»
Kristoffersen smilte.
Alexander Nilsen så på klokka. Timen var snart over.
Kristoffersen sa: «Jeg leste engang at mennesket er født med en vilje til mening, av en
lengsel etter en meningsfylt tilværelse, at det kjemper for å nå dette mål. Så tenker jeg du,
Alex, burde sette deg et mål.»
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«Men alt er jo noe så inn i hampen håpløst.»
«Hm, ja, jeg hører deg si det.»
«Det eneste positive jeg kan si, nå, på stående fot, er faktisk noe så absurd som at Barack
Obama holdt en tale i Praha i begynnelsen av april: En tale det luktet fugl av. Ja, det
eneste positive jeg har å melde nå, det er at USA er utstyrt med et tenkende menneske til
president, og ikke, som tidligere, en robot, en maskin. En mann som er i stand til å tenke
den utopiske tanken om en hel verden uten atomvåpen. En spenstig tanke, da.»
«At du orker!» utbrøt Kristoffersen.
«Hva?»
«Å tenke på storpolitikk.»
«Tja, jeg vet ikke. Er det ikke demokrati det kalles? Som vanlig borger, eller velger da,
skulle man liksom ikke ha noe man skulle ha sagt?»
«Joda, visst, visst, men at du sliter deg selv ut, se, det er jeg sikker på.»
«Vi får se,» sa Alexander: «Og vi får høre. Først i Bonn og så i København. Jeg mener
det: Her er det tale om viktige ting. Bare så synd at disse tingene ikke ser ut til å bekymre
noen som helst noe nevneverdig. Ja, altså, så synd at vanlige folk overlater
problematikken til politikere, diplomater, økonomer, konsernledere og generaler å
forhandle om. At bare en bitteliten del av menneskeslekten orker å tenke over saken.»
«Som sagt: Du sliter deg bare ut.»
«Javel.»
«Men OK: Nå er timen over. Vi får snakkes igjen neste mandag. Skal vi si klokka ett?»
«Greit.»
«Vi snakkes,» sa Kristoffersen.
«Nåja, vi sees.»
Alexander var virkelig ikke fornøyd. Dialogen med Kristoffersen var vanskelig. Det gikk
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som det alltid gjorde. Kristoffersen var bare ikke åpen for å snakke om storpolitikk,
miljøproblematikk, og det faktum at Alexander Nilsen ikke skulle komme til å få seg
noen vanlig jobb, men drømme om dette, så lenge han levde. Kristoffersen hadde gitt
ham opp, det var klart. Han skulle nok gjerne sett at Alexander underkastet seg den mer
tekniske løsningen: Elektrosjokkbehandling. De kom jo ingen vei, her de satt og pratet
med hverandre. De forsto seg ikke på hverandre, derfor oppnådde de heller ingenting.
De sto vel i stampe, begge to? «Vi snakkes,» sa Kristoffersen. «Nåja, vi sees,» sa
Alexander. Han følte nemlig ikke at han hadde vært i noen samtale her. Det var bare han
som hadde fått ut litt av gørra. Hovedinntrykket han satt igjen med nå, var, som vanlig
var, at han hadde sittet og snakket til en vegg.
*

60

6

Alexander syklet ned til sentrum. Som vanlig var, etter en time med Kristoffersen, følte
han sterk trang til et par, tre halvlitere med godt, norsk øl. Sykkelen parkerte han utenfor
Glasshuset. Han låste den, så gikk han på Kafé Kafka, der «enhver kan komme og gå
som han vil, uten forpliktelser, og likevel føler han seg velkommen, uten det minste
hykleri.» Ikke at han følte seg noe mindre ensom og forlatt av den grunn. Det fikk være
som det var. Å komme i kontakt med folk var neimen ikke enkelt. Folk gikk forbi
hverandre, uten å hilse, og selvfølgelig uten å vise det minste tegn til velvilje. Det var den
nordnorske kulturen, dette her. Her hilste man bare på folk man kjente godt. Folk bannet
og svor, så brautende og uanstendig som bare det. Alt mens Alexander trakk seg inn i seg
selv. Han isolerte seg litt fra omverdenen, og følte seg, litt usikkert, fram.
Han kom til å tenke på noe Kristoffersen hadde sagt ved en tidligere anledning: At
psykoterapien også gikk ut på å få mennesket til å være modig overfor seg selv; at bare
dette motet kunne hjelpe mennesket til å overvinne angsten for seg selv.
Godt sagt, tenkte Alexander. Denne angsten for seg selv. Hva kunne han vel gjøre? Som
man pleide å si: «Hvor det finnes mål, finnes vilje.» Det var vel noe sånt han skulle fram
til, Kristoffersen, da han sa til ham at han, Alex, burde sette seg et mål. Men altså ikke et
mål som innebar arbeid eller lønn, tenkte Alexander bittert. Dette hadde jo Kristoffersen
innprentet ham, gang på gang: At han bare kunne glemme det. Kristoffersen kunne
umulig forestille seg en Alexander Nilsen i en vanlig jobb. Men ha ham til å sette seg et
mål, å joda! Dét var uhyre viktig.
Han kjøpte seg en halvliter, og satte seg ned ved et bord i en bortgjemt krok. Han følte
seg tom og trøtt. Det var en helt vanlig følelse. En typisk mandagsfølelse. Den følelsen
han så ofte ble sittende igjen med etter en time hos psykologen. Halvliter nå. Bra.
Ensomhet, javel. Alexander ble sittende og grunne over denne intetheten han følte på, og
fryktet, mer enn noe: En selvødeleggende tendens. Han skulle lagt på flukt nå. Ja, gjort
som Kristoffersen sa han burde gjøre: Dra til Danmark, dra til Nederland, på flukt fra
ensomheten, og kanskje også den nordnorske ukulturen. Men kanskje først og fremst på
flukt fra seg selv, kunne han tenke. Noe hjerterått, da, men helt sant. Det angikk denne
følelsen av indre tomhet. Av oppgitthet: Meningsløs tankevirksomhet.
Hvilket mål?
Målet, tenkte Alexander, måtte være å finne en hensikt med selve tilværelsen. Friske
mennesker var, i bunn og grunn, fylt av vilje til mål og mening, kort sagt: Det gjaldt
kampen for en meningsfylt tilværelse. Alexander kjente på denne lengselen etter et mål i
livet, et mål i tilværelsen: En konkret oppgave, et personlig engasjement. Det stikk
motsatte av hva Kristoffersen, den gode psykolog, var i stand til å se for seg, hva angikk
unge herr Nilsens framtid. Her gikk vel troll i ord? Kristoffersen fikk nok evig rett?
Alexander Nilsen, som Kristoffersen nektet å kalle et håpløst tilfelle, kunne bare drømme
om ei framtid fylt av mål og mening. Viljen var der nok, det var ikke det. Det var bare det
at hovedfagsvitnemålet hans var ti år gammelt. Det var bare det at han aldri rakk å få en
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fot innafor, noe sted. Det var det at han hadde utviklet slike enorme problemer av det
psykososiale slaget. Det var det at han var en drømmer, en poet, en naiv liten tosk, en
gjøk. Kristoffersen mente han måtte sette seg et mål. Et realistisk mål. Et mål som altså
ikke måtte ha noe med lønnet arbeid å gjøre, det var unge herr Nilsen for tett i nøtta til.
Alexander ble sittende og kjenne på smertene i venstre fot, der tapet av kjærligheten
hadde satt seg. Dette psykosomatiske symptom på at noe i hodet, i hjertet, i sjela var
riktig galt fatt. Et symptom som moderne psykiatri à la Egil Kristoffersen ikke visste å
forholde seg til. Det gamle fagområdet psykosomatikk. Kristoffersen kunne ikke med
slikt; såpass hadde Alexander forstått. Han forsto det på den bedragerske tausheten hans.
Psykosomatikk var ikke morsomt. Psykosomatikk var ikke bare enkelt å forholde seg til.
Moderne psykiatri à la Kristoffersen foretrakk mye heller å klassifisere fysiske symptomer
på problemer av det sjelelige slaget som noe annet og mye mindre viktig. Noe som ikke
hørte psykiatrien til. Somatisk, javel. Men ikke psykosomatisk nå; det ble for dumt, det
ble for gammelmodig, for vanskelig, for uhåndgripelig, ja nærmest absurd. Men nå hadde
altså Alexander Nilsen slitt med disse fotsmertene siden årsskiftet. Det ble fire hele
måneder nå, med konstante smerter. Det hadde begynt som en betennelse; nå visste ikke
legene riktig hva det var. Om det var nervetrådene eller senene. Alt Alexander visste for
sikkert, var at det var en psykosomatisk lidelse. Det kom av denne følelsen av evig
mismot, som hadde satt seg i ham, som en sinnets vegg, omtrent. Det at han endelig
hadde gått fra håpet om noengang å oppleve kjærlighet igjen. Det var noe spirituelt over
det. Noe ullent noe. Noe han ikke kunne redegjøre for. Noe dyrisk. Noe brutalt. Omtrent
som hele verden var brutal. Han ville ikke være fatalist, men det var hva han var. Fatalist.
Nå forventet han å få med seg alle mulige eskapistiske uttalelser, fra øverste hold, først
fra Bonn og så fra København. Hva angikk klimapolitikken da. I så måte var det vel
instinktet, intuisjonen, det kom an på. Det kjedelige faktum at Alexander Nilsen kunne
fornemme at folk flest ga blaffen, samt at alle verdens styresmakter allerede hadde gitt
opp enhver tanke på bærekraftig utvikling. Alt hang sammen, tenkte Alexander mutt,
over sin halvliter med øl. Folk ga jamt faen, styresmaktene gjorde minst mulig. Det var
noe hyklersk over det hele. Og det angikk også kjærlighetslivet hans. Denne tåpelige idé.
Som om det skulle lysne opp her? Som om kjærligheten liksom skulle seire? Som om
freden endelig skulle gis en sjanse? Å nei. Som om menneskeslekten noengang skulle
komme til å innrømme, åpent og ærlig, at vi hadde med noen katastrofale nyheter å gjøre
her, hva angikk vind og vær? Å nei, du. Det var selvbedraget som vant fram. Og det
gjorde det på alle fronter. Folk hatet sannheten så sterkt at de, med største letthet, kalte
sannheten løgn og løgnen sannhet. Terrorister fra al-Qaida sto bak angrepet på World
Trade Center og Pentagon den 11. september 2001. Det var en veldokumentert løgn,
men nei, det var sannheten. Og mennesket gikk løs på naturen, ødela den systematisk,
det var sannheten, men nei, det var løgn: Det var vanlig næringsliv, ordinær industriell
virksomhet, og ingenting å ta på vei for. Det angikk arbeidsplassene nå. Ikke miljøet.
Selvbedrag, tenkte Alexander. Som for å skjule ubehageligheter for seg selv; det å overtale
seg selv til å tro noe man innerst inne visste ikke stemte. Ønsket, intensjonell uvitenhet,
altså. Ja, noe så inn i hampen fatalt. Men nei. Og for å gjøre vondt verre:
Hovedproblemet hva gjaldt selvbedraget, var at det på det nærmeste var umulig å få noen
til å innrømme at de faktisk drev og løy for seg selv; dette med vitende og vilje.
Gjorde ikke Alexander Nilsen også det? Løy han ikke for seg selv? Forsøkte han ikke selv
å skjule ubehageligheter for seg selv? Nå? Visst faen gjorde han vel dét. Det var bare
menneskelig, så klart. Å gjøre et forsøk på å frigjøre seg selv, distansere seg selv, fra en
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verden så full av negative tendenser. Ved å lyve littegranne. For seg selv. Som nå: Her
Alexander Nilsen satt og følte på den vonde foten sin, og syntes forferdelig synd på seg
selv, overbevist, som han var, om at kjærligheten selv, i all sin prakt, hadde forlatt denne
kloden. At det var noe endelig over dette. Som om tida stanset opp. Som om alt håp
endelig var ute, og scenen, jorda, var forberedt på genocidale kriger på lokalt plan, nede i
Afrika, i det sørlige Asia og i Latin-Amerika. Dertil kom forventingen om en flom av
flyktninger, som trakk i alle retninger og invaderte alle vestlige nasjoner, som var det (var
det?) den naturligste ting i verden. Nå? Hadde det seg ikke slik at Alexander Nilsen drev
og løy til seg selv av og til? Og satte sin naive lit til alt det gode og greie, ja det snille, som
Barack Obama slo til med, i mange av talene sine. Som den talen i Praha, nå, tilbake i
begynnelsen av april, der han snakket seg varm om en drømmeverden der atomvåpen
ikke lenger fantes. Ja, neppe i hans levetid, men senere, kanskje? Når verden endelig var
rede for dette, altså: «Bla, bla, bla, bla, bla.»
Det var som denne internett-kontakten, bloggeren, Andrea Bühler, hadde skrevet det
ned, i en e-post nå nylig: «Det er dumt å slite med tryggheten. Men det er blitt så
skummelt, alt sammen. Jeg tror folk misliker det å bli intellektuelt utfordret. Folk ønsker
absolutt ikke å få sine innarbeidede holdninger utfordret. Ikke på noe vis! Ja, ta
klimaproblematikken, for eksempel: Det er klart man ikke ønsker seg klimapolitikk; det
er jo så mye lettere å leve uten. Folk flest hegner om retten til å ta lett på det hele, å late
som ingenting, og bare la det stå til. Som om alt som skal diskuteres, først i Bonn og så i
København, ikke er av særskilt betydning. Det er mangelen på folkelig engasjement som
skremmer meg mest. Den totale likegyldigheten som eksisterer mellom alle folk og alle
samfunn. Her finnes ingen samarbeidsånd. Bare panisk konkurranse. Intet annet enn en
vent-og-se-holdning, som umulig kan føre til noe annet enn et sant forkastelig status quo,
som medfører fortsatt ødeleggelse av natur og miljø, samt en videreføring av dette
selvbedraget vi sliter med. Å måtte komme til den kjedelige konklusjon at likegyldigheten
vinner fram. Hvordan kan man utfordre en slik holdning når flertallet da ikke liker å bli
utfordret? Når flertallet faktisk møter intellektuelle utfordringer på en måte som, i all
enkelhet, kan kalles både spydig og kvalmende?»
Alexander Nilsen hadde ennå ikke besvart denne e-posten. Han tenkte han skulle gjøre
det i kveld. Han ble sittende og lure på dette med å flykte inn i selvbedraget. Hva hans
personlige selvbedrag gikk ut på? Alexander ønsket seg langt, langt vekk. Men hva hjalp
det vel å gjøre som psykologen sa, og reise til Danmark eller Nederland? Det ble vel som
hans mor så klisjémessig hadde sagt det: «Nissen blir alltid med på lasset.» Alexander
ristet av seg tanken. Den lot seg enkelt drukne av en god slurk øl. Hva angikk
selvbedraget nå, kunne han meget vel rive seg i håret og sette seg ned og knekke
fingerledd. Det var kjærligheten det dreide seg om. Kjærligheten som drev en. Drømmen
om kjærlighet. Trangen til kjærlighet. Men akk! Så umulig det var: Bare det å nærme seg,
psykisk, mentalt og følelsesmessig, dette uklare feltet i det menneskelige, «der soma og
psyke, kropp og sjel, overlappet eller filtret seg sammen med hverandre.» Så vulgært som
det var. Og så sjenert som han var. Så sårbar. Så knust. Egil Kristoffersen var vel neppe
freudianer. Nei, Egil Kristoffersen, han var vel bare en helt vanlig psykolog, han. Stolt av
yrkestittelen sin, skjønt han ikke hadde noen idé hva angikk behandlingen av gamle
traumer, akutte nevroser og psykoser som kom og gikk. Nei du: Kristoffersen gikk på
jobb fordi han fikk lønn for det. Og Alexander Nilsen, denne stakkaren, fant det kul
umulig å nærme seg de tema som virkelig var av betydning i hans liv. Den kjærligheten,
da. Som var forsvunnet nå. Et tabuområde av dimensjoner. Et tabuområde av det slaget
som fort truet med å sette terapeuten ut av spill; da som et resultat av naturlig sjenanse.
Det var mye enklere for Kristoffersen å sitte og nikke til en klient som snakket av seg alle
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mulige problemer; problemer av storpolitisk og vitenskapelig natur. Vanskelige tema, som
Alexander hadde lett for. Vanskelige tema, som psykologen mente bare slet klienten ut.
Vanskelige tema, som Alexander flyktet inn i, i all sin paradoksale sjenanse. Ja, i alt
selvbedrag, da. Som for å slippe å snakke om sitt dunkle forhold til det yndige kjønn.
Ting han hadde blitt utsatt for. Ting han hadde utsatt seg selv for. Ting hans psykolog
ikke hadde videre lyst til å kjenne til, vite om, forstå. Ikke at dét skulle spilt store rollen:
Alexander var altfor sjenert til å snakke om drifter og impulser. Det kom aldri i verden til
å skje. Så vulgært som det var. Og så spirituelt betinget, som Alexander faktisk mente
dette var. Instinkt, intuisjon, ja, vanlig magefølelse: Som om en moderne og vitenskapelig
orientert norsk psykolog skulle være i stand til å forholde seg til slikt. Å nei, du. Nei, her
skulle alt på død og liv vitenskapeliggjøres. All åndelighet var for tegn til sykdom å regne.
Det var nøyaktig som Andrea Bühler hadde sagt det i ei tekstmelding for litt siden: «Det
kjeder meg å snakke om håndvesker og sko, men det er dessverre så lett å snakke om
slikt.»
