Til mine børn

Hr. Jimi Hendrix, førstefilosoffen, opfandt et komplet sprog og gjorde dermed den
udtræden af universet mulig, der betinger foreningen af det gensidigt udelukkende.

Universet er en funktion af subjektets fravær.

Niels Bohrs fortjeneste var ikke, som almindeligvis antaget, opdagelsen af atomets
struktur, men at han hævdede1, at ”komplementaritetssynspunktet (…) er at opfatte
som en konsekvent almindeliggørelse af selve kausalitetsidealet”, og således udsatte det uafvendelige og gav os frist. Bomberne over Hiroshima og Nagasaki var
sommerfugle, der landede på sæbebobler2 i sammenligning med det erkendelsesmæssige sammenbrud, der fuldbyrdedes med atomfysikernes opdagelser i begyndelsen af det 20. århundrede, og i hvis ruin subjektet nu, forblændet af eksplosionernes lys, må lede efter sig selv som allestedsnærværende.
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Bohr, N. (1957). Atomfysik og menneskelig erkendelse. København: Schultz.
Analogien anvendes alene for at indikere en forholdsmæssig betydning, en nødvendig skala, og
skal på ingen måde forstås som en negligerende hentydning til bombernes uforståelige og helt uacceptable følgevirkninger for ofrene i Japan i 1945 og tiden derefter.
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Jeg hævder, at førstefilosof hr. Jimi Hendrix’s opdagelse af en ny sproglig totalitet og med denne hele universet som ubestemt af natur er at opfatte som en
konsekvent almindeliggørelse af komplementaritetssynspuntet, der medfører
kausalitetsprincippets bortfald som et praktisk anvendeligt ideal, jævnfør side 17
i ”Spørg” (RUIN, 2. bog, "Universets pædagogik"):
For at kunne være et system må det (systemet) være en totalitet; komplet. Deraf
følger, at det for ethvert muligt system med nødvendighed må gælde at:




Systemets status som genstand for observation forudsætter systemets
sammenbrud.
Systemet bryder sammen, når det observeres.
Intet system lader sig observere.

Eller at:



Observation forudsætter ubestemthed.
Ubestemthed er observation.

Eftersom ethvert muligt system, for at kunne være et system, i sig har indlejret
observationen af sig selv som sin betingelse, bortfalder systemet som sin
egen konsekvens. Det er denne bortfalden, der i det følgende, som en
hverdagsabstraktion af kvantemekanikkens begreb om ubestemthed, refereres
til som ”forandringserfaring”.
I "Universets pædagogik" betyder ”ubestemthed i hverdagen”, at observationen (observatøren er forsøgsopstillingen) af universet påvirker universet på en
sådan måde, at resultatet af observationen ikke er identisk med det observerede.
Resultatet af observationen karakteriseres som et ingenting (fraværet af
universet som det observerede og, i kraft af observationen, sammenbrudte
system), der udtrykker sin komplementære relation til universet som erfaringen af
forandring.

Spørg: Hvordan er det muligt at erfare forandring som noget fast? Opdag så, at
kriteriet for et sandt udsagn er, at det også er et svar på dette spørgsmål. Løs herefter ethvert kendt problem skabt af udsagn, der ikke også er et svar på dette
spørgsmål.