Andrea Bühler var ett av disse menneskene som ønsket Alexander Nilsen alt godt, hva
gjaldt alt av skriftlig aktivitet. Hun skulle absolutt ha ham til å skrive prosa igjen. Hun
skulle absolutt ha ham til å begynne på nytt igjen nå, tre år etter at han hadde gitt opp
forfatterdrømmen, én gang for alle. Det gjaldt det faktum, eller den fornemmelsen av at
alt hva han skrev ble for sensitivt for kulturelitens, overklassens lekestuer. Vissheten om
at han aldri skulle komme seg gjennom dette borgerskapets nåløye. Det ble for intimt for
dem. Det ble for politisk. For selvdestruktivt, for eksistensialistisk, ja altfor misantropisk
for dem. For dystert, for skjebnesvangert kanskje? Bloggeren, internettidioten Alexander
kunne gjerne sette seg ned og skrive saklige kommentarer på andre menneskers blogger,
eller diskutere friskt med en hel masse mennesker på forskjellige diskusjonsfora. Han
kunne være en dønn ærlig fredsforkjemper med grunnleggende menneskerettigheter på
agendaen. Ja, han kunne også være dønn vitenskapelig anlagt, både hva angikk
befolkningseksplosjonen og, ikke minst, den løgnaktige tausheten til all verdens
samfunnsforskere, hva angikk sosiale tragedier som klimasak og miljøspørsmål. Så langt,
så vel, men når det kom til prosaen, følte han, bestemt, at han – symbolsk nok – drev og
myrdet seg selv. Spirituelt sett, og åndelig vurdert, følte han seg fullsynkronisert med en
menneskeslekt som endelig hadde gått fra vettet, og bestemt seg for å fortsette som før,
status quo, i et mareritt av en verden, preget av en stadig større menneskeslekt, som var
som programmert til å legge selve livsgrunnlaget i ruiner. Det var en skremmende følelse.
Han satt og skalv. Han gjorde seg antisosiale tanker.
Alexander tok seg sammen. Han hadde så lett for å flykte inn i en verden full av
problemstillinger hva angikk storpolitikk, verdensøkonomi, miljøspørsmål, krig, krim og
fanteri. Det var sjelens eget immunforsvar det dreide seg om. Alt var bare så håpløst nå!
Han fant det vanskelig å ta seg selv på alvor. Hva? Spirituelle erfaringer? Åndelighet?
Alt dette hatet.
Det var ei hatefull tid han så for seg nå. Ei tid sterkt preget av misantropi. Ei redselsfull
tid var det han så for seg nå: Ei tid sterkt preget av den snart så glassklare sannhet at
pengene var langt, langt viktigere enn miljøet. Nettopp dét var iallfall hovedinntrykket
Alexander hadde sittet igjen med i etterkant av klimamøtet i Bali, i desember 2007: At alt
kokte ned til et krav om fortsatt økonomisk vekst, noe som tvang Al Gore til å si det som
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det var: «I am going to speak an inconvenient truth. My own country, the United States,
is principally responsible for obstructing progress here in Bali. We all know that, but my
country is not the only one that can take steps to ensure that we move forward from Bali
with progress and with hope.»
Ett og et halvt år senere var situasjonen den at USA hadde valgt seg et menneske til
president. Det kunne umulig være for dumt? Hva resten av verden angikk, var forskjellen
den at finanskrisa var et faktum, noe som var av avgjørende betydning for sterke krefter i
samfunnet. I alle verdens land satt den sosiale eliten og ruget på den makta som det
kapitalistiske systemet hadde skjenket dem. Aldri om dét skulle endre seg. Nei, tvert imot:
Man hadde da andre metoder. Nå skulle folk flest – fattige lømler, de fleste av dem –
holdes nede av et mediesamfunn som, med tida, hadde utviklet hypnotisk makt over
menneskesinnene. Mediesamfunnet skulle få folk til å tro på den vanvittige løgnen at alt
var i den skjønneste orden her. Det var jo ikke særlig vanskelig. Det ble som Andrea sa
det: «Det er klart man ikke ønsker seg klimapolitikk; det er jo så mye lettere å leve uten.»
Alexander gikk til innkjøp av øl nummer to. Han satt alene ved sitt bord i kroken. Nå
forsøkte han å unnlate å tenke. Bare blåse i all tankevirksomhet. Meditere. Et råd han
hadde fått; ikke av én, men av flere: At han burde lære seg å meditere. Han fikk det
naturligvis ikke til. Han ønsket seg, mer enn noe annet, en av-knapp for alle sanser, en
ignorér-knapp for alle mulige inntrykk.
Han reiste seg fra bordet, og gikk og hentet seg dagens utgave av Dagbladet.
Forsidesaken gikk ut på at 42.000 nordmenn var rammet av Alzheimer, og at 800.000
nordmenn brukte medisiner som ekspertene fryktet økte faren for Alzheimer, samt at de
samme ekspertene regnet med en tredobling av Alzheimer-tilfeller i Norge. Alexander
tok med seg avisa til sitt bord, satte seg ned og bladde i den, interesseløst som bare det.
Han fikk nyhetene sine fra forskjellige internettsider. Han tenkte ofte som så at det var
underlig hvordan takhøyden var så mye høyere i internettutgaven av aviser som
Dagbladet og VG, sånn sett i forhold til papirutgaven. Man var så forsiktige med hva
som kunne gå i trykken; mye mer forsiktige enn man var med innholdet på
internettsidene. Det var noe løgnaktig over det hele. Det var ikke til å komme forbi. Nå
hadde Alexander sluttet med å kjøpe aviser. Nyhetssendingene til NRK og andre TVkanaler hadde han også sluttet å følge med på. Han forholdt seg utelukkende til internett.
Til internettsidene til engelske, australske og amerikanske aviser, der den heller brutale
virkeligheten ble skildret på så mange vis, bare med så mye større ærlighet, redelighet,
enn hva tilfellet var når det gjaldt trykksaker av alle slag. Trykksverta var man uhyre
forsiktig med. Alexander tenkte det var et eldgammelt, kristent tankemønster som gjorde
seg gjeldende her: At det som sto på trykk var en tanke sannere; at det som gikk i trykken
måtte være mye rensligere enn det som framkom på nett. At det var en god, gammel
kristen idé det kokte ned til: Ideen om at det som gikk i trykken hadde høyere
sannhetsgehalt enn noe av det som kunne stå håndskrevet i notisbøkene til folk, samt
også det som sto skrevet på en blogg. Alexander mente det var en uhyggelig kjedelig sak,
dette her. At avisene skulle være så fulle av en mengde pisspreik, alt mens
internettutgavene til de samme avisene skildret ei samtid full av skrekk og mulig gru. Det
var sannelig også til å få fnatt av.
Alexander bladde uinspirert i avisa. Han nådde debattsidene, og her fant han noe av
interesse. En viss Thomas Moe Skjølstad hadde skrevet en kortfattet artikkel om «norske
avisers klimasvik.» Som skrevet, da: «Ved Senter for Energi og Samfunn på NTNU har vi
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studert norske og svenske aviser fra 2002 til 2008, og finner tydelige forskjeller. Norske
aviser har, mer enn svenske, fortalt en historie om uenighet. Prinsippet om balansert
dekning har gjort seg gjeldende. Utsagn som setter klimaendring i sammenheng med
menneskelig aktivitet balanseres med utsagn om motstridende teorier. Slik skapes et bilde
av vitenskapen som delt på midten, mellom troende og skeptikere.»
Interessant nok, nå. Over en øl. Så hadde det seg også sånn at svenske journalister ikke
hadde noen olje- og gassrikdommer å stille seg beskyttende bak. Svenskene hadde
møbelfabrikanten IKEA, den konkurstruede bilfabrikken Saab, og så Volvo, da, alt mens
vi, her i Norge, kunne skilte med en lang rekke mindre miljøvennlige bedrifter, så som
StatoilHydro og Norske Skog, som norske journalister bare ikke måtte svikte nå, da med
tanke på sponsorkronene, men også de nasjonale interessers gode rykte, nasjonalt som
internasjonalt. Nei, sånn sett, tenkte Alexander, var det mye enklere å være en svensk
journalist enn det var å være en norsk en.
Han la avisa fra seg, og konsentrerte seg om et forsøk på å unnlate å tenke. Det gikk ikke.
Det gikk aldri. Tankene, de surret og gikk. I gal retning.
Alexander Nilsen hadde konsekvent sluttet å kjøpe aviser, og det forlengst. Det var på
diverse internettfora noe av særskilt betydning ble presentert for lesende og
nyhetshungrige folk. Norske aviser hadde, mer eller mindre, gitt hele klimasaken opp.
Utrolig lite fruktbart gikk i trykken. Når det kom til forskjellen mellom norske aviser og
andre lands aviser, satt han igjen med vissheten om at det eksisterte aviser, både i USA,
Storbritannia og Australia: Aviser som ikke drev og pyntet på situasjonen, men sa det
som det var; at klimakrisa var av det fundamentale slaget, og at vi alle, av den grunn,
burde anse kutt i klimagassutslippene som en nødvendighet av noter, ellers sto vi i fare
for å legge hele økosystemer i ruin. Dette var saker man kunne lese på internettsidene og
bloggene til etablerte aviser som britiske Guardian, Times, Telegraph, Independent og
The Observer. Det var noe alvorstungt og sterkt systemkritisk over det den engelske
pressen lot publisere på internett. Av og til kunne britiske internettjournalister bli
eitrende forbanna og sinte. Alexander måtte smile litt, sånn ut i lufta, over ølglasset sitt:
Det ble kanskje akkurat som Pink Floyd engang hadde sagt det: «Desperation is the
English way.» Og det var klart: Så lenge britiske myndigheter tillot byggingen av flere og
flere kullkraftverk; så lenge britiske klimagassutslipp gikk rett til værs, kunne man føle seg
riktig sikker på at britiske aviser av det seriøse slaget, kom til å forsette med å stemple
britisk klima- og miljøpolitikk som fortvilende. Britiske journalister kunne godt finne på å
kalle Gordon Browns miljøpolitikk famøs, intetsigende og, når alt kom til alt, løgnaktig.
Innafor dørene til alle norske mediehus var det nok slik at den norske litenheten, som
Ferdinand Finne hadde snakket om, som grunnlag for å forlate dette landet, inntok alle
redaksjoner. Denne vissheten om at vi alle levde våre meget gode liv, i et land som gang
på gang ble vurdert til å være ett av verdens beste land å bo i, og det mye på grunn av olja
vår, og gassen. Det var den politiske og redaksjonelle soveputa, da: Her, i det gode landet
Norge, eksisterte ingen grunn til bekymring. Men så var det også på det viset at norske
oljeselskap unnslapp all den innenlands kritikken som britiske oljeselskap ble utsatt for,
av journalister som ville noe mer enn bare å tekkes de store, de sterke, de rike og
allmektige.
Mobiltelefonen ga fra seg en kort liten lyd: Ei tekstmelding var kommet inn. Alexander
plukket mobiltelefonen opp fra lomma, og trykket på en knapp. Det var – ironisk nok,
da, ettersom han satt her og tenkte på britiske journalister – en tekstmelding fra Richard
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Haywoode; en gammel kjenning fra tida i Trondheim, da Alexander drev og studerte, og
fremdeles var å regne som litt uforutsigbar, men temmelig normal. Richard hadde jobbet
i Trondheim, på NTNU, som foreleser i geografi. Han var bosatt i Ipswich nå, og
dermed å regne som en internett-kamerat; en han forholdt seg til, nesten daglig, på et
britisk diskusjonsforum – The Environment Site – en åpning for åpen og, på det aller,
aller nærmeste, sensurfri debatt hva angikk alt som måtte ha noe å gjøre med menneskets
forhold til miljøet. Nåvel. Meldinga lød: «You ought to know how choosy I am before I
place any hope in what these people are saying. First and foremost, they mustn't be
treacherous or sneeky. And I just don't like the feeling that I'm being lied to.»
Alexander smilte ut i lufta. Han stusset litt nå. Hva i all verden var dette? Og hvilke folk
var det nå han siktet til? Han bestemte seg for å vente med å svare. Akkurat nå, sånn rett
etter timen med Egil Kristoffersen, følte han seg bare tung til sinns. Hva da? Løgnaktige
og forræderiske? Reagerte han på noe Alexander hadde blogget om? Eller var det bare en
typisk frustrert Richard-melding, som antydet at mannen var forbanna over noe, sur, sint,
lei og en sjelden gang manisk?
Han la telefonen tilbake i lomma, tok seg en slurk øl, kikket ut i lufta, tok livet med ro.
Han drømte seg bort. Han drømte seg inn i en tilværelse som noe ganske annet enn
internettidiot. Og han tenkte på kjærligheten. Denne venstrefoten, som gjorde så vondt.
En somatisk reaksjon på et følelsesrikt møte med et menneske som virkelig ikke var hans
type; det til tross for at de hadde det aller meste til felles, hva gjaldt alt fra posttraumatisk
stressyndrom til, ja, naturvern og grønne verdier – til og med bevisstheten om den
pågående befolkningseksplosjonen. Dette hadde han forstått av alle disse e-postene,
tekstmeldingene, samtalene over telefonen, som hadde pågått i to måneder før de endelig
møtte hverandre, ansikt til ansikt, i Bergen, i desember 2008. Fem dager hadde de satt av
for å «bli bedre kjent med hverandre». Fem katastrofale dager, det var det de hadde endt
opp med. Kjemien mellom dem, den stemte slettes ikke. Nei, stikk motsatt! Til tross for
at de hadde alt mulig til felles, på det tankemessige planet, på det filosofiske planet, og
også når det gjaldt verdier og livssyn, så å si, vel – når det kom til det sosiale planet,
hadde det absolutt ikke fungert dem imellom. Hun var som en hvesende katt. Og
Alexander, vel, han var som ei redd lita mus i en krok å regne. Han hadde prøvd så godt
han kunne, men likevel ... nei, huff, det hadde vært en skrekkelig opplevelse ... dama var
neimen ikke sunn ... eller forholdet dem imellom var ikke sunt ... ja ... noe sånt ...
Han kom tilbake til Bodø med skrekkelige følelser som rev og slet i ham, gnog ham opp,
som fra innsida. En følelsesmessig utblåsning av noter, det var det dette møtet hadde
vært. Han visste at det kom til å ende med en fysisk kollaps av noe slag. Han var så vant
til det. Hans kropp og hans sinn hang sammen som bare det. Psykosomatiske symptomer
og reaksjoner hadde han da virkelig vært borti tidligere. Men denne ble drøy. Det
begynte, mot slutten av desember, med en betennelse i venstre fot. Denne lot seg lege
ved hjelp av antibiotika. Hevelsen gikk ned, men smertene vedble. Han ble sendt til
kontroll flere ganger. Spørsmålet var hva som feilte ham. Var det blodpropp? Nei. Var
det senebetennelse? Var det nervetråder som hadde gått i klem? Hva var det? Umulig å si.
Han fikk smertestillende. Han fikk beroligende, muskelavslappende midler. Så fikk man
vente og se, da. Om tilstanden var av det kroniske slaget, eller bare et forbigående
fenomen?
Ja, dette livet, tenkte han, og tok seg en god sup øl; dette livet, det var virkelig uvirkelig.
Det kokte ned til ting av det åndelige, det spirituelle, det følelsesmessige slaget. Til
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dypereliggende, spirituelle ting, som han fant uhyre vanskelige å snakke om, også til sin
psykolog. Det fikk bli som Sigmund Freud hadde sagt det: Drømmene våre var, ifølge
ham, uttrykk for sterke psykiske krefter. Så fikk vi se da, med tiden ... Om kjærligheten ...
Om godviljen ... Om nå håpet var der, ett eller annet sted, å finne ...
Nei, tull. Som denne selvskadersken engang hadde sagt det: «Hvilken kjærlighet?»
Hvilket håp?
Han kunne lite annet gjøre enn å tenke over det som hadde skjedd. Nå tenkte han, meget
bestemt, at miraklenes tid var forbi. Skjønt han visste at et mirakel var det som skulle til,
vel, så innfant han seg nå med den visshet at dette ikke var tida for kjærlighet. Han ble
sittende og tenke. Han lot tankene dra ham med seg til Praha en tur: Alexander Nilsen
kjente bare så altfor godt til det destruktive, det likegyldige, det ondsinnede, det hatefulle
og det morderiske aspektet ved det å være et menneske i en viss maktposisjon; en person
som spilte noen rolle; en autoritetsperson; ja, altså, da som skildret så mange ganger, og
så uhyggelig godt, av mesteren Franz Kafka; anonym mens han levde, men litt av en
legende etter sin død.
For Alexander Nilsens del var det innlysende sikkert at alle offisielle sannheter var basert
på løgner av det durkdrevne slaget. Han tenkte som antropologen F.G. Bailey. Gamle og
nye løgner dannet utgangspunktet for alt som var av dagsaktuell politikk. Kafkas spøkelse
satt og lo av ham, her han satt, Alexander, snill som et lam, både høflig og grei, og
fredsommelig, ikke minst; ... alt dette i en verden preget av blod, gørr, fattigdom, sult,
forsøpling, forurensning og elendighet. Der de rike og mektige satt med alt av
definisjonsmakt, og utelukkende sørget for alt hva best var, med tanke på seg og sine;
beskyttet som de var av lover og regler, forordninger og påbud, samt enorme lagre av
rifler, maskingevær, bomber, granater, miner, raketter, osv. Og så eide de folk til å bruke
dem. Å ja. De eide dem.
*
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Alexander drakk ut, reiste seg fra bordet og gikk. Han kjente på disse smertene i venstre
fot. Han haltet litt, men sa seg på en måte tilfreds med det faktum at det å sykle, tråkke
på pedaler, gikk helt fint. Det ble ikke det samme presset på foten da, som tilfellet var når
han gikk. Men han måtte også fundere over det, sånn helt for seg selv, om ikke disse
fotsmertene kunne forsvinne like brått, ja like spontant, som de hadde kommet. Så deilig
det skulle vært.
Han gikk ned til Glasshuset, der sykkelen sto parkert. Han åpnet låsen, kastet seg på setet
og fòr avgårde i et voldsomt tempo. Han kunne trenge det nå. Bruke muskler her, og bli
litt svett. Hans tilværelse var dessverre av det stillesittende slaget. Det gikk i kaffe,
sukkerbiter og røyk. Det var sikkert ikke bare sunt. Men han nektet plent å delta i det nå
så vanlige sunnhetssirkuset, der alt her i livet liksom handlet om å holde seg sunn og
frisk, ta trantabletter, ta sit-ups, jogge seg en tur, hver bidige dag, stumpe røyken. Han
nektet også å iføre seg refleksvest hver gang han skulle ut og sykle seg en tur. Han mente,
ganske bestemt, at hele det norske folk inngikk i en trygghetspsykose nå, en
sunnhetspsykose, en friskhetspsykose; ett eller annet. Et massehysteri. Ja, her var det om
å gjøre å passe på kolesterolet. Her var det om å gjøre å holde seg i fysisk form. Alt mens
vi forurenset og forsøplet denne svinestien av en planet i et tempo av det sant uholdbare
slaget. Alexander Nilsen fikk det liksom ikke til å stemme. Nøyaktig hvilken form for
selvbedrag var det det var tale om her, når alt kom til alt? Ja, han fikk spørre sine små
grønne menn.
Han stanset ved REMA 1000 på Stormyra, på vei hjem. Han trengte tobakk, og så
trengte han mat. Han gikk til innkjøp av en pakke Lucky Strike, en pakke med Gul 3,
pølser, makaroni, poteter og gulrot. Så visste han hva han skulle spise til middag.
Pølsegrateng. Han kjøpte også en pakke Ibux. Mot fotsmertene, da. Det bekymret ham
litt, dette her. Hva det var for noe, sånn rent somatisk? Greit nok: Det kom nok av det at
han hadde utsatt seg for en traumatisk opplevelse av det psykososiale og følelsesmessige
slaget. Det var det disse fotsmertene dreide seg om. Men likevel. Det måtte da være mulig
å finne ut av hva det faktisk var for noe, dette her. Rent fysisk, kroppslig. For noe måtte
det saktens være.
Han la varene sine i en plastpose, satte seg på sykkelsetet igjen og bega seg på hjemveien.
Skjønt, hjem og hjem. Alexander manglet denne hjemfølelsen. Dessuten hadde han også
fått det for seg at jo nærmere han kom dette stedet der han hadde vokst opp, og som
han, av den grunn, skulle vært i stand til å kalle hjem, desto verre ble det. Bodø, det ble
skrekkelig nært den bygda, dette tettstedet, der han bodde, som barn og ungdom: Dette
stedet han burde vært i stand til å kalle hjem. Begrepet hjem, i betydningen hvor man
opprinnelig kom fra, det hadde aldri Alexander hatt noe forhold til; ikke siden midten av
åttitallet, mens han ennå gikk på ungdomsskolen. Saken var den at han hadde flyttet fra
Salten-distriktet i 1990, og det for godt. En befrielse, det var det det var tale om her. Han
dro til Trondheim. Det var nok for å studere ved universitetet, det er så, men det var også
tale om en flukt fra det hesligste, mest ufølsomme, aspektet i denne verden, nemlig
Bygdedyret: Et drepende monstrum av det mest kyniske, mest insensitive slaget: Et
monstrum som levde og virket mellom mennesker av ethvert slag og ditto karakter. Man
skulle ikke skille seg mye ut, før Bygdedyret kom snikende inn i ens liv, i form av
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snusfornuftig pjatt, ondskapsfullt ryktemakeri og total eksklusjon fra alt av samfunnsliv:
En nedbrytende form for sosial kontroll, som Alexander kjente ekstra godt til, som den
radikale lømmelen han var, og vel bestandig hadde vært.
Uff, Bodø nå. Hva i alle dager hadde han her å gjøre? Det sto ham fullstendig fritt å flytte
dit han ville, men han ville jo ingenting! Noe så latterlig. Ettersom han kom til NordNorge som en annen flyktning, uten fast bopel og ingenting i orden, hadde kommunen
hjulpet ham med ei lita leilighet i Bodø. Den var 45 kvadratmeter stor, med kjøkken, stue,
soverom og bad: Ei leilighet som var helt grei. Om den bare hadde ligget på et helt annet
sted. Nei, han mistrivdes sterkt her nordpå. Men en formening om hvor han skulle kunne
trives bedre, vel, det visste ikke Alexander å komme opp med. Han satt i et sjelens fengsel
her, usikker på hva han ville, kunne og burde sørge for å gjøre. Et sjelens fengsel, et helt
liv uten håp, uten mening, uten retning, bare stillestående som bare det. Han hadde
ingenting i Bodø å gjøre. Han hadde heller ingenting i Danmark eller Nederland å gjøre.
Å, dette irriterte livet av ham: Kristoffersens enkle løsning, som gikk ut på at Alexander
skulle ta til å leve som en annen sigøyner, trekkende fra sted til sted, land til land. Uten
mål, uten mening; en ung mann uten en sjanse på arbeidsmarkedet – da ifølge den
samme psykologen, som skulle ha ham til å sette seg et mål; men uten å være i stand til å
se for seg en Alexander Nilsen i vanlig lønnet arbeid. Noe så nedbrytende, da. For en
horribel uttalelse, da! Ufattelig! Hva da, i all verden, var vitsen? Ja, det målet: Hva i
helvete skulle det være? Han fikk stille Kristoffersen det spørsmålet, neste mandag. Hvis
han gadd. Det var neimen ikke sikkert.
Han syklet hjem. Hjem, ja. Ikke at han følte seg særlig hjemme. Og ikke at leiligheten var
særlig hjemmekoselig, heller. Det var rotete her. Ja, han forsøkte å holde leiligheten ren,
men ren og ren; det var et relativt begrep. Hybelkaninene hopet seg opp her og der,
under bordet, under sofaen og godstolen, samt ved kjøkkenbenken, da. Matrusk og rask.
Uff nei, tenkte Alexander, nå måtte tida snart være inne for en skikkelig rundvask.
Han gikk og satte seg ved databordet. Det var nesten som et ork, bare det. Han var
ensom og forlatt i en verden som ikke var frisk. De eneste kontaktene han hadde, hadde
han på internett. Hvis han noengang skulle komme til å møte dem, ansikt til ansikt, kom
det sikkert til å bli nøyaktig det samme som med den kvinnen i Bergen. Dårlig kjemi.
Elendige signaler. Eller, mye heller, noe av et skuespill. I all høflighet, da. Ettersom man
visste at man hadde både tanker og ideer til felles, skjønt kjemien mellom dem –
signalene man, bevisst og ubevisst, sendte ut til omgivelsene sine – ikke var av det beste
slaget.
Når man ble kjent med folk på internett, var det vel utelukkende tankene, holdningene og
ideene deres man fikk kjennskap til. Man kunne ikke gjøre seg kjent med alt det andre.
Det spirituelle, det følelsesmessige, det mellommenneskelige, det åndelige planet. For å få
rede på hele spennvidden, var man også pent nødt til å møte folk, ansikt til ansikt.
Alexander følte på den dystre tanken at han sannsynligvis aldri hadde kommet til å blitt
kjent med hverken Andrea eller noen av de andre blogger-vennene sine, hvis de hadde
møtt hverandre på kafé og ikke på internett. Han følte seg så rar. Han kjente på det.
Måten han så ofte følte seg behandlet som noe av et uvesen. Han hadde, etter som årene
hadde gått, fått det vanskeligere og vanskeligere på dette psykososiale planet. Det var noe
spirituelt på ferde. Noe mellom Alexander og hans neste. Noe – ett eller annet – lå
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bestandig og ulmet her, i lufta, i eteren rundt ham; noe rart, noe følsomt, noe så inn i
umuligheten plagsomt. Alexander likte det virkelig ikke. Samfunnet rundt ham likte det
heller ikke. Han var som den karen som alltid gikk og stilte seg i veien. Han var definitivt
å regne som en ulykkesfugl av noter. Det var helt umulig å opprette kontakt med noen,
her og nå, i Bodø, men også i den tida vi levde i: Ei mistenksom tid, preget av stor
usikkerhet, hva angikk alt fra Gud i himmelen til den internasjonale finanskrisa; fra den
globale klimakrisa til vårt forhold til muslimer, hinduer, bokstavtro jøder, like bokstavtro
buddhister, og ekstreme kristne. Ei mistenksom tid, drevet fram av sterke krefter som
visste så godt, i all felles vitenskapelighet, i all felles helhetstenkning, at noe var på gang
her. Noe stort. Noe fælt. Noe grusomt. Noe absolutt uhåndgripelig. Noe så ufattbart
som muligheten for en økologisk kollaps av den nokså plutselige sorten. Og hva det kom
av, dette at folk flest ga blaffen, og neimen ikke stilte noen krav?
Alt mens antallet mennesker her i verden bare steg og steg, og vissheten om at
klimaforandringene var tildels menneskeskapt lå og skumlet, som en diger bylt, innunder
dette gulvteppet man alltid hadde hatt til rådighet: Et gulvteppe som var som skapt for å
skyve alvorlige problemer innunder. Et teppe som, iallfall til en viss grad, skulle kikkes
under nå, og som man deretter skulle forsøke å forholde seg til, på et vis. Something rotten
in the state of Denmark, da, for å si det med William Shakespeare. Noe fryktelig løgnaktig.
Noe ekkelt. Noe falskt. Alexander slet iallfall med en diffus fornemmelse av at noe
fryktelig, fryktelig skummelt var på gang her nå: Starten på et narrespill av dimensjoner,
eller hva? I første omgang preget av internasjonale storheter på det politiske plan; alle
presidenter, alle statsministere i denne verden, samt deres ministre for miljø- og
energipolitikk, de skulle stå der nå, på podiene sine, foran et utall fjernsynskameraer, og
preike om håp. Det var til å bli fryktelig skremt av. Når alle mulige politiske og
diplomatiske størrelser i denne verden forsøkte å overgå hverandre hva angikk håp, håp,
håp, vel, da var det kanskje på tide å tenke litt nøyere over hvor omfattende de var, disse
problemene vi, faktisk talt, sto overfor? Da var det kanskje på tide å be om en time-out?
Som Gore sa det: «We need a new start.»
Alexander Nilsen følte seg litt usikker nå. Han visste søren ikke riktig hva han skulle
tenke, hva han skulle tro. Han visste med seg selv at hans miljøengasjement neimen ikke
var hans business. Han var fullt klar over at sterke krefter i samfunnet ville folk som ham
noe rent fryktelig til livs. Hans ønske om fred, som en del av en løsning på alle
miljøspørsmål i denne verden, kunne han se til å informere mannen på månen om; all
denne krigføringa, så idiotisk som den var, var virkelig ikke hans business. Alexander
levde nok i et demokratisk land, men det fantes fortsatt ting som hørte diplomatiets
verden til. Og diplomatiets verden, det var en ganske annen verden enn den den store
velgermassen forholdt seg til. Diplomatiets verden var en verden denne velgermassen
absolutt ikke skulle vite om! Det var en verden full av statshemmeligheter det dreide seg
om nå. Det dreide seg også om bankkontoene til disse digre korporasjonene; disse svære
konsernene som ble sagt å være altfor store til å falle. Konserner av slik en størrelse at de
bare måtte reddes. Millioner og milliarder måtte sprøytes inn i disse ellers så
konkurstruede konsernene. De trengte hjelp. Og hjelp, det skulle de få. I form av statlig
støtte. Med hjelp av skattebetalernes penger, da. Ja, statens penger. Enorme pengebeløp.
Milliarder og billioner. Tall som var for store til å forstå seg på. Lille Alexander, han visste
neimen ikke hva han skulle si. Det eneste som var innlysende sikkert var at store penger
var på spill. Enorme pengebeløp. Utenkelig store pengebeløp. Ja, pengebeløp av en
annen verden. Og hvis han nå skulle tenke seg om, så innså han kanskje at frykten for
finanskrisa var størst blant de folkene som befant seg i nedre del av bedriftshierarkiet.
Det var jo de som fikk sparken først. Alt mens konsernledelsen tok ut større og større
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deler av konsernenes midler, i form av fete bonuser og høyere lønn. Den pengesterke
konsernledelsen var tydeligvis immun mot disse innstramningstider, da alle utgiftsposter
ellers ble beskåret. Bare ikke direktørlønningene. Bare ikke bonusene til noen av dem
som satt i styrerommene. De var immune, de.
Det gjaldt finanskrisa da. Den var vel heller ikke Alexander Nilsens business. Alexander
følte seg som en vits, her han satt. Han kom til å tenke på noe Andrea Bühler hadde sagt
til ham, på e-post: «Denne framtidsangsten er fæl. Har alle den, tror du?»
Alexander hadde svart: «Dette er selvbedragets tid. Jeg er redd folk flest har hypnotisert
seg selv til å tro at det virkelig ikke er noen grunn til bekymring.»
Han åpnet mailkontoen sin. Det var ganske fantastisk igrunn, tenkte Alexander, i et blaff,
at det skulle finnes mailkontoer som var helt gratis. Det kunne han like. Ja, det var et visst
grunnlag for håp det var tale om her, hva angikk framtida, da. At denne typen
kommunikasjon kunne foregå helt gratis. At alle de store, fattige massene, kunne bidra
med sitt, uten tanke på hvor mye det kostet. Nå som alle burde holdes orientert om hva
framtida skulle og måtte innebære av forandringer, både av det ene og det andre slaget.
Om nå bare internett-tilgang og mobiltelefoner ble spredt rundt i den tredje verden, og
ble hvermanns eie, ja så kunne mange problemer finne sin enkleste løsning: Fri tilgang til
livsviktig informasjon, og åpning for å kommunisere enkle budskap, mann til mann og
kvinne til kvinne, i all visdom, i all klokskap, i all fredsommelighet, i all framtidsrettethet.
Riktig som i en gal manns drøm. Afrikanske menn og kvinner som delte informasjon
med hverandre, hva angikk nøyaktig hvor intelligent det var å klare seg godt med så lite
som to barn, og faen ikke fem, åtte, tolv. Tsk? Hm. Å ja. Det var en gal manns drøm.
Her var e-post både fra Andrea Bühler og en annen internett-bekjent: Stephen Hall, en
amerikaner; en eldre herre som, hva angikk befolkningseksplosjonen, var helt vill. Han
pekte på kunnskapsbasen til Hopfenberg og Pimentel, som gikk ut på at menneskets
antall vokste i takt med tilgangen på mat, rett og slett; noe som gjorde Stephen overbevist
om at man burde produsere mindre mat nå, slik at befolkningseksplosjonen omsider
kunne stanses. Alexander syntes ideen var nokså bisarr. Men OK: Stephen, han framsto
nå fremdeles som en meget kunnskapsrik fyr, som, til tross for sin fantastiske idé om
begrensning av tilgangen på mat, framsto som en hyggelig person med et reelt
engasjement hva angikk menneskets morbide forhold til naturen. Stephen Hall var av den
typen som aldri lot muligheten til å ta et oppgjør med sin egen generasjons unnfallenhet
gå fra seg: Han mente bestemt at lederne av hans generasjon av eldre ønsket å leve livet,
uten å behøve å bry seg om tanken på en mulig grense for en tilsynelatende endeløs
økonomisk globalisering: Et ønske om eksponensiell økonomisk vekst; et umettelig
begjær. Og dette i ei tid sterkt preget av en befolkningsvekst av det ulidelige slaget: Ei tid
da folk flest, i likhet med den sosiale eliten, satte sin fulle lit til alt som var politisk
bekvemmelig, økonomisk hensiktsmessig og sosialt behagelig; ... ja, for ikke å snakke om
religiøst tolerérbart. Stephen Hall, han satt og blogget på alle mulige internettlokaliteter,
og sa seg, uavlatelig, uhyre lei av de klare meldingene om at den amerikanske livsførselen
ikke var et tema for forhandlinger. Amerikanske verdier, og amerikansk framferd, skulle
og måtte forbigås uten spørsmål; alt mens det politiske lederskapet i USA så for seg ei
framtid sterkt preget av amerikanisering, og det over hele fjøla, fra Filippinene til Bolivia,
til Ghana, til Thailand, og selvfølgelig også, etter som man tok tida til hjelp, arabiske
stater som Yemen, Oman, Syria, Iran og Irak. Amerikanisering av hele kloden. Slik at
amerikanerne liksom kunne føle seg litt hjemme, uansett hvor de kom og gikk: En verden
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preget av store kjøpesentre, firefelts motorveier, enorme parkeringsplasser, McDonald's
og 7-Eleven. Flyplasser overalt. Luksuriøst anlagte arkitektoniske strukturer i all verdens
flere og flere storbyer. Hoteller og konferansesentre, sportsarenaer, operaer og andre
storstuer.
Alexander Nilsen (bloggeren, internettidioten) hadde mang en gang gitt ham det svar at
det neimen ikke bare var amerikansk livsstil som behørig var listet som et noe for dristig
forhandlingstema. Også her, i lille Norge, sto svært mektige krefter i veien for endring av
politikken på de områdene som kanskje ville hjulpet. Store penger sto på spill, og store
penger gikk alltid, bestandig først. Alexander hadde også, gjentatte ganger, forsøkt å
forklare Stephen Hall at Norge, i likhet med samtlige andre vestlige land, var å regne som
Amerikas stat nummer 51.
E-posten fra Stephen Hall var et hei og hallo, etterfulgt av en link til et nettsted som
kunne være av interesse for bloggeren Alexander Nilsen. Det gjaldt USAs posisjon i
forkant av klimamøtet i Bonn, og var skrevet i slutten av mars. Todd Stern, USAs
spesialutsending hva angikk klimaforandringer, hadde sagt: «We’re very glad we’re back.
We want to make up for lost time, and we are seized with the urgency of the task before
us.» Et budskap som ble mottatt med entusiastisk applaus fra et lydhørt publikum som
været en viss grunn til håp, skjønt forfatteren bak artikkelen tillot seg å si at det Todd
Stern hadde kommet med nå, så langt fra var godt nok: «America – don’t make the same
mistake. Don’t trust Obama to save your nation’s climate policies without serious pushing
from the people. You of all nations know that healthy public criticism is what makes
democracy great.»
E-posten fra Andrea Bühler var av det mer ubehagelige slaget. Det gjaldt Alexanders
psykiske og mentale helse. Om han hadde det bra? Om det var grunn til bekymring?