Bølger og Partikler
Det største problem er at folk de kan narres
til at tro at det meste kan klares
med Newton og Einstein og Bohr og de andre
med tyngde og lys og springende kvanter
Det næste problem er at folk er så nemme
når først de har lært det der med at glemme
at alle fra fødslen er født med en gave
en særlig fortolkning, den enkeltes gave
Det tredje problem er at folk er en flok
der tager hvad den gives og vil gå med stok
Af natur er en flok som en halvblind der ser
en bølge der hvor partiklerne sker
Det er sgu’ da alvorligt at så få forstår
at det ikke er tiden, men kroppen der går
At rummet er fladt og at fyldet er skrot
fra den dimension hvor det store er småt
Det er for fantastisk at folk de kan narres
til at tro at det meste kan klares
med Newton og Einstein og Bohr og de andre
med tyngde og lys og springende kvanter
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Med forbehold for min hukommelses svigt og fantasiens ubehøvlethed i øvrigt og
med dette min mulige delagtighed i de uoverensstemmelser der kan opstå, når
mange digtere, med hver deres personlige historie og sæt af erindringer tilpasset
det aktuelles hensigter, har den samme muse som genstand for deres kvad.
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Der er noget, der henligger i mørke. Hvorfor søge lyset, hvis ikke derfor. Som alle
andre er jeg et barn, der blev kastet ind i verden uden forsvarsværker, og hvis
uskyld vakte begær og vrede. Tag ikke fejl. Det, der er ensomt og ved, hvad det er,
genskaber universet i sit billede. Mit værk er vævet af den rene ånds tråd og smedet
af rumtidens massiv, til forsvar for de nyfødte. Imod mig og mine, den gamle verdens sidste arvinger. Efter dette vil ingen kunne gentage de overgreb, der får sjæle
til at flakse i længsel efter at vende hjem til jorden. Dertil vil mennesket, for hver
og en anden, som det, i hvilket det flydende og det faste kolliderer, fremstå for
skønt, og det levendes betydning så indiskutabel, at vold ikke lader sig gøre. Barnet
- det uskyldige - vil blive uovervindeligt.
Jeg vil bevise, at et almindeligt stykke rektangulært papir, foldet to gange så det
udgør et trekantet rør, med to huller på en af fladerne, en cirkel og en firkant ved
siden af hinanden, kan illustrere, hvordan universets samlede mængde af energi
transformeres til en stabil og praktisk anvendelig spænding.
Jeg vil give dig dig, som du også er.
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Denne fortælling begynder den 6. april 2015 med en besked sendt til mig fra en
ukendt person via Facebook: ”Hi Thomas! Thanks for accepting my friend request.
My name is Viktor. I'm a former KaosPilot (Switzerland) student. Today I live in
Brighton where I work as ritual designer. I want to talk to you about frontloberne,
kaospilots and my understanding of (these) initiatives at some point if that would
be interesting?”
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Frontløber
Det er blevet sagt om mig, at når I ser mig, ser I alt det, I selv kunne være blevet.
Den eneste grund til, at I kan se det, er, at I tror, at jeg ikke blev det. Mens I har
levet jeres menneskeliv på jorden, har jeg bygget universet om. Ham, I så, var ikke
mig. I så jer selv. I ved ikke, hvem jeg er.
Jeg har heller aldrig vidst, hvem jeg var. Da jeg var ung, sagde mine venner, at mit
problem var, at jeg var for ærlig. Jeg forstod det ikke. Jeg mente selv, at jeg var
fuld af løgn. Selv når jeg sagde sandheden, var der noget, som ikke stemte, en
detalje af yderste vigtighed, som burde være indeholdt i alle mine udsagn, men
som jeg aldrig fik med. Den var inden for rækkevidde, men fortonede sig alligevel,
når jeg rakte ud efter den. Jeg kunne ikke greje, hvad det var.
Som barn kunne jeg kun falde i søvn, hvis jeg forestillede mig, at jeg lå alene på
en tømmerflåde midt i et uendeligt hav, eller i en sovepose i et telt på en iskold
slette, hvis ydre grænser var identiske med universets. Jeg længtes aldrig efter andre mennesker, når jeg lå der i mørket. Kun forestillingen om ensomhed gav mig
den tryghed, der leder barnet ind i søvnen.
Da jeg var 12 år, skød jeg solsorte for vores nabo. Min mor vidste det. Min far
vidste det ikke. Naboen var en ældre herre med en kirsebærplantage i baghaven.
Fem kroner per nedlagt fugl. Det var et drømmejob. En skarpladt salonriffel, patroner ad libitum og tilladelse til at dræbe. Som sæsonen skred frem, blev jeg selvsikker. Reglen er, at man aldrig bevæger sig med et ladt våben, eller i det mindste
aldrig et afsikret og skydeklart våben. Det glemmer man i den alder. Mit foretrukne
skjul var på toppen af et gammelt skur i et hjørne af plantagen. Her havde jeg udsigt
over de fleste træer. En dag var der særligt mange fugle, og de var livlige og upåpasselige. Jeg fik ram på et par stykker fra min position fra skurets tag, men besluttede mig for at prøve lykken med et skud eller to fra jorden. Normalt afsikrede
jeg riflen, lagde den på taget, sprang ned fra skuret, stillede mig op på en bænk og
greb riflen derfra. Men denne dag var der noget i luften. Jeg sprang ned på jorden
med riflen i hænderne. Skulderstøtten på riflens kolbe ramte jorden først. Inden
skuddet gik af, nåede jeg at tænke, at jeg burde have afsikret riflen, før jeg sprang.