Han tenkte seg nøye om nå. Han hadde fått sånne meldinger før. Fra USA, England og
Australia. Internett-venner, alle steder. Folk som bekymret seg for ham. Folk som faktisk
lot til å være glad i ham, og behandlet ham med respekt. Mennesker, enkeltindivider, som
lurte på hvordan det sto til med ham. Han visste aldri riktig hva han skulle si: Herregud,
han følte seg alltid like elendig. Han var sliten nå. Sliten og lei. Dette bar nok også
skribleriene hans preg av.
Han hadde ikke lyst til å lyve. Hverken for seg selv eller andre. Når han så hadde skrevet
en meget dyster e-post, vedrørende de suicidale tvangstankene hans, som bare kom og
gikk, men hele tida lå der, i bakhodet og innerst i sjela; bare lå der og ulmet slik, alltid
tilstedeværende i Alexanders sinn, så var ikke det noe han kunne gjøre stort med. Eposten var sendt. Og sendt var sendt. Så var han bestandig like redd for å miste en
internettkontakt, bare fordi han ble for pinlig intim i alt dette tullet han fikk seg til å
skrive ned, rett så tankeløst, og bare sende avgårde, i all ufornuft. Så hadde det seg også
sånn at han gikk til samtaleterapi med en psykolog som riktig visste å bryte ham ned. Det
kom vel av at mannen hadde forstått noe, tenkte Alexander surt. Å ja. Egil Kristoffersen,
den gode psykolog, som mente at han «kunne anse sin månedlige utbetaling av
uføretrygd som noe av et kunstnerstipend.» Titusen kroner i måneden. Til en trettiåtte år
gammel fis; en lassis: Noe i den duren nå, sånn i etterkant av 1. mai. Som om
arbeiderklassen bekymret seg over statistikken, som viste at antallet trygdede her i landet
bare ble større og større. Flere og flere ble sittende som fanget i et salig edderkoppnett av
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kommunale, fylkelige og statlige forordninger; ei papirmølle som bare este ut og vokste
folk langt over hodet. Et forvokst byråkrati som behøvde flere og flere klienter for riktig
å fungere. Hva skulle man si? Nei, si? Man hadde vel ingenting man skulle ha sagt.
Nåvel.
Det var tid for middag. Pølsegrateng med makaroni, potet og gulrot. Fort gjort. Og om
det smakte? Nja. Det spilte vel ikke store rollen. Han tok slike mengder med tabletter nå:
Smakssansen var det så som så med. Det var smertestillende tabletter, muskelavslappende
og antidepressiva. Hva disse forskjellige typene antidepressiva skulle ha til hensikt, når
det var et helt liv uten mål og mening det dreide seg om nå? Nei, satte ikke pris på dette
medisinkjøret, men deltok i det, lydig som få. Flink bisk.
Livet hadde lært ham å stille seg fryktsom til alt som luktet av byråkrati. Dessuten tenkte
han at psykiatrien hadde tapt seg noe voldsomt siden dengang, i 2001, han var frivillig
innlagt med en dyp depresjon, som kom av at hans kjærlighet til en kvinne fra Nigeria
ikke lot seg gjøre. Så lenge han ikke hadde jobb, med lønn til å forsørge denne
utenlandske kvinnen, kunne han bare glemme hele greia. Det var den norske stats
utlendingspolitikk det kom an på, og den hadde intet nestekjærlig ved seg. Nei, det var
stikk motsatt: Norsk utlendingspolitikk var ufølsom, isende kald, brutal. Det samme
gjaldt for utlendingspolitikken i Nigeria: Ufølsom som bare det. Når alt kom til alt, og
sant skulle sies, var vel alle verdens land og riker naturligvis utstyrt med utlendingslover
av det slaget som vanhelliget kjærligheten. Det var som faen, da. Var ikke kjærligheten
hellig? Den var ikke det. Ingen kjærlighet over grensene, takk. Dette kunne ikke
byråkratiet hjelpe for. Det var grei skuring. Byråkratiet, hva enten på lokalt eller nasjonalt
plan, var og ble like kynisk, like rått, like steinhardt. Det var noe mekanisk over det hele.
Noe maskinmessig. Noe fryktelig, fryktelig ondt. Som om man, som saksbehandler, var
ute av stand til å behandle mennesker som mennesker, men utelukkende som et navn og
et nummer i rekka; kjølig, metodisk, hjerteløst, ja nærmest vandødt. Som om det ikke var
levende mennesker det var tale om her: Folk med et følelsesliv, med sjelsevner, hjerte og
hjerne. Å nei. Man måtte bare forvente å bli behandlet som en maskin. Og underkaste
seg, uten ett spørsmål, et byråkratisk system som betraktet deg som et problem.
Han visste ikke riktig hva han skulle gi til svar på e-posten til Andrea Bühler. Han prøvde
seg fram: «Psykisk utviklingshemmede styrer dette landet: Dette utgjør en god grunn til
en viss framtidsangst. Hva angår mine personlige demoner, som liksom presser meg i
retning av suicid, vel, så tenker jeg vi sier det som så at Alexander Nilsen, han har tenkt å
få med seg sommerolympiaden i London, nå om en tre års tid. :) ... Forresten har det seg
sånn at jeg vurderer å sette meg ned og skildre, prosaisk nok, godtfolks forhold til
framtida. Du må gjerne si tvi, tvi. Så får jeg si tvi, tvi til deg, med tanke på dine prosadikt
og din roman-idé. Bare det ikke ender med en håpefull start som ender opp i det store
intet, etter hvert som man setter seg inn i sakene, og tar til å skjønne at verden faktisk er i
ferd med å bli styrt rett ned i den berømte grøfta. Jeg tenker meg dum på den
berømmelige nestekjærligheten, på barmhjertigheten, på nåden. Hvordan det kan ha seg
at alle disse elementene er som forsvunnet fra kultur og samfunn: Et kapitalistisk
samfunn, et sosialt råkjør, som blir bare mer og mer brutalt, og ikke mindre hektisk. Det
har seg imidlertid sånn at det er så fantastisk mye mellom himmel og jord, og mellom
mennesker, ikke minst: Så mye jeg er ute av stand til å forstå. Fornuften strekker ikke til.
Alt mens verden snart vil være ferdig amerikanisert, sitter jeg her og føler meg som noe
av en indianer. Jeg tenker på disse tingene som Hopi-indianeren Thomas Banyacya hadde
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å si til FNs Generalforsamling, helt tilbake i 1992: «This is now a time to weigh the
choices for our future. We do have a choice. If you, the nations of this Earth, create
another great war, the Hopi believe we humans will burn ourselves to death with ashes.
That’s why the spiritual Elders stress strongly that the United Nations fully open the
door for native spiritual leaders as soon as possible.» Jeg tenker ofte på det samme viset.
Den totale amerikanisering av alle verdens stater og nasjoner, er hva som er på agendaen
her. Den amerikanske livsstilen skal integreres, inkorporeres, i all verdens stater og
kulturer. Med tanke på amerikanernes carbon footprint, kan det umulig være bra for miljøet.
Ja, jeg hoster litt. Jeg harker litt. Og tenker som så at Gud er amerikaner, og ønsker oss
alle alt ondt.»
Alexander sendte meldinga avgårde. Den fikk være som den var, og hvis han skulle få det
for seg at den var i drøyeste laget eksotisk, vel, så kunne han tenke seg inn i en paranoid
psykose, her han satt, og forsøkte å si noe fornuftig om det ufornuftige. Det fikk være
som det var.
Han tenkte tilbake igjen, på hvordan psykiatrien hadde tapt seg noe grassat, siden 2001.
Han tenkte på hvordan det fremdeles, i 2001, var mulig for psykologene og sosionomene
å inngå i dialog med sine pasienter. Faen heller. Kristoffersen var jo bare full av tull, sant
å si. Som menneske var han ute av stand til å tenke den tanken at noe var fryktelig galt
med menneskets forhold til naturen. Han var iallfall flink til å dysse det ned, eller bare
kalle det hele Alexanders psykiske problem. At pasienten bare slet seg ut med slik
tankevirksomhet. Kristoffersen snakket om elektrosjokk. Det var aldri på tale i 2001,
enda så deprimert han var. Elektrosjokkbehandling var bare ikke en behandlingsform
som sto på agendaen til psykiatrien, tilbake i 2001. Men nå, åtte år senere, var sannheten
den at flere og flere mennesker ble sendt til sykehus, lagt i narkose, for så å få elektriske
støt i hodet. Alexander tenkte det var symptomatisk for en utvikling som gikk i retning av
å legge hele psykiatrien ned. Og hvis han nå skulle få det for seg igjen, å skrive en roman,
vel, så kunne han sikkert begynt med sitt forhold til det norske byråkratiet, til
helsevesenet, til legestanden, til psykiatrien?
Det ble ettermiddag. Det ble kveld. Tida sto stille, bare klokka gikk. Alexander levde i et
dystert nu. Et nu uten innhold, et nu uten håp. Alexander levde sitt liv fra time til time,
dag til dag; stillstanden var og ble den samme. Han satt og følte på situasjonen. Han lot
seg uvillig gripe av en mefistofelisk følelse av tap. Av sin visshet om at samfunnstoppene
ikke hadde noe godt på lager. Bare nye løgner; løgner av størrelsen endeløs. Løgner som
skulle presenteres av politikere, diplomater, byråkrater og samfunnstopper, som de gjorde
seg gjeldende i alle verdens land. Løgner, som fortalt av lederne av all verdens
internasjonale organisasjoner. Av folk som hørte den søkkrike kultureliten til, og dette i
alle verdens land: Folk som skulle komme til å se det som en hovedoppgave her i livet, å
formidle politiske budskap fulle av håp. Alt mens all mulig forsøpling og forurensning
pågikk i et stadig økende tempo. Alt håp så ut til å være forduftet blant de store
folkemassene. Det var neimen ikke mange som viste særskilt interesse for miljøet.
Politikere og diplomater skulle smile til kamera nå, idet de presenterte løgn etter løgn,
som grunnlag for berettiget håp. De skulle alle ha sine spenstige ønskedrømmer på
repertoaret nå. Saken var bare den at det nærmest var å regne som fri fantasi, alt som ble
sagt nå, hva angikk vår felles framtid. Oljen, kullet og gassen kom fremdeles til å bli
brent. Det kom de til å bli helt til verden var tømt for olje og gass, noe som, med dagens
utvinningstempo, kom til å være saken om vel hundre års tid. Hva angikk kullet, så kom
det, ifølge ekspertisen, til å forbli den vanligste formen for elektrisitetsproduksjon i
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verden, og verden skulle ikke gå tom for kull med det første: Jordas kullreserver kom ikke
til å tørke inn i løpet av de kommende 250 år. Så skulle de vel også benyttes, da ... Mens
man likevel tillot seg å late som ingenting. Og dette i samla flokk. Fordi det passet seg
sånn. Og situasjonen, dessverre, var så altfor, altfor håpløs.
Richard Haywoode hadde sendt ham en tekstmelding om det å plassere sitt håp i noe
eller noen; at de for det første ikke måtte være løgnaktige eller forræderiske.
Alexander Nilsen følte seg, med ett, løgnaktig og forræderisk.
Richard Haywoode var en fredsommelig fyr, full av gode ønsker hva angikk alt fra kutt i
utslippene av klimagasser til forbud mot fangst av hval. Dessuten var han å regne som en
sann anarkist; i likhet med Alexander Nilsen en motstander av all krig. Han var også noe
av en sannhetssøker, hva angikk hendelsene i USA den 11. september 2001. Ja, her var
også meningene dem imellom i fullkommen harmoni. Det var så altfor mye som tydet på
at tvillingtårnene, samt WTC-bygg nummer sju, hadde vært utsatt for en kontrollert
sprenging. Og hva angikk Pentagon, var det nok et interessant faktum at ingen vrakrester
etter noe fly var å finne i området rundt det gapende hullet i Pentagons vegg. Deres
enighet hva angikk verdens viktigste løgn, var av det unisone slaget. Joda. Alexander
visste godt at han hadde sine meningsfeller. Han hadde mange, mange.
Det krydde av folk som var av omtrent den samme oppfatning som ham; dette var han
overbevist om. Problemet var bare det at krisa var så altfor stor: Så omfattende at vanlige
folk så lett ga opp drømmen om ei framtid preget av fred, forståelse, vilje og evne til
samarbeid. Man klassifiserte heller problemene som uhyre størrelser som umulig lot seg
løse. Folk valgte ignoransen. Ja, man valgte likegyldigheten. Man valgte den komplette
taushet: En taushet av det løgnaktige slaget. Alt dette til Alexanders store fortvilelse.
Richard Haywoode var anarkist. Som blogger, men også som enkeltperson, ja som
deltager i det britiske samfunn, var han åpen om sin politiske tilhørighet på den ytre kant
av politikkens venstre side. Richard Haywoodes anarkisme var en velkjent sak. Han var
utdannet kulturgeograf; nå jobbet han som geografilærer på en videregående skole i
Ipswich, men det som virkelig drev ham, det var ønsket om store, ja enorme, sosiale og
politiske forandringer. Han var kjent som en fredsommelig fyr. Han var kjent som en fyr
som, i likhet med så mange andre, trodde på The Beatles: Han mente, kvikt nok, at
kjærligheten måtte seire, og at freden endelig måtte gis en sjanse.
Som blogger var Richard Haywoode av den typen som tok utgangspunkt i den britiske
energi- og miljøpolitikken, for så å gå løs på den, penn på papir, over en god kopp te, på
en dertil egnet kafé, for så å ta med seg papirene hjem, redigere dem, gjøre sine
skriblerier til fullgode essays, som han så, i likhet med så mange andre mennesker, la ut
på internett, på sin egen personlige blogg: På ingen måte en uvanlig sak. Som anarkist var
han også av det pasifistiske slaget. Han kalte seg anarkist av en mer filosofisk art. I
forbindelse med store demonstrasjoner, inne i London, var han en sjelden gang til stede.
Det måtte alltid komme av at noen bedrev massemønstring. Det måtte også komme av at
han gadd. Han hadde liten tro på politiske demonstrasjoner. Det eneste de førte med seg
var en forhøyet grad av testosteron og adrenalin i blodet; da på begge sider av
sikkerhetsgjerdene. Å joda: Både politiet og demonstrantene ble så altfor lettvint revet
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med, drevet til å utøve unødvendig vold, og ja, det var bare naturlig for politibetjenter å
forsvare seg; likeledes var det heller ikke uvanlig at enkelte politimenn gikk fullstendig fra
konseptene, batonger i hånd og pepperspray på boks.
Richard var ingen ungdom. Han nærmet seg femti nå, og følte seg på langt nær som en
opprører av noe slag. For hans del sto anarkiet for frihet. Han hadde skrevet og levert fra
seg mange artikler, da først og fremst til Indymedia, vedrørende dette avgjørende
poenget: At anarkiet måtte stå for fred og forsoning i en verden drevet til vanvidd av
klassejustis, statskapitalisme og en storpolitisk tilstand av evig kamp mellom stater og
nasjoner i like evig konkurranse, ikke bare om naturressurser, ikke bare om
landrettigheter, men også hva angikk rett og galt, i et verdenssamfunn som var
kapitalistisk styrt; da i retning av et felles mål om eksponensiell økonomisk vekst.
Anarkiet burde stå for et radikalt brudd med den kapitalistiske, den markedsbaserte, den
eiendomsfikserte tradisjonen, som bare medvirket til bruk av vold, idet eiendomssynden
selv, som Jean Jacques Rousseau skildret den, ga grobunn for krav om en viss beskyttelse
av eiendommene, da i forhold til de eiendomsløse, ikke fullt så rike massene. Ja, i forhold
til de fattige horder. Og det var sannelig ikke til å komme forbi: Det velkjente, ja det lett
prosaiske faktum var det at en liten gruppe mennesker, omlag fem prosent av
menneskeslekten, bestyrte mer enn nitti prosent av all eiendom i denne verden. Som
Richard Haywoode så det, var det anarkiet, og utelukkende anarkiet, som kunne
motvirke, og bryte med, en systematisk ubalanse som dette; skjønt det måtte gjøres med
fredelige midler. Det måtte komme som et resultat av at hele samfunn av mennesker
innså, individuelt som sosialt, at den enerådende autoriteten til de som satt med store
eiendommer her i verden, var tuftet på noe som, rett og slett, ikke var rettferdig. Ja,
Richard så det faktisk sånn at voksne mennesker burde tenke mer som barn gjorde det:
Det fantes intet mer rettferdighetssøkende enn en gruppe barn som var samlet rundt en
mugge med saft og en tomt glass til hver av dem. For barna var det alltid, i en slik
situasjon, om å gjøre at alle fikk akkurat like mye saft i sine glass. Voksne mennesker
burde tenke mer som dette; det var Richards bastante holdning til konsepter som kontroll
med naturressurser og sosial fordeling av goder. Så barnslig som bare det, men utmerket
rettferdig.
Nå ønsket Richard Haywoode at Alexander Nilsen skulle sette seg ned, slappe riktig godt
av, og skrive den enorme nervøsiteten av seg. «La oss skrive oss ut av krisa!» var
tekstmeldinga han sendte til Alexanders mobiltelefon, nå i begynnelsen av februar. Dette
var vel begynnelsen på ei krise av en helt annen verden enn vår. Alexander ble bedt om å
skrive prosa igjen. Og dette i en verden som ikke var å regne som fattbar. En verden som
Alexander Nilsen ikke følte seg videre fortrolig med.
Richard utbroderte tanken sin i en e-post: «Jeg kjenner en kar som driver et lite forlag.
Han bor i London, er anarkist, og holder for det meste på med sitt. Jeg har fortalt ham alt
som går an å fortelle om et menneske som deg, som kaller seg internettidiot, og sitter og
filosoferer for deg selv, på The Environment Site og andre steder. New York Times' Dot
Earth, for eksempel; sånne internettforum der diskusjonene både er saklige og
usmakelige, fulle av hygge, fulle av ubehag, alt ettersom hva man diskuterer. Du har også
presentert deg selv som et menneske som engang gikk rundt og tenkte på seg selv som
forfatter. Og jeg tenker: Faen heller, hvorfor ikke?! En interessant person som du. En
følsom type, full av kunnskap, men også en form for visjon. Det burde være plass for en
som deg, også innafor forlagsverdenen. Og ja: Jeg gir meg faen på at du kan skrive
drivende godt om denne hektiske samtida vår, som vi vel alle sammen sliter med, uansett
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om vi liker å innrømme det eller ei. Jeg tenker du skal tenke nøye over dette her. Gi det
en sjanse.»
På dette tidspunkt, februar 2009, var Alexander for det meste opptatt av smertene i sin
venstre fot; dette psykosomatiske problemet han hadde påført seg, ved å plassere alt håp i
en kvinne han hadde kommet i kontakt med via internett, for så, etter å ha vært i hennes
selskap i fem skrekkelige dager, å komme til den konklusjon at ... ja, at for hans del måtte
håpet om å oppleve den store kjærligheten bli å regne som ... hva? ... en jamrende,
sutrende, bitter drøm ... nei, nå var det fullkomment umulig ... det å leve ... det å sette seg
ned og skrive? ... hm? ...
Nei, på dette tidspunkt, februar 2009, var Alexander så depressiv som det vel var mulig å
bli. Ikke faen om han var i stand til å sette seg ned og dikte. Ikke nå.
Richard Haywoode kunne si hva han ville: «Kombinasjonen av nå – det håpløse nå,
samtiden – og vår opprørske skrivetrang, vår trang til å formidle visse ting, gjør
skrivingen og publiseringen av disse tekstene til en ekstremt lystbetont ting. – For jeg har
latt alt håp fare nå; jeg tror kun på meg selv og mine venner.»
Så gikk det noen tid. Tre måneder, for å være nøyaktig. – Richard Haywoode ga seg ikke:
Nå, mot slutten av april, skrev han følgende e-post: «Du vet, jeg stiller meg alltids til
rådighet her, hva angår finsliping av språket.»
Alexander protesterte tvert: «Ikke faen om jeg kan skrive en engelskspråklig roman. Jeg
tenker jeg, i så måte, må forholde meg til mitt eget morsmål. Og det er norsk. Jeg mener:
All mulig dagligdags terminologi er jeg temmelig blank på. Jeg mener: Dagligdagse ting
som grønnsaker, planter og dyr: Jeg er helt blank. Jeg vet ikke hva de enkleste ting heter.
OK: Så skriver jeg flytende engelsk, det er så, men dette til det enkle formål å gjøre meg
selv forstått. Ikke godt nok til å skrive skjønnlitterære bøker; romaner, altså.»
Nå, i begynnelsen av mai 2009, lå ideen om den store samtidsfabelen og ulmet i
Alexanders sinn. I all stillhet, da. Og så langsomt. Men ikke til å komme forbi. Ideen,
dette egget, kunne knuses med slik letthet. Han måtte begynne med å skrive en god
disposisjon. Han måtte også bli enig med seg selv, hva angikk form og innhold. Han
måtte ... å nei, han måtte da virkelig ingenting som helst! ... han følte seg skrekkelig nedfor
nå! ... så altfor deprimert til å skrive! ...
Richard var ett av meget få mennesker som hadde stilt seg positiv til Alexanders
intelligens. Han hadde, tilbake i 2005, gitt Alexander det råd å søke seg til ett eller annet
miljø der fredsspørsmål sto på programmet. Det fantes blant annet noe som kaltes
fredsforskning, og dét, tenkte Richard, måtte virkelig være noe Alexander Nilsen kunne
holde på med. Han sa det også. Alexander kunne huske at han hadde følt seg litt smigret,
men han fnøs likevel av forslaget: «Det er den akk så filantropiske overklassen som er
problemet her. Overklassen har det med å gjemme seg bak noen vidunderlige fasader, og
så tar dens samtlige medlemmer på seg en maske som står for troverdighet, hva angår alt
fra fattigdomsbekjempelse til regnskogsbeskyttelse til drømmen om ei framtid preget av
fred, frihet og forsoning. Jeg vet ikke, jeg, når det kommer til stykket: Er det virkelig fred
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de vil ha?»
Alexander Nilsen trodde ikke det. Richard Haywoode trodde heller ikke det. De var
skjønt enige i den teori som gikk i retning av at overklassen bare hadde utmattelseskrig på
programmet. På dette viset kunne politikerne, som lå så trygt og godt i overklassens
lomme, utøve større og større makt. Nye forbud og nye restriksjoner, nye grunner til å
gjøre bruk av overvåkingsvåpenet, nye grunner til å gå til krig. Det var, sant å si, ikke fred
de ville ha. Det var krig de ville ha. En evigvarende tilstand av akutt fare, det ville de ha.
Ikke fred og forsoning. For ikke å snakke om samarbeidsånd. I disse klimatider, da. Dette
med bevaringen av Moder Jord. Å nei: Det var krig de ville ha. Og da på alle fronter. På
alle verdens flyplasser, for eksempel, der samtlige passasjerer nødvendigvis var å regne
som potensielle terrorister. Også pilotene, selv om de protesterte heftig. Alt mens krigen
fortsatte å rase, i fjellene mellom Afghanistan, Kashmir, Pakistan og India. På
Vestbredden og i Gaza. På Sri Lanka. I Kongo. I Sudan.
Herrejemini! Så vanskelig, så trangsynt, alt skulle være! Hvor lett det skulle være å gi
blaffen, og drite i alt sammen. Enten det gjaldt overklassens lederskap, middelklassens
sosiale skuespill, eller den store arbeiderklassens bekymring for arbeidsplassen og sin
magre inntekt. Ikke å forglemme den vestlige verdens mange klientifiserte,
institusjonaliserte og ghettoiserte. De marginaliserte, de prostituerte, de narkomane.
Tiggerne. Ja, alle taperne. Millioner av dem: Milliarder: Verden over. Folk som ikke riktig
hadde livets rett. Folk som ikke riktig hørte til. Disse menneskene som aldri ble sett. I
beste fall så man dem, flyktig nok, i forbifarten, i øyekroken nærmest; så tenkte man
kanskje sitt. Stakkars fyr, for eksempel. En fattig tanke, da. I all uhørbarhet. Idet man la
en tier i tiggerkruset, smilte kokett og følte seg riktig snill. Ikke lange tida etterpå gikk
tankene i en helt annen retning, det var så, men greit! Var det ikke politikernes ansvar å ta
fattigdomsproblemet på alvor da? Tja, nei, kanskje ikke. Her i Norge var det søren ikke
mye prat om all den fattigdommen man, med slik letthet, kunne få øye på; da spesielt i de
store byene. Det var ikke et egnet tema for debatt.

Alexander Nilsen satt og kjente på den store skrekken. Ufølsomheten. Det mekaniske
byråkratiet. Den komplette mangel på innlevelsesevne. Bare hat.
Medfølelsen? Hva med den? Var ikke den en viktig ingrediens? Nei, tilsynelatende ikke.
Ikke i det iskaldt beregnende overflodssamfunnet Norge. Her var det hver mann, hver
kvinne, for seg. Ja, vi satt altså ikke i samme båt; vi satt i hver vår båt, og gjorde alt hva vi
kunne, hver for oss, for å holde denne forbannede båten flytende. Faren for at båten
skulle ta inn vann, og synke, den var helt reell. Det gjaldt å passe på nå: At intet
faretruende signal ble så jækla brennhett. Ja, det var bedre å ikke vite, ikke tenke, ikke
føle. Bare leve i nuet nå, og prise livet for alt hva det var verdt. Ruggende, fram og
tilbake, i en båt som forhåpentligvis aldri kom til å gå lekk. Man fikk sitte stille. Sørge for
at båten ikke kantret. Være føre var. Bruke redningsvest.
Klokka halv elleve på kvelden slo Alexander Nilsen på TVen, og satte seg ned i godstolen
sin for å se en britisk dokumentar om blind vold: Dokumentaren dreide seg om det svært
så kjedelige faktum at så altfor mange britiske ungdommer ble skadet og drept med kniv
hvert år. Nå skumlet man med tanken om at dette problemet var så omfattende at det
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kunne kalles en epidemi. Alexander tenkte en verdensomspennende kampanje mot
volden skulle gjort seg.
Klokka halv tolv var programmet slutt. Alexander gikk på badet, pusset tennene,
kjemmet håret og gikk og la seg.
*
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Han sov i elleve timer. Joda, visst hadde han søvnmønsteret til sånne folk som ikke hadde
noen jobb å gå til. Disse menneskene som bare gikk rundt og eksisterte, på et vis. Disse
menneskene som var å regne som hjelpetrengende. I et samfunn fullt av hjelpere, da. Et
samfunn som, hvis det ikke var for de mange hjelpetrengende, ikke skulle fungert.
Sosialdemokratiet, som skapte klienter: Folk som all verdens psykologer, sosionomer og
hjelpepleiere skulle arbeide for å hjelpe til å leve et sunt liv, så å si, enda det var sosiale
tapere det dreide seg om. Folk som bare så vidt hadde livets rett. Slusker og sjarlataner,
arbeidssky som bare det.
Det var tirsdag den femte mai. Alexander Nilsen satte på radioen, som bidro med mye
musikk, mye småprat, mye latter og lutter glede. I all likegyldighet, da. Alexander følte
nesten for å spy. Han tente seg en røyk, satte over kaffen, og ga seg til å tenke på dette
meningsløse bokprosjektet, som Andrea Bühler og Richard Haywoode drev og maste
om. Som om de ikke hadde egne åndsverk å tenke på. Nåja, Alexander følte seg smigret
nok, det var ikke det det sto på. Nei, tvert imot. Det føltes godt å vite at det faktisk fantes
folk der ute, som virkelig trodde på hans skriftlige evner, og ønsket ham alt av hell og
lykke på sin vei, som det nå heter, skjønt han følte seg så forbannet lei. Det hadde han
forsåvidt også gjort i et par, tre år nå: Følt seg fryktelig, fryktelig lei.
Han satte over kaffen, tok seg en røyk, ventet på at kaffetrakteren skulle putre seg ferdig;
så fikk han også koffeinbehovet sitt tilfredsstilt. Kaffe og røyk, det var frokosten, det.
Alexander var aldri spesielt sulten om morgenen.
Han kikket seg rundt i leiligheten. Fytti rakker'n, tenkte han. Det var den rundvasken, da.
Han måtte se til å ta seg sammen her, og få det gjort.
Så var det radiotid for lokale nyheter for Nordland fylke. Hovedsaken var den at antall
konkurser nå økte i høyt tempo. Mange nordnorske bedrifter, med dårlig økonomi, skulle
komme til å slite tungt med å komme seg gjennom sommeren. Bygg- og
snekkervirksomheter, transportbedrifter, reklame, mediebedrifter og restauranter var
foretakene som kom til å rammes hardest nå, i første omgang. En lang rekke konkurser
var i vente, nå som finanskrisa omsider hadde nådd Nord-Norge. Skjønt de sa noe helt
annet. Disse kriseminimerende radioreporterne sa det var tale om bedrifter som allerede i
utgangspunktet slet med dårlig økonomi. Underforstått: «Det er ikke noe større å bry seg
om, dette her, så du, kjære lytter, kan bare ta det helt med ro.»
Alexander ristet litt på hodet. Han tenkte på alle dem som kom til å miste jobbene sine,
nå, i disse nedgangstider. Han kunne smile litt også, si: «Velkommen i klubben.»
Han tenkte, med et lite smil om munnen, at han burde kunne skrive romanen om
snekkeren som, på grunn av den internasjonale finanskrisa, som ingen riktig kunne
redegjøre for, mistet jobben sin; og dette fordi bedriften han jobbet for hadde gått
konkurs. Den store konkursromanen, da. Eller kanskje den store ferieromanen? Han
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kunne smile litt nå. Tanken om at hele verdens befolkning måtte ta seg en ferie fra all
aktivitet av det økologisk nedbrytende slaget: En tanke som først hadde slått seg ned i
hans sjel og sinn litt ut på høsten 2004, mens han ennå regnet seg som forfatter, først og
fremst; i ferd med å skrive roman etter roman, bare for å oppleve hvor tungt det var å
skrive, men også hvor lett det var å bli refusert. Hans siste bokprosjekt ble levert og
refusert i 2006. Da hadde han også, i all sin forståelse av alvoret i situasjonen, gitt opp å
skrive romaner. Han hadde kommet fram til den akk så kjedelige konklusjonen at alt hva
han skrev, uansett hva det gjaldt, ble for intimt, for følsomt, for sensitivt.
Han satte seg ved databordet igjen. Idet han dét gjorde, følte han, med ett, hvor tåpelig
det var å sitte her og blogge. Men OK: Helt hekta var han ikke. Han var ingen såkalt
superblogger, som skrev et lite essay hver dag.
Andrea Bühler hadde sendt ham noe av en dyster e-post: «Jeg får det ikke inn i hodet at
folk faktisk er så sjelløse at de kan gjøre noe så ondt som å ta livet av andre, med
kalkulerte bevegelser og kaldt blod. Jeg er forsatt naiv nok til å gå rundt og tro at innerst
inne, helt innerst inne, så må det være en kjerne av godhet – om den så er godt forkledd i
lag på lag av ignoranse.»
Alexander responderte: «Filosofen har aldri drept noen prest, mens presten har drept rett
så mange store filosofer. ~ Denis Diderot.»
Alexander Nilsen hadde også drømt om det gode i menneskene. Han hadde gjort seg
saklige ideer om endelig å forsøke å finne rom for de politiske tankene til en nokså naiv
fritenker, som jobbet på 1700-tallet, nemlig Jean-Jacques Rousseau. Alexander hadde
ment at den teknologiske utviklingen burde kunne føre noe positivt med seg, ikke minst
på politisk plan. Ja, han hadde hevdet at det kun var et spørsmål om vilje: Hvis man ville
det, kunne man forsøke seg på å finne ut av den generelle viljen i folket. Nå hadde vi
teknologi god nok til iallfall å gjøre et forsøk. Nå kunne vel dette gå for å være litt naivt,
men én ting skulle uansett være sikkert som lås: Verden hadde, her og nå, tilgang på
tekniske apparater som datamaskiner og mobiltelefoner, og disse apparatene burde gjøres
aktiv bruk av nå, i sannhetens og godhetens tjeneste. Det skulle og burde la seg gjøre. Ja,
om bare vi ble i stand til å forholde oss åpent og reformvillig til nyere kunnskap av heller
kjedelig karakter. Det var vel det det kokte ned til? Åpenheten og reformviljen?
Sannheten var vel helst den at Alexander var en av historiens tapere her, og at bare en
bitteliten andel av menneskene ønsket forandring av noe slag. Så kunne de naive idealister
bare sitte omkring og fise, da. Dumme som noen brød som de var, som fikk seg til å tro
godt om folk.
Alexander så for seg ei framtid, en verden, sterkt preget av et raskt økende antall
mennesker; folk som kom til å behøve større og større plass. Det fikk nå endelig være
som det var: Økosystemene (Moder Jord: Gudinnen) skulle nok komme til å finne sin
plass, i annen eller tredje rekke. Folk flest skulle ikke løfte en finger for å redde disse
økosystemene; de skulle bare sitte og lyve til hverandre om alt det gode vi fikk til. Etter
hvert som menneskeslekten bare ble større og større – og det i et rasende tempo; en førti
prosents økning i løpet av de neste førti år – skulle jorda bli bare mindre og mindre
dyrevennlig. Avskoging og ørkenspredning, det ville bli melodien. Utryddelse av mang en
dyreart ville bli en annen melodi. En tredje melodi ville bli den om det omfattende
blodbadet i den overbefolkede tredje verden. En fjerde melodi ville være den om kaotisk
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migrasjon: Flyktninger av så mange slag: Krigsflyktninger, klimaflyktninger,
fattigdomsflyktninger. En femte melodi ville bli den om alle de nye sikkerhetskameraene,
alle overvåkningsmetodene, alle våre myndigheters forsøk på å holde de enorme
folkemassene i sjakk. En sjette melodi ville pense seg inn på den amerikanske holdninga
til krig og fred. Man lå altså og kriget for freden. Flere og flere soldater ble satt til slike
formål. Og flere og flere NATO-land fulgte med. De kriget for freden, alt mens en
sjuende melodi lot seg høre. Det var den om Guds endelikt. Fordi den åttende melodien
dreide seg om Djevelen selv, som han gjorde seg gjeldende i alle mulige institusjoner og
organisasjoner, på børsen og i bankvesenet, i diplomatiet, i parlamentene og kongressene,
i synagogene, i templene, i kirkene og moskeene: Miljøer der sannheten ikke spilte noen
rolle; der alt handlet om å praktisere sin religion, og tro, tro, tro.
Alexander Nilsen: Bloggeren, internettidioten, som satt og skrev av seg alt av
følelsesmessig stress: Politisk, økonomisk og diplomatisk ubehjelpelighet, krig, nød og
befolkningseksplosjon, all verdens miljøspørsmål, klimasak, and so on and so forth, for
så å plugge det hele inn i bloggosfæren. Det dreide seg bare om å trykke på en knapp, og
svusj! Så hadde han, nok en gang, utlevert seg selv for en håndfull fremmede mennesker.
Hvilken brødgjøk?
Det fikk være så dumt det bare ville. Alexander satte seg uansett ned og skrev.
*

Kjære Gud,
Det er meg igjen. Jeg ville bare informere deg nå – i forkant av de pengesterke
samfunnstoppenes møtevirksomhet, hva angår klimaproblematikken, først i Bonn, nå i
juni, og til sist i København, i desember – at jeg er fryktelig, fryktelig redd. Det kommer
av visse fornemmelser som riktig ligger og godgjør seg nå, i bunnen av sjela mi: Min
dystre fornemmelse av at disse klimamøtene ikke skal føre fram: Fornemmelsen av at
forhandlingene, i all hovedsak, skal koke ned til et rett så bedragersk spørsmål om
pengebeløp av en størrelsesorden som både er uvirkelig og absurd: Fornemmelsen av at
intet skal gjøres, rent praktisk, hva angår utslippet av klimagasser, men at rike nasjoner,
som G8-landene, da, men også mindre viktige, men søkkrike land, som Norge, Sverige,
Saudi-Arabia og De Forente Arabiske Emirater, for eksempel, skal overlate alt
klimaansvar til nasjoner som Brasil og Kongo; rike på trær, og rede til å motta penger for
å bevare urskogen. Det er denne handelen med klimakvoter jeg har i tankene nå. For noe
sludder! Noe så forbannet bedragersk! Ja, noe så eitrende perspektivløst! Hva skal man
kalle det? Ren idioti? Nei. Sant bedrag? Total falskhet?