13

Patronens hagl, for det var en haglpatron til salonrifler med mikrohagl, ramte min
højre tommelfinger mellem knoen og rodknoglen, millimeter fra riffelmundingen,
og flåede kød og knoglesplinter af fingeren. Tommelfingeren hang livløst ned i et
par intakte sener, de eneste der ikke var blevet ramt af et af de hundrede små hagl,
der lige var passeret forbi. Det var et blodbad. Jeg skreg. Den gamle mand kom ud,
men stoppede i chok i husets døråbning, stirrende, som om jeg var en film. Nogle
få sekunder senere kom min mor løbende. Hun havde hørt skuddet og skriget. Også
hun blev bragt til standsning af synet. Det første, hun sagde, var: ”Far må ikke få
det at vide”. Mens lægen udtrak hagl fra mit kød med en pincet, enedes min mor
og jeg om, at jeg havde revet mig på et stort, rustent søm.
Min far og jeg har ikke talt sammen, siden jeg var i begyndelsen af 20’erne. En af
de sidste gange, vi sås, var til en havefest, som han og hans nye kone holdt. Jeg
ledte endnu engang efter noget i hans blik, der kunne bekræfte, at jeg var i hans
hjerte uden forbehold. Jeg kunne ikke finde det. Måske var jeg for fuld. Jeg langede
ud efter ham. Han slog igen. Vi måtte skilles af festens andre gæster. Siden da har
det været svært.