Men det er mer. Jeg tenker vi har utstyrt oss med en språkbruk som ikke medvirker til
stort annet enn folkelig apati.
Det gjelder dette nokså nye ordet: Menneskeskapt. Jeg mener: Menneskeskapte
klimaforandringer er det mest skrekkinnjagende begrep jeg kjenner til. Ikke bare er det
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skremmende; det er også helt ubrukelig. Vi burde diskutert noe ganske annet nå; et helt
annet konsept, som f.eks. industridrevet klimaforandring; eller, eventuelt,
klimaforandringer som kommer som et resultat av overforbruket av fossile brennstoff.
Jeg tenker på utviklingen av et språk som ikke bidrar til apati; utviklingen av et språk
som, tvert imot, øker vår sjanse til bevise for oss selv, at vi sannelig er i stand til å få gjort
noe med dette helt usedvanlige problemet; at vi, her på bakkenivå, virkelig er i stand til å
forurense luftlagene rundt kloden vår til den grad at det medvirker til perioder med
ekstremvær av forskjellig slag, og merkbare, mer langsiktige, klimatiske forandringer,
jorda rundt.
Jeg mener: Tenk på det. Menneskeskapt klimaforandring er et uttrykk som meget vel kan
bidra til å gi folk en nummen følelse, hva angår hele miljøproblematikken: Det dreier seg
om et uttrykk som, med største sikkerhet, kan medvirke til kollektiv paralysering av de
store menneskemassene, og, på et individuelt nivå, bidra til en følelse av total
likegyldighet eller handlingslammelse av det sant å si forstemmende slaget. Menneskeskapt.
I en verden preget av sterk økning av antallet mennesker. Det er et ord, og en virkelighet,
som nærmest tvinger fram en folkelig idé om at antallet mennesker må beskjæres ganske
kraftig. Menneskeskapt, haha! Et uttrykk som vekker selve drapsinstinktet i folk. Ettersom
det meste faktisk dreier seg om årsak og virkning, og den enkleste løsningen på ethvert
problem alltid vil dreie seg om å tilintetgjøre eller utrydde det ødeleggende element, nå, i
dette tilfellet, antallet mennesker på vår alles kjære planet. Og dette vil jeg bare ha sagt:
Jeg lengter ikke nettopp etter å motta nyheten om at folk omsider har gitt seg til å
utrydde hverandre. Det er mulig jeg tar feil. Fullt mulig, ja. At sterke krefter blir så redde
av det voksende antallet mennesker her i verden, at de rett og slett bestemmer seg for å
gasse på og gi start til full atomkrig. Dette i den hensikt å redde jorda, da. Det kan høres
forferdelig ut, men jeg tenker: Herregud! Så mye ondskap våre jordiske makthavere har
klart å få til her nede, på bakkenivå, opp gjennom historien. Alt fra heksebrenningen i
middelalderen til Hitlers holocaust. Spør ikke meg hvor mange vietnamesere som mistet
livet mellom 1958 og 1975. Spør meg heller ikke nøyaktig hvor mange irakere det er, som
har mistet livet siden 1991. Neimen om jeg vet. Hvor mange mennesker som har blitt
myrdet og massakrert i de mange krigene i Afrika opp gjennom åra, vet jeg heller ikke.
Gud vet? Det er ikke få. Det er mange.
La meg bare stille dette spørsmålet, én gang for alle: Ønsker vi virkelig ikke å gi freden en
sjanse? Eller blir det til den store utryddelsen av folk, store og små, barn, voksne, eldre,
hvem bryr seg? Det er krig, så alt er lov. Oppspretting av magene til gravide kvinner.
Avhugging av hender, avkapping av neser og ører. Alt er lov. Hva? Hvordan? Hvilken
framferd kan dette være? Jo visst! Det er faen ikke lite som er «bare menneskelig».
Utryddingen av storindustrien, derimot, den kan jeg med største letthet si meg for. Eller
det å forby all bruk av fossile brennstoff. Ja, gjøre det forbudt, rett og slett. Dette er en
vending jeg selvfølgelig går omkring og drømmer om. Klimaforandringene er drevet
fram av vårt umettelige behov for fossile brennstoff. Men de samme klimaforandringene
behøver ikke nødvendigvis å klassifiseres som menneskeskapt. Det finnes folk som greier
seg helt fint uten å gjøre bruk av fossile brennstoff; og det finnes folk som sannelig ikke
har for vane å jobbe på fabrikk. Ja, det skal være sagt: Verdens mange urbefolkninger,
som lever av alt hva naturen har å tilby dem, kan vanskelig beskyldes for å bidra til global
oppvarming og klimaforandringer. Det er ikke deres skyld. Et kolossalt antall fattige og
arbeidsløse europeere og amerikanere skal, på nøyaktig det samme viset, bli meddelt den
samme sannhet: Klimaforandringene er virkelig ikke deres skyld. De er ikke
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globetrottere. De pendler ikke mellom kontinentene på daglig eller ukentlig basis; altså
har de ikke for vane å forflytte seg for ofte, hit eller dit, og det ved bruk av fly.
Ja, la nå dette bli stående som en glassklar sannhet: Også her i Vesten er det mulig å leve
et godt, normalt og anstendig liv, nesten uten bruk av fossile brennstoff. Det er millioner
av mennesker som gjør det. Folk som sykler i stedet for å gjøre bruk av bil. Folk som tar
trikken, eller bussen, i stedet for å bruke bil. Folk som kjører el-bil. Og folk som faktisk
slår av lyset hver gang de forlater et ellers tomt rom. Det er fullt mulig, og slett ikke
uvanlig, å sende papp og papir til resirkulering. Det er mange som gjør nettopp dét.
Klimaforandringene er ikke menneskeskapt, i den forstand at alle mennesker er
jevnbyrdige her, hva angår forbruk av fossile brennstoff av typen diesel og bensin, samt
avhengighet av kullfyring av hus og hjem. Alle er ikke like mye til å skylde på. Noen
mennesker innehar en større del av ansvaret her. Det er ikke til å komme forbi. Det
nytter altså ikke å stille seg spørrende til denne tesen. Det som plager meg mest er det
enkle faktum at de som har det største ansvaret, hva angår enorme utslipp av klimagasser,
rasering av regnskog, industrielt jordbruk og andre former for misbruk av land, etc., er
nøyaktig de samme folka, tilhørende nøyaktig det samme samfunnssjiktet, som har
rukket å tilrane seg komplett og tøylesløs kontroll over alle mulige former for lobbyisme,
diplomati og politikk. De superrike, som må ta ansvaret for alt hva storindustrien tillater
seg å gjøre, har en masse kontroll å svare for. Full kontroll, det er hva de har fått. De
nyter den nok, situasjonen som den er. Eller for å si det med Edmund Burke: «All that is
necessary for evil to succeed is that good men do nothing.» Men så har det seg jo også
sånn at jeg ikke kan si det annerledes enn at sterke krefter viser seg å ha så mye større
pondus enn de gode. Trist nok.
Kjære Gud. Jeg vet ikke hva du er. En kraft i naturen eller et drønn av torden i
menneskehjertene? En kombinasjon av disse to? All den tid menneskene, som de
pattedyr vi er, er naturvesen gode som noen, og naturen selv muligens er besjelet?
Kjære Gud. Jeg vet sannelig ikke hva jeg skal be om. Det er vel ingen bønn, tenker jeg.
Det er vel bare å vente på resultatet av alle de avgjørende forhandlingene hva angår klima
og miljø. Vente og se hva sterke krefter kommer fram til. Det er jo ingenting en fattig
faen som meg kan gjøre, hverken fra eller til. Jeg kan drømme. Men jeg drømmer ikke
mer. Jeg innser noe så enkelt som at vi allerede har nådd den tid da vårt samlede politiske
lederskap, jorda rundt, er svært opptatt av å snakke høyt og tydelig om viktigheten av håp.
Og jeg tenker det gir grunn til å tro at situasjonen, i all sannhet, er temmelig håpløs. Om
bare vi kunne gå sammen nå, og trekke i samme retning? Om bare vi kunne gjort bruk av
all vår kommunikasjonsteknologi – mobiltelefonen, datamaskina, TVen og radioen – til
noe så godt, og framtidsrettet, som å formidle enkle sannheter til alle verdens folk:
«Planeten vår må gjenoppdages som en klode som er til for å reddes.»
Ja, jo, – her jeg sitter og gremmes. –
Amen.
*
Alexander Nilsen følte seg, sant å si, bare som et menneske som engang hadde forsøkt å
skape rom for seg selv, og det i en verden som uhyre kvikt så ut til å tape forståelsen av
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hva det ville si å være menneske. Å ja. Han hadde sluttet med det. Gitt opp å forsøke.
Forfattervirket, det var veldig ofte å regne som siste utvei for høyt utdannede mennesker
som ikke fant noen åpning på arbeidsmarkedet. Alexander var smertelig klar over det.
Han var virkelig ikke alene om å mislykkes på denne fronten. Det var bare det at
tilbakemeldingene han hadde fått, hadde vært av det svært så positive slaget, skjønt det
ikke lot seg gjøre å sende verket videre til trykkeriet. Det ble så altfor sensitivt. For
selvutslettende, kanskje. For intimt.
Han var altså på ingen måte alene om å mislykkes som forfatter, det var klart, men
Alexander var nå uansett kommet til den konklusjon at det var forlagsredaksjonenes
oversensitivitet med tanke på alt som luktet av politikk, alt som luktet av
miljøproblematikk, alt som luktet av frykt og redsel; at det var dette det hele kokte ned til:
Stor redaksjonell feighet. Ja, eller stor redaksjonell trang til å gi rom for bøker av det
intetsigende slaget, skrevet av forfattere som var helt harmløse, uten antydning til bein i
nesa. Nei, skulle man vise seg som et menneske med bein i nesa, sånn her og nå, da var
man også nødt til å være en veletablert forfatter, og ikke en ny og ukjent en. Her var
forskjellen fryktelig stor, mellom Kong Salomo (les: Forfattere som var blitt millionærer
på grunnlag av alle sine utgitte romaner) og Jørgen Hattemaker (les: Forfatterspirer som
Alexander Nilsen, Andrea Bühler og, tja, Richard Haywoode også, samt tusener av
andre, verden rundt; folk som skrev godt, som behersket språket til fulle, men som,
dessverre for dem, var å regne som radikale jævler som mente å hevde så altfor mye rart).
Den litterære Kong Salomo kunne så gjerne, i hopsatakt med en gammel kjenning som
Denis Diderot, så gjerne sette seg ned og skrive frihetsbrev som gikk ut på at den siste
konge endelig var blitt kvalt med innvollene til den siste prest. Den litterære Jørgen
Hattemaker, derimot, var avskåret fra å gjøre seg morbide tanker av noe format som
helst. Det var de etablerte forlagenes klare holdning, den litterære Jørgen Hattemaker
hadde bare å holde seg på matta: Dette var virkeligheten som Alexander Nilsen forsto
den, og det var også med en viss bitterhet i bakhodet han gjorde akkurat det.
Nå hadde Richard Haywoode, hans gamle kamerat og internett-kompis, bestemt seg for å
gjøre ham til forfatter igjen. Skjønt Alexander var full av tvilrådighet, hadde Richard stor
tro på prosjektet: Å gjøre denne nordmannen til forfatter. Han mente bestemt at
engelsken hans var fullgod. Vel, på det nærmeste, da. Det var bare tale om noen små
doser språkvask, så satt den godt.
Alexander var helt uenig. Hans morsmål var norsk. Han hadde definitivt et mye større
ordforråd å boltre seg med, når han satte seg ned, på bloggen sin, og skrev på norsk.
Visst hadde det seg også sånn at han hadde en engelskspråklig blogg å vise til, men han
var sikker i sin sak nå: «Jeg har for stor respekt for det engelske språket. Det er andre
menneskers morsmål det er tale om her. Og det må jeg si, som litterat, da, at morsmålet
er det språket man behersker best, og som man derfor bør gjøre bruk av når man setter
seg ned og skriver prosa. Jeg mener: Artikler og essays kan jeg mer enn gjerne skrive på
engelsk. Det er jeg kapabel til. Men prosa? Hm, nei. Da kan jeg ikke annet enn å si meg
temmelig skeptisk. Jeg mener: Hva vet jeg om navnene på fugler, fisk og dyr? Hva vet jeg
om navnene på alle de forskjellige treslagene? Hva vet jeg om de engelske navnene på alle
typer frukt, alle typer grønnsaker og alle typer bær, for eksempel? Navnene på alle
blomstene? Jeg er ganske så blank, skal jeg si deg. Engelsken min, den strekker ikke til. Ja,
ikke når det kommer til annet enn artikler, essays og kortere avhandlinger. Men når det
kommer til prosa. Min respekt for det engelske språket er fundamental. Det koker ned til
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den sannhet at jeg også kjenner min begrensning. Det fins ordbøker, dette vet jeg, men
jeg tenker: Hvis jeg skulle skrevet prosa på engelsk, så tror jeg det ville blitt noe tørt og
kjedelig over det hele, sånn rent språklig vurdert.»
Richard Haywoode ga seg ikke: «Både den engelskspråklige bloggen din, og mye av det
du skriver på The Environment Site, viser tydelig at du har godt språkøre. Dessuten er
det også sånn at du ikke skal skrive om fugler og fisk, trær og blomster; det er
menneskene, samfunnene, landene, rikene, ja nasjonene du skal ta et oppgjør med nå. Og
husk: Jeg vet du kan.»
Alexander responderte: «Dessuten eier jeg ikke noen idé om hva jeg eventuelt skulle
skrevet om, hva enten jeg skulle skrive på engelsk eller norsk. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
Virkeligheten, som sett fra månen, er jo fullstendig absurd. Og det vil jeg også ha sagt:
Forfatterdrømmen min har da alltid, bestandig gått ut på å skrive den store samtidsfabelen.
Det er den store samtidsromanen jeg bestandig har drømt om å skrive. Nå kan jeg ikke
skjønne annet enn at samtiden, på et grusomt, et ekkelt vis, i all sin perverse helhetlighet,
er blitt for sensitiv til å behandle litterært. Jeg tenker det står for mye på spill her. Folkets
mening og statens ansvar er ikke videre synkronisert. Dette er et åpenbart problem, så
klart, hva angår folk og samfunns, kultur og systems forhold til denne hersens
klimadebatten, som så skrekkelig få mennesker ønsker å kjenne til og vite av. Det er av
avgjørende betydning at folk flest reiser seg mot makta, og gir seg til å kreve visse
forandringer. Men så har det seg imidlertid sånn at folk flest gjør seg til uvitende
søvngjengere. Jeg fatter ikke hva jeg skal si om dette her. Og det har ingenting med språk
å gjøre. Det har, kort og greit, med hjernekapasiteten min å gjøre. Jeg får det bare ikke til
å stemme. Handlingslammelsen. Selvbedraget. Det blir som en venn av meg sa det, for
mange, mange år siden nå, at det fantes, sant å si, mennesker som var dumme, og stolt av
det.»
Richard kastet seg over telefonen.
«Hallo?»
«Hei, det er Richard.»
«Hallo.»
«Hei. Jeg tenkte vi burde snakke sammen nå, om dette forlaget jeg fortalte deg om. Det
er drevet av en anarkosyndikalist, Mike Taylor, en gammel kompis.»
«Javel?»
«Ja, jeg har vist ham en god del av dine skriverier. Jeg har vist til den engelskspråklige
bloggen din, men også til The Environment Site. Alt jeg kan fortelle deg, er at Mike ikke
er direkte uinteressert. Nei, tvert om: Med tanke på ditt miljøengasjement, din insistering
på en global fredsløsning, din ukuelige trang til å holde politikere, diplomater,
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industriledere og militære menn i nakkeskinnet nå, klarer du, med største letthet, å vekke
lysten i Mike, til å publisere noe skjønnlitterært fra din side. Ren, skjønnlitterær prosa,
eller, eventuelt, sakprosa, da.»
«Javel. Jeg forstår. Men jeg vet ikke hva jeg skal skrive? Samfunnet, ja, samtiden, er
fullstendig surrealistisk. Jeg forstår meg ikke på det. Folk og samfunn, kultur og system;
det er ikke til å fatte og begripe. Dessuten har det seg også sånn at jeg knapt nok er i
stand til å forstå meg på meg selv. Livet er blitt virkelig uvirkelig.»
«Det kan du også skrive bok om,» sa Richard resolutt.
«Ja, sikkert!» utbrøt Alexander, så avvisende som bare det.
«Tja, hvorfor ikke?» vedble Richard: «Du kan ikke bare sette deg ned og resignere, Alex.
Det er en splitter ny verden vi har å gjøre med nå. Med nye muligheter og fornyet
grunnlag for håp. Folk flest er, tenker jeg, i ferd med å ta innover seg nødvendigheten av
å gjenoppdage jorda, som du så ofte har sagt det; gjenoppdage planeten vår som en klode
som må reddes; en vakker liten klode som er sterkt pleietrengende; en klode som
behøver tilsyn; en klode som må bevares, her og nå, og for all framtid. Jeg mener: Burde
ikke dette være noe en tenker som deg, en filosof som deg, burde vise seg i stand til å
behandle, litterært, i form av prosa? Det vil si: Jeg tror du kan. Nei, jeg vet du kan. Det
står bare og faller på din egen vilje, ditt eget mot, og det er sannelig også det hele.»
«OK,» sa Alexander: «Jeg er uføretrygdet: En person med all verdens tid, sånn, helt for
meg selv, i mitt akk så meningsløse liv. Jeg skulle gjerne vært i stand til å skrive prosa.
Problemet er bare det at hele verden framstår uvirkelig for meg, ja grenseløst
surrealistisk.»
«Det kan du også skrive om!» sa Richard Haywoode entusiastisk.
«Hm. La meg tenke på det. Ja, la meg tenke på det; tenke både lenge og vel. Jeg sliter med
visjoner både om hakekors, i det virkelige livet, og, når det kommer til prosa, invasjon av
en utenomjordisk rase, som søker å få alle mennesker til å bøye seg i støvet, legge bort
alle disse grufulle våpnene, og gi seg med alt dette tøvet; da ettersom disse
utenomjordiske intelligenser er blitt fryktelig redd for å miste ferieplaneten sin; ja, en
utenomjordisk rase som ønsker å tvinge oss alle i kne, dette fordi de har kommet til den
konklusjon at menneskeheten sannelig ikke er i stand til å ta sitt særlige ansvar på alvor
nå, her den sitter, på toppen av et økosystem som, både på lokalt og globalt plan, er i ferd
med å bli lagt i ugjenkallelig ruin. Men dette er tanker jeg har sittet og syslet med
gjennom flere års tid, det blir ikke noe av det; ei salig smørje av mindre fruktbare tanker,
det er det jeg blir sittende igjen med. Science fiction, tenker jeg, er ingenting for meg. Ikke
science faction, heller.»
«Det er bare du som sliter med dårlig selvtillit,» sa Richard Haywoode: «Om bare jeg
kunne fått deg til å tenke positivt.»
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«Jo, takk. Javel. Det hadde nok gjort seg. Men du! Hva med deg? Hva med skriveriene
dine? Er du i stand til å ta det store spranget fra å være blogger eller internettidiot, til å bli
en fullgod forfatter av skjønnlitteratur: Prosa?»
«Nja,» svarte Richard: «Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg forsøker å skrive en kriminalroman
av det lettere bisarre slaget. Men det går trått for seg. Som du vet, har jeg også en jobb å
gå til. Som lærer er det også sånn at man til tider har kvelder fullt opp med lesning av
elevenes prøver. Ja, la meg si det sånn, litt ironisk, da, at du, som uføretrygdet, har mye
bedre tid og anledning enn meg, til å sette deg ned og utfolde deg skriftlig. Spørsmålet er
om du er villig til å gjøre det store spranget selv? Fra blogger eller internettidiot, som du
kaller det, til forfatter?»
«Situasjonen er ganske så håpløs, skal jeg si deg. Jeg kommer ingen vei. Ikke nå. Jeg vet
ikke. Jeg lar meg smigre av interessen din, det er så, men. Uff, nei.»
«La meg nå iallfall gi deg e-postadressen til Mike Taylor. Og en link til nettstedet hans. Jeg
gjør det på mail, okay?»
«Det er greit. Men tro nå endelig ikke at jeg er i særlig stand til å skrive romaner. Jeg sliter
med en hel masse psykososiale problemer, og så har jeg også dette psykosomatiske
problemet. Jeg tenker på min venstre fot. Enorme smerter, hele tida. Du får kalle meg
skrulling, du får kalle meg dumrian, men saken er den at kjærligheten, se, den er død for
meg. Jeg kjenner det i min venstre fot. Det gjør vondt som bare pokker, og så vet jeg,
med meg selv, at det er kjærligheten selv som har satt seg der. Erkjennelsen av at jeg bare
kan gi opp min vanlige, mannlige interesse for det motsatte kjønn. Det blir som med
forholdet mellom de etablerte norske forlagene og meg: En forbannelse, sant å si. Det vil
seg ikke. Det får bare ikke skje. Ja, det er, tenker jeg, noe spirituelt over dette; noe man
må være litt av en indianer for å forstå. Jeg forstår det ikke selv. Det blir så forgremmelig
ullent, alt sammen. Alt jeg ser for meg, for all personlig framtid, er problemer av det
psykososiale slaget, det spirituelle og åndelige slaget. Jeg forstår meg ikke riktig på det.
Bare at jeg driver meg selv til vanvidd her, ved å sitte og tenke på situasjonen. Jeg er, for å
si det på dette viset, nærmest for zombie å regne. Som en vandød. En levende død.
Huuhhh. Nei, nå snakker jeg over meg, gjør jeg ikke?»
Richard lo: «Jeg forstår vel cirka halvparten, tenker jeg.»
«Jo, kanskje.»
«Men greit. Jeg sender over den mailadressen og den internettlinken, så får vi heller
snakkes igjen, en annen gang.»
«OK, greit.»
«Fint.»
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«Ja, hadet, da.»
«Nei, vent! Det var én ting til. Tror du jeg kan gi e-postadressen din til Mike Taylor? Du
skjønner, han er ute etter gode essays også; og dette vet jeg, med hundre prosent
sikkerhet: Du skriver gode essays, Alex. Essays som kan gi noen flere mennesker grunn
til å håpe på bedre tider. Ja, jeg sitter ikke her og fleiper. Jeg forsøker ikke å smigre deg
her. Dette kan du, og dermed basta.»
«Hm. Takk skal du ha. Du kan gjerne gi denne Mike Taylor e-postadressen min, det må
vel være greit nok. Jeg har altså ikke tenkt å legge meg ned og dø riktig ennå. Og så lenge
man lever, skriver man.»
«Godt sagt.»
«Ja, helt genialt, ikke sant?»
«Hm.»
«Ja, jeg føler meg altså ikke særlig genial for tida, samme faen hva du måtte mene om
saken. Jeg vet ikke riktig hva det blir til med meg. Om jeg ender opp som frivillig innlagt
psykiatrisk pasient, rede for å få elektroniske støt i hodet? Helt utenkelig er det vel ikke.
Og hva angår livet, sånn ellers, da, så vet jeg faen ikke hva jeg skal si. Det er bare så inn i
hampen håpløst.»
«Si ikke det.»
«Jeg kan ikke lyve.»
«Neivel. Men OK: Jeg sender deg en e-post. Pronto.»
«Ja, greit.»
«OK. Ta livet med ro, du.»
«Selvfølgelig.»
*
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Det var tirsdag den femte mai, det var ettermiddag, og tida sto bom stille. Samtidig hadde
det seg sånn at den raste avgårde i et allhelvetes tempo. Tida, den var ikke til å bli
fortrolig med nå. Fort gikk det, alt mens Alexander Nilsens lille liv var en fastlåst affære,
preget av en stillstand som vel knappest var til å holde ut med. Men han måtte jo det.
Holde ut med det. I påvente, muligens, av bedre tider? Skjønt han trodde ikke på dem;
disse bedre tider. Han hadde hodet fullt av swastikaer, og ruget på den fortvilte
framtidsvisjonen, at det var økocidale monstre vi, som menneskeslekt, var programmert
til å være; da som underlagt et rikfolks diktatur, preget av sikkerhetsforanstaltninger av
ethvert slag. Nye lover. Nye regler. Nye forbud. Alle mulige former for bruk av makt;
både nye og gamle metoder, men alltid i den sosiale elitens tjeneste.
Den sosiale eliten så ut til å få det nøyaktig som den ville ha det. Full underkastelse, det
var kravet; noe de store folkemassene, i henhold til Alexanders magefølelse, så ut til å
ville gi dem. Folk flest var som forsteinet. Også Alexander var som forsteinet. Ja, det var
bare å ta det i seg. Hva holdt han vel på med, dag ut og dag inn, annet enn å sitte i ro
foran en datamaskin? Som forsteinet. I påvente av bedre tider. Som om bedre tider skulle
komme uten kamp?
Alexander måtte tenke på Richards store entusiasme hva angikk hans framtid som
engelskspråklig forfatter både av prosa og essays. Jo takk, tenkte Alexander. Visst skrev
han gode essays. Hva folk fikk ut av dem, var han ikke riktig sikker på. Han ønsket bare å
gjøre sine lesere litt mer innstilt på å drive aktivt naturvern her; ikke bare la det skure og
gå, i all framtidsuvennlig tankeløshet, men ta tak i situasjonen, ja, ta den på alvor, først og
fremst, og kreve at noe ble gjort. Kreve av politikerne at de endelig skulle forberede våre
samfunn på ei grønn og framtidsrettet utvikling. Politikere og byråkrater måtte presses til
å ta noen beslutninger her, nå, hva angikk våre samfunns energisystem. Gammel,
ufornybar teknologi måtte skiftes ut med moderne, fornybar energi. Det var noe man
ikke kunne bli sittende for lenge og prate om, forhandle om, dikkedere rundt og sitte
omkring og lyve om, av den grunn at det var tale om en hel masse arbeid her, på lokalt,
nasjonalt og internasjonalt nivå: Arbeid som kanskje ikke framsto som ønskelig: Arbeid
som kanskje kunne føles som et ork: Arbeid rettet mot et veritabelt oppgjør med den
industrielle revolusjonen, og alt hva den hadde dratt med seg av teknologisk utvikling
som de eldste blant oss hadde det med å være noe svært så stolte over: Ja, for å si det
med Stephen Hall; en noen-og-seksti år gammel mann: «Min generasjon av eldre har stått
for et likeglad forhold til alt av naturvitenskapelig interesse. Min generasjon av eldre har
ledet våre samfunn i henhold til ideen om at ekspanderende økonomisk vekst skulle være
det eneste formålstjenlige. Min generasjon av eldre har også stått for utvikling av
teknologi som, på det aller nærmeste, har vært rettet mot framskyndinga av et
framtidssamfunn der nødvendigheten av menneskelig aktivitet bare skulle bli mindre,
etter hvert som roboter og maskiner skulle komme til å gjøre all den jobben som krevdes
for å holde dette framtidssamfunnet gående, med alle rullende hjul i fullt driv. Et
framtidssamfunn der mennesket, i og for seg, er overflødiggjort; et framtidssamfunn der
menneskene bare sitter omkring og ferierer, sant å si. Dette er vel framtidsdrømmen til
enkelte av oss, men samtidig også det mørkeste kapittel i andres øyne: Et mekanisk
framtidssamfunn der alt faktisk dreier seg om å holde kontroll over de raskt økende
menneskemassene, som de forflytter seg fra sted til sted, gjerne i flukt fra overbefolkede
områder preget av menneskeskapt økologisk ruin, fra fattigdom, krig og kaos, men også
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som en følge av klimatiske forandringer av det globale slaget, som de gir seg til kjenne på
et lokalt plan. Nå har jeg altså befolkningseksplosjonen i tankene, noe bare et ytterst lite
fåtall politikere og et like lite knippe samfunnsforskere ser ut til å ville å nærme seg, enda
så akutt som situasjonen kan framstå. De vil ikke nærme seg dette saksfeltet. Ikke med
jerntang engang, så tabuisert er den. Politisk uspiselig, sosialt uakseptabel, religiøst
unevnelig og kulturelt fortrengt. Nå, hva angår det økonomiske planet, lokalt som
globalt, har det seg også på det viset at eksponensiell befolkningsvekst virker som en
medvirkende årsak til sterk økonomisk vekst. Og hensynet til økonomien, til
vekstkulturen, går alltid foran nå; da som den framkommer over hele verden, mer eller
mindre amerikanisert som den er.»
Alexander hadde det alltid med å svare med samme mynt. Stephen Hall satt på New York
Post's Dot Earth Blog, samt andre blogger, og gikk rutinemessig til frontalangrep på sin
egen generasjons politiske, økonomiske og sosiale ledere, i all deres evneveikhet.
Alexander svarte mer enn gjerne med samme mynt: Stephen måtte bare ikke tro at
dagens trettiåringer og førtiåringer hadde videre store vyer hva angikk utviklingen av våre
samfunn. Alexander karakteriserte sin egen generasjon som en meget apatisk, meget
tankeløs flokk, som ingen tanke hadde hva angikk utviklinga av våre samfunn. Dagens
trettiåringer, dagens førtiåringer forholdt seg, i all stillhet, til ei framtid der det aller meste
gikk i retning av et liv sterkt preget av stillesittende underholdning, og særs liten vilje til
forandring. Det kom av den tida vi levde i: En selvbedragets tid, da lite av betydning var
av særlig interesse; ei tid da folk flest, enten de innrømmet det eller ei, daglig
tydeliggjorde for seg selv og alle andre at enhver tanke om at jorda skulle kunne reddes
endelig var gitt opp. Dermed var det bare om å gjøre å karre til seg alt hva man klarte av
goder, her man skulle kjempe seg fram, i en verden som, tja ... Klarte seg selv? ...
De var heller ikke bare få, disse menneskene som nektet å låne øre til alt snakk om en
verden som måtte reddes. Klimaskeptikere, som de kalte seg. Det var heller ikke rent få
mennesker som regnet hele klimasaken som politisk humbug, skapt av den sosiale eliten,
og ment for å danne grunnlaget for en ny og fascistisk verdensorden.
Nei, det skulle søren ikke være lett.
Alexander lånte øre til alle, han, og visste ikke riktig hva han skulle tro. Saken var nå
uansett den at han hadde gått tom for ideer her, hva angikk skjønnlitterær produksjon.
Det kom av at framtida var så forferdelig uviss. Det luktet blod av den, framtida, og det
kunne ikke Alexander få seg til å skrive om. Det luktet også blod av samtida. Krig og
elendighet, i nåtid som framtid. Ingen nestekjærlighet å finne. Ingen medfølelse. Ingen
barmhjertighet. Bare iskald beregning og statisk ondskap, drevet fram av mennesker
utstyrt med et særdeles stakkato kroppsspråk. Disse swastikaene som Alexander hadde
hodet fullt av nå, som umuliggjorde enhver tanke om å skrive den store samtidsromanen,
for eksempel. I ei nådeløst kalkulerende samtid som vår? Hva? Nei. Den godeste Richard
Haywoode kunne si hva han ville, og være så entusiastisk som han bare kunne; det
forholdt seg fremdeles slik at Alexander Nilsen så seg fullstendig ute av stand til å skrive
romaner. Han tenkte på sin utgamle science fiction-idé, som gikk ut på at verden ble
grunnstudert av en liten gruppe økosofer av noen utenomjordiske intelligenser, med den
tanke til felles at man måtte sette menneskeheten under tvang nå, med tanke på å redde
økosystemene fra full kollaps. Det var sånne ting han kunne sitte og tenke på, av og til,
når han drømte seg bort. Men å skrive om denne dritten? Å nei. Hvor dumt hørtes det
vel ikke ut, i ei samtid som vår, å skrive romaner om slike hjernedøde ting? I ei samtid der
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ethvert forsøk på å si noe fornuftig om situasjonen som den var, i all sin helhetlige prakt,
ble knust, resolutt, under en jernhæl av det isnende nådeløse slaget. Boka, tenkte
Alexander, var stein død. Dette kom av den ergerlige erkjennelsen at meget sterke krefter,
av storpolitisk og verdensøkonomisk format, hadde bestemt seg for å holde befolkninga i
sjakk, samt beskytte seg selv mot krefter av det gode slaget; dette ved å servere oss alle
løgn etter løgn, som folk var forventet å svelge lydig unna, som sannhet, sannhet,
sannhet.
Han satte seg ned og skrev en e-post til Stephen Hall – et behendig offer: «Det kan virke
som om massemedia bare er ute etter å gjøre folk dummere og dummere; da spesielt i
forhold til all grønn eller naturvennlig tenkning. Det kan virke som om massemedia bare
er ute etter å gjøre oss alle til konsumerende spøkelser, materialistiske zombies, lov- og
regelbevisste idioter: Alle som én, i full naturfornektelse, innlemmet i en passiv masse,
der all selvstendig tankevirksomhet er så uønsket at sterke krefter søker å forby den. Man
skal vise seg i stand til å underkaste seg disse sterke krefters grenseløse makt over hver
eneste borgers sjel og sinn, og riktig la seg hypnotisere til å tro at alt, absolutt alt, er i den
skjønneste orden: At situasjonen er under full kontroll: At makthaverne bare ønsker alle
alt godt: At styrelederne i de store konsernene på ingen måte sitter med et sugerør inn i
statskassa, men tar ansvar nå, og gjør så godt de kan, for å motvirke denne akk så
skjebnesvangre finanskrisa, som den sprer seg, fra Wall Street, via City of London, via
Singapore, Kina, Australia og Japan, til hele den ganske klode; inklusive den alt så
kaotiske tredje verden. Det dreier seg om signaler som ikke er til å misforstå. Denne
jorda vår, den er ei heksegryte preget av løgn og bedrag, både høyt og lavt – forstillelse
og hykleri. Folk hypnotiseres til å ta ekstra godt vare på helsa nå, sørge for å holde seg
friske og raske nå, rene og pene, alt mens vi tillater oss å lukke øyne og ører for
ubehagelige fakta, ubestridelige fakta, som at tungindustrien legger hele økosystemer i
ruin, at forbruket av olje, gass og kull bare øker, at utryddelsestempoet hva angår all
verdens arter slår alle rekorder, etc. Alle dårlige nyheter, alle ubehagelige sannheter, skal
liksom forbigås nå, i taushet, og bare glemmes. Du må bare ikke sette deg ned og tenke
etter! Du må bare ikke gi deg til å tenke fornuftig. Fornuften, forstår du, den er og blir
like myrdet. Så det er bare for deg å bukke pent før du går. Flink gutt.»
Alexander stirret tomt ut i lufta. Han gikk inn på kjøkkenet, hentet seg et nytt krus med
kaffe, tente seg en røyk.
Saken var vel, uhyrlig nok, den, at sterke krefter i samfunnet forlengst hadde gitt opp
enhver tanke om at planeten vår, alle økosystemene og hele atmosfæren, lot seg redde.
Sterke krefter i samfunnet hadde tilsynelatende bestemt seg for bare å la det skje. La
jorda fortsette med å gå sin gang rundt sola, uten andre menneskelige inngrep enn de
som bestemt var av det ødeleggende slaget. Business as usual, vi skulle alle lure oss selv til å
lite på at alt, absolutt alt, var i den skjønneste orden. Idet de samme sterke kreftene levde
sine liv i sus og dus; sine luksuriøse liv, alltid under trygg forvaring, beskyttet på bauger
og kanter, både av lovverk, regelverk og direktiver, men selvfølgelig også av
sikkerhetsvakter, politifolk og soldater. Den veletablerte pressen, hundgamle
mediebedrifter, hadde de også ved sin side. De etablerte forlagene likeså: Alle som hadde
med trykksaker å gjøre, stilte seg lojalt bak disse meget sterke krefter, som, i all gjøren og
laden, i all tenkning og filosofering, i all sin ondskap, i all sin misantropi, var ute av stand
til å se for seg noen annen framtid enn denne som krevde nye og strengere
sikkerhetstiltak, og mer omfattende bruk av vold.
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Nå hadde han sendt avgårde dette klagebrevet av en e-post til Stephen Hall. Han regnet
ikke med å få noe svar; ja, iallfall ikke med det aller første. Stephen pleide å ta seg god tid
før han svarte. Han pleide å tenke seg nøye om, gammel som han var, før han mer enn
gjerne kjente sin besøkelsestid hva angikk sitt kritiske blikk på lederevnene til sin egen
generasjon av eldre, som de framkom i alt samfunnsliv, hvor enn du måtte ønske å se
etter. Nå var det heller ikke sånn at Alexander trengte til mye av svar. Han hadde bare
bedrevet litt selvterapi, og Stephen Hall, han var psykolog; han forsto nok dét.
Det gikk mot kveld, og han hadde ikke fått i seg noe mat. Han var sulten nå, svært sulten,
men den ulykkelige innehaver av et kjøleskap som var mer eller mindre tomt. Han fikk
sykle til Stormyra en tur; stikke innom REMA 1000.
Vel tilbake fra butikken, en halv time senere, satte han omgående igang med kveldsmaten.
Han hadde to bokser med hakket tomat, disse åpnet han med én gang, tok fram en stor
kasserolle, tilsatte vann og satte det hele på kok. Så var det bare å tilsette alle de andre
ingrediensene etter hvert som tomatsausen riktig godgjorde seg i kasserollen. Kjøttdeig
og hakket løk, hakket purre, litt hvitløk, paprikaskiver, gulrot-terninger, en boks med
hermetiserte grytebønner, samt krydder, mye krydder: Basilikum, allehånde, oregano,
chili og cayennepepper. Her kom det til å bli mat for flere dager. Nå var det bare å
bestemme seg for hva man ville ha: Ris eller pasta? Han valgte pasta.
Etter et nydelig måltid, satte han seg ned ved computeren igjen. Han måtte sjekke ut
dette nettstedet til Mike Taylor.
Taylor presenterte seg som anarkosyndikalist. Alexander Nilsen, luta lei av ismer, visste
ikke riktig hva som lå i dette begrepet. Alt han visste var at anarkistene her i verden var
av den omskiftelige sorten. Anarkistene kom liksom aldri fram til noen enighet, hva
angikk hverken dette eller hint. Anarkiet besto nok helst av en avgrunn av mennesker
som like gjerne kunne kalles pyrrhonister. Anarkistene elsket å diskutere tingene i det vide
og brede, like dvelende som de var dypt uenige eller provosert av andre anarkisters tanker
og meninger: En fargerik flokk, en broket forsamling, som bestemt aldri visste å bli riktig
enig seg imellom.
Alexander måtte ty til Wikipedia nå. Han begynte med søkeordet Anarchy, så klikket han
seg fram og tilbake mellom alle mulige former for anarkisme; et samlebegrep for mer
eller mindre naiv form for tenkning, nærmest av ethvert slag: Det var hva Alexander
bestandig hadde tenkt. De kranglet seg imellom, anarkistene, og kom aldri fram til noen
enighet, seg imellom, hva angikk hvilken ny samfunnsform de var ute etter, og framelsket,
sånn helt for seg selv; eventuelt i større eller mindre grupper.
Nå dvelte han litt ved begrepet anarkosyndikalisme.
Hvis nå anarkosyndikalistene fikk det som de ville ha det, skulle også lønnsslaveriet bli å
regne som en avviklet del av historien. Det dreide seg om den tanke at pengeøkonomien,
i all sin kynisme, og all sin falskhet, hadde en slem tendens til å rydde vei for enorme
forskjeller mellom folk, og, når alt kom til alt, utelukkende var til for å opprettholde et
klassesystem som var av det lett groteske slaget: Et system som bare gavnet den rike
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håndfullen blant oss; de som kunne skryte av milliardene de hadde i banken, de enorme
herrskapshusene de bodde i, de store, flotte bilene de kjørte rundt i, de store yachtene de
hadde til fritidsbruk, de fornemme restaurantene de gikk til, de dyre golfkøllene de hadde
i bagasjen, underforståttheten de delte her, hva angikk politisk, sosial og økonomisk
makt: En elite som gjorde et poeng av å sløse med pengene sine, alt mens folk flest – de
fattige massene – intet annet kunne gjøre enn å stå omkring og kope, godta situasjonen,
behandle øvrigheta med den største respekt, og håpe på at jobbene og inntektene deres
ikke gikk heden nå, etter som den globale finanskrisa gjorde seg gjeldende, også på lokalt
plan.
Alexander klikket seg inn på nettstedet til Mike Taylor igjen. Nå hadde det seg sånn at
han virkelig ikke hadde noen intensjon om å sette seg ned og skrive prosa igjen. Det kom
sannsynligvis aldri på tale, hva enten det var tale om å gjøre det på engelsk eller norsk.
Han hadde ingen inspirasjon, og dessuten, vel, så gjaldt det denne foten: Alexanders
venstre fot: Disse intense smertene som kom av at ... ja, som kom av at kjærligheten
uheldigvis ikke seiret, men tapte med glans ... uggen følelse ...
Taylor fortalte om et lite forlag bestående av forfattere som alle ønsket å jobbe all saklighet
tilbake igjen, inn i ei virkelighet som beviselig hadde tapt seg nokså mye, og som, av den
grunn, også måtte gå for å være sterkt trengende. Det dreide seg om vår felles fornemmelse
av at sakligheten var som forduftet fra alt av kultur- og samfunnsliv. Det kunne jo høres
interessant ut. Alexander var opptatt av prosa, det var ikke det. Ja, han var også opptatt
av saklighet, det var heller ikke det. Alexanders problem var hans egen oppgitthet, hva
angikk det aller meste av menneskelig kulturliv, nå, i ei tid da alle medmennesker så ut til
å være som hypnotisert: Flokker av mennesker som lot til å gå som i søvne: Han visste
ikke lenger hva han skulle si til godt. I all saklighet, da. I et samfunn som jammen måtte
gå for å være sterkt trengende. Ikke faen om han visste hva, om noe, han eventuelt skulle
ha å bidra med. Å nei. Ikke nå. Etter København, kanskje, men bare ikke nå. Ja, neppe
etter København heller. Alt han ventet seg fra den klimadiplomatiske kanten var løgn,
løgn og atter løgn, som skulle svelges som ... ja, som framtidsrettet tenkning ... ikke
sant? ...
Uff, nei. Han kunne virkelig ikke skrive. Det føltes tvers gjennom umulig, noe som kom
av at hans forhold til folk og samfunn, system og kultur, var blitt riktig så skjevt.
Hvordan i all verden skulle han vel få det til? Å skrive prosa nå? I ei tid, ei samtid, som
bare var til å bli gal av. Uansett hvordan Alexander snudde og vendte på det, ble han
sittende igjen med inntrykket av at utviklinga var uhyre innviklet. Så altfor mye sto på
spill nå. Meget sterke krefter, bestående av folk som gikk og hvisket seg imellom alt mens
de luntet friskt avgårde, i korridorene mellom samfunnenes viktigste kontorer, hadde satt
seg fore å holde menneskeslekten i sjakk, og underlagt full kontroll. Og jammen fikk de
det ikke til! Ikke vanskelig, da, så lenge folk, i flokk og følge, lot til å ha utviklet en viss
bedritenhet hva angikk alt av grønne verdier, hva enten det kom til sortering av søppel
(det gadd man ikke) til slukking av lys (det ble nesten for dumt; for lite) og redusering av
bilbruken (frihetsrusen man fikk på kjøpet, i sin egen nyvaskede bil).
I dette klimaet (både det sosiale og planetære) var det, tenkte Alexander, umulig å skrive
noen bok. Det hadde seg virkelig sånn at man, som forfatter, ikke burde undervurdere
leseren. Alexander var imidlertid skråsikker på at det kanskje var om å gjøre nå, å
undervurdere leseren som bare det. Ja, behandle leseren som mentalt tilbakestående,
psykisk utviklingshemmet, åndssvak, mongoloid. Og det ville han ikke. Han nektet.
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Derfor kunne han heller ikke skrive.
Nei, han kunne ikke behandle leseren som idiot. Han tenkte på det: Folk var vel alle like
rammet av Information Overload. Leseren var vel neppe dum. Leseren var ikke ignorant.
Det bare virket sånn, nå, da alle samfunn, jorda rundt, så ut til å befinne seg i en psykose
av det rent fellesmenneskelige slaget: Redselen, frykten, usikkerheten, amperheten, som
kom av at vår kollektive underbevissthet var under eksternt angrep, på en måte ... å, han
kunne smile, Alexander ... ja, som om planeten vår ble angrepet av en utenomjordisk
rase, som syntes det var noe i overkant leit at denne ferieplaneten av en klode skulle bli
ødelagt av bestialske banditter, som, i all sin maktrus, i all sin store rikdom, utelukkende
hadde sine lommebøker i tankene ... væpnet til tennene, en naturfornektende flokk ...
umulig å forutsi neste trekk? ... verdensomspennende atomkrig for eksempel, i den alt så
USA-dominerte verdensfredens tjeneste? ... utvikling og spredning av
laboratoriumsproduserte virus, kanskje? ... da for å stagge befolkningsutviklinga? ...
hva? ... for ikke å belaste økosystemene for mye? ... nei? ... jo? ...
Løse tanker rundt det bekymringsfulle faktum at menneskeslekten allerede hadde gått
gjennom tider med inkvisisjon og heksebrenning, grotesk slavehandel og masseutryddelse
av amerikanske indianerstammer, jødeforfølgelser og holocaust, kommunistfrykt og
massedrap på vietnamesere, muslimforfølgelse og hva man nå skulle kalle det, nede i Irak
nå? Massedrap? Jovisst var det det. Massemord, for helvete.
Folkemord, i all stillhet.
Alexander var redd for amerikanere: Skrekkslagen, det var det han var. Det gjaldt den
amerikanske livsstilen, som den bredte om seg her i verden ... den var neimen ikke bra for
miljøet ... men den var heller ikke til å stanse ...
Det kokte ned til et livsstilsspørsmål, og situasjonen var den at folk i all verdens fattigere
land higet etter å oppnå en amerikansk livsstil, komplett med to TV-apparater i hjemmet,
to biler i garasjen (én for mannen, en annen for kona), enorme kjøpesenter med svære
parkeringsplasser; dette hørte til en livsstil som var like bilvennlig som den amerikanske.
Dertil kom kjøleskap, fryseboks, aircondition og, ja, et eventyrlig antall lamper og
lampetter, som fikk lyse hva enten det var natt eller dag. Så var det bare å stappe i seg alle
mulige retter basert på grunnoppskrifter som innebar bruk av en god del kjøtt: Gris,
okse, kylling, kalkun, til fordel for et mer vegetarisk kosthold. Det var den amerikanske
livsstilen, det. Den var ikke et forhandlingstema. Altså var det heller ikke noe noen kunne
gjøre med det faktum at folk og samfunn, kloden rundt, søkte å etterlikne den
amerikanske livsstilen, som best det lot seg gjøre. Og den amerikanske livsstilen var
fremdeles intet tema for forhandling eller debatt. Det var en politisk, diplomatisk og
økonomisk sannhet av en viss verdi. Den amerikanske livsstilen, den var, i all enkelhet, ei
hellig ku. Og måtte den bare spre seg, jorda rundt. Ja, måtte dette skje i et tempo som var
utrolig.
Det var bare å resignere. Kneppe sine hender, blogge og be. Dagen var over, det gikk
mot natt nå, klokka var over elleve. Alexander Nilsen pusset tennene, kjemmet håret og
gikk og la seg. I morgen var en annen dag. Og dagen derpå, en ny en. Alexander Nilsen
befant seg i et limbo av noe slag. Å, om han hadde kunnet frigjøre seg selv fra dette
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intetsigende nuet! Han hatet det: Dette meningsløse nuet. Denne altoppslukende
intetheten, drevet fram av et sykt, sykt mediesamfunn, som ikke lenger tok sin
folkeopplysningsoppgave på alvor. Nei, stikk motsatt: Det var fordummingen av folket
som sto på agendaen nå. Hva det kom av, vel, det måtte fuglene vite. Som situasjonen nå
var, kunne ikke Alexander gjøre annet enn å vente. Vente og se. Vente, og få vite.
Alexander Nilsen tenkte som så, at verden hadde tekniske hjelpemidler og knowhow nok
til å gi liv til en helt ny sivilisasjon; en som baserte seg på god kommunikasjon, ekte
sannhet, selvstendighet, etterrettelighet, åpenhet og ærlighet, ikke minst hva angikk vårt
rent skrullete forhold til miljøet. Vi hadde mobiltelefoner, vi hadde datamaskiner, vi
hadde radio og TV: Kommunikasjonsmidlene var på plass. Det var bare å gjøre bruk av
dem.
Gjøre bruk av disse kommunikasjonsmidlene våre nå, i fellesskapets tjeneste, til
fellesskapets beste. Og ikke, som nå, å bruke dem til å holde folk nede i en eller annen
form for fiktiv lykkerus, preget av alle mulige former for selvvalgt uvitenhet, dumskap,
selvbedrag, likegyldighet, og så videre, men til å innstifte noen livsnødvendige
forandringer her, hva angikk menneskeslektens forhold ikke bare til naturen omkring seg,
men også forholdet til alle sine medmennesker. Alexander Nilsen drømte om et
mediesamfunn, en redaksjonsvirkelighet, som gikk inn for å forandre oss alle fra de
pengefikserte vesnene vi var, til noe større og bedre; nemlig en hel menneskeslekt,
bestående av brødre og søstre, en intelligent art, som befant seg på toppen av
næringskjeda, og måtte se til å ta ansvar for alle våre handlinger. Alexander drømte om ei
framtid bestående av politiske ledere som ikke bare kunne telle penger, men også var i
stand til å gi rom for en viss nytenkning her – og gi gass, så å si, når det kom til den
livsviktige installeringa av disse naturvennlige energikildene: Solkraft, vindkraft,
bølgekraft, tidevannskraft, geotermisk energi.
Og kunnskap. Det faktum at kunnskapen måtte være gratis, at kunnskapen måtte flyte
fritt mellom menneskene, og vederlagsfritt over landegrensene. I all rettmessighet. I all
medmenneskelighet. Ja, i all nestekjærlighet. Nå var det vel egentlig bare om å gjøre å
endelig få bukt med det voldelige, det hatefulle, det morderiske, det sant krigerske
aspektet ved det å være menneske. Hovedproblemet var vel det faktum at vi alle måtte
trekke i samme retning her. Samt at vi aldri, aldri hadde gjort det før. Bare konkurrert oss
imellom, kriget oss imellom, slaktet hverandre ned. Noe vi, ifølge Barack Obama, blant
andre, skulle fortsette å gjøre. I fjelltraktene i Afghanistan og Pakistan, og overalt på
denne klode, hvor enn terroristene var å finne. Å ja. Barack Obamas utenrikspolitiske
linje, den var George W. Bushs verk. Foruroligende nok. Så synd som det var i denne
karen, som måtte bite i seg alt han hadde sagt om tankemønsteret som førte USA inn i
denne krigen. Da han oppdaget at sterke krefter i korridorene rundt ham på langt nær var
ferdige med sitt blodbad, men ville ha det til å vare ei stund til. I all ondskap, da. Eller kall
det nasjonalpatriotisme.
Noe så nitrist. I en verden som skrek etter fred, ro og fordragelighet. En verden som
riktig hylte opp om ord som tillit, samarbeid og vennskapelighet. Ærlighet, redelighet og
respekt. Noe nytt noe, nå. Noe bedre. Noe langt mer livsvennlig. Noe snillere, eller?
Hva? Å ja. Alexander kunne drømme. Det var også alt han kunne. Han kunne drømme så
mye han bare lystet. Det var bare menneskelig, det. Men han kom aldri til å bli
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sanndrømt: Han kom aldri til å få rett. Sterke krefter ønsket det bestemt annerledes enn
ham. Hva? Snillere, hva? Som om noen noensinne hadde hørt noe så dumt. Noe så naivt.
Ja, uintelligent.
Alexander kunne drømme. Å ja, han kunne mer enn gjerne drømme om ei framtid preget
av fred, ro og fordragelighet. Ei framtid som var preget av at folk og samfunn, verden
over, gjorde seg i stand til å gjenfinne balansen, ikke å se for svart på ting, men heller
tenke som så at denne forgremmelige klimakrisa var en skam, samt at alle former for
forurensning av naturen både burde forbys og slås ned på, og det nokså hardt. Han
kunne drømme om ei framtid da man stilte krav til myndighetene, og fikk dem til å innse
at den nye teknologien, hva angikk strømforsyning, endelig måtte utplasseres og tas i
bruk. Ikke som tillegg til oljen, gassen og kullet, men i stedet for dette. Det var altså tale
om teknologi som vi allerede hadde. Ja, tenk. Noe så idiotisk som at det å gå over til mer
miljøvennlige kilder til energi, kokte ned til et spørsmål om politisk, diplomatisk,
økonomisk og industriell vilje. Hm. Alexander kunne alltids drømme om noe nytt og
spennende. Et felles løft, da; et forsøk på å redde økosystemene på kloden her fra
uopprettelig kollaps. Ja, som en selvfølge, da. Noe matnyttig, altså, i kommende
generasjoners tjeneste. Nå som vi vel endelig måtte ha fått kake nok.
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