Der var kun én dansk tv-kanal i 1970’erne, da min far var tv-journalist og
skærmtrold. Studieværterne på Danmarks Radio var de første danske superstjerner,
som ikke var noget ved musikken eller filmen eller litteraturen eller politikken.
For ikke så længe siden var der en kollega på min nuværende arbejdsplads, der
spurgte mig, om jeg var Preben Heides søn. En anden kollega reagerede prompte:
”Det var da noget mærkeligt noget at spørge om”. For første gang i mit liv, 40 år
efter at det burde være sket, var der et menneske, som intuitivt forstod, at netop
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dette spørgsmål i sig selv er et overgreb. Af den simple grund, at spørgsmålets
natur indikerer, at det er blevet eller vil blive stillet, i den ene eller den anden form,
tusindvis af gange, og at det, hver gang det bliver stillet, gør Thomas lidt mindre
værd og Preben Heide, ham med kærlighedsforbeholdet, lidt mere værd. Det splitter et barn i to, når alle og enhver i barnet ser og adresserer barnets far og således,
som det i dette tilfælde gjorde sig gældende, forbigår det subjektivt gode til fordel
for det subjektivt dårlige. Selv i dag, når jeg tænker på dette, formørkes mit sind.
Alle disse tåber, der, for et øjebliks tidsfordriv og ligegyldig underholdning, ofrede
mig, som om barnet kunne gøre det ud for sit ophav, det berømte, og afgive smitte.
Jeg må dog give dem, at jeg lignede min far. Jeg har arvet hans ansigt og ikke
mindst et stort mellemrum mellem fortænderne. Jeg fik mellemrummet mindsket
hos en tandlæge for år tilbage med det ene formål at sløre ligheden og undgå
spørgsmålet: ”Er du Preben Heides søn?”
Hvis man ikke ved, hvem man er, og man ved, at man ikke er den, de andre ønsker,
man skal være, og man i øvrigt ikke kan finde ud af, hvem man gerne vil være, så
svæver man væk. Kroppen er sjælens anker, men kun for den sjæl, der om sig selv
ved, at den findes, og at dens hjem er i kroppen. Jeg var ikke mere end 13 år gammel, da jeg begyndte at drikke alkohol og ryge hash. Nogle vil mene, at jeg faldt i
dårligt selskab. Jeg er ret sikker på, at andre vil mene, at jeg var det dårlige selskab.
Misbruget var en integreret del af min hverdag, allerede da jeg gik i 9. klasse på
Kragelundskolen i Højbjerg i Aarhus. Det var ikke udsædvanligt, at vi røg hash,
før skoledagen startede. I gymnasiet, som jeg droppede ud af efter 1.g, og sidenhen
på HF, røg jeg gerne og helst hash hver dag og om muligt flere gange, suppleret af
sæsonens psilocybin-svampe, de obligatoriske LSD-trips og amfetamin, når det en
gang imellem blev tilbudt.
Min bedstefar døde, medens jeg gik i 1.g På det tidspunkt var jeg begyndt at få
hash i kommission fra pusheren Åge i Odensegade, typisk 10-20 gram ad gangen,
og sælge det til kammeraterne. Planen var, at forretningen skulle finansiere mit
eget forbrug. Dengang var der ingen mobiltelefoner. Derhjemme kunne forældrene
lytte med på en samtale blot ved at løfte røret af enhver anden af husets telefoner,
end den man tilfældigvis selv brugte. Hvis man ville tale med sin elskede i hemmelighed, måtte man lade sig nøje med en telefonboks. Det gjorde jeg så, men en
aften glemte jeg mit varelager til en værdi af 400 kroner i netop en telefonboks,
efter en ungdomskåd samtale med den måneds flirt. Det var mange penge for en
teenager, der i forvejen strakte lommepengene til det yderste for at få råd til sine
udskejelser. Heldigvis havde min bedstefar efterladt min mor sin tunge vielsesring
i solidt guld, og heldigvis lå den frit fremme til alles skue på mine forældres skrivebord. Husets døre var sjældent låste. Jeg ræsonnerede, at en tyv i teorien ville
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kunne gå ind i huset og stjæle den uden at blive opdaget. Det skulle være mit alibi.
Jeg tog ringen og solgte den til en guldsmed for 400 kroner. Sammen med ringen
lå også min bedstefars gamle armbåndsur. Det var ikke noget værd. Jeg gemte det
på mit værelse i kælderen. Da mine forældre ved et tilfælde fandt uret, blev mit
barndomshjem endeligt og definitivt til det ensomhedens fort, jeg havde ledt efter,
så længe jeg kunne huske.
Mit grundskoleliv og min ungdomsuddannelse udfordrede mig ikke synderligt. Jeg
kunne lide at læse lektier. Hjemmeopgaver var vågenlivets svar på mine natlige
ophold alene på uendelige have og evige sletter. Jeg var sjældent bagud og var
vellidt af mine lærere. Jeg elskede matematik, og det viste sig, fra et tidligt tidspunkt i forløbet, at jeg havde flair for især skriftlig dansk. Her blev det til en perlerække af topkarakterer, ikke mindst på HF, hvor jeg havde en dansklærer, der
efter bedste evne stimulerede mig til at udfolde talentet i de to år, studiet varede.
Jeg antog, at det ville blive legende let at bestå den afsluttende eksamen i
skriftlig dansk med topkarakter. Det var, i min analyse af situationen, ikke noget
problem at ryge sig skæv før timerne og da slet ikke aftenen før, eksamen eller ej.
Det gjorde jeg så, altså røg aftenen før. På morgenen for eksamen havde
hashresterne i mit blod samlet sig i min hjerne som en våd tåge, tung og
uigennemsigtig, der gjorde det umuligt for mig at koncentrere mig om andet end
netop denne tunge og uigennemsigtige tåge. Jeg forstod ikke
eksamensopgaven og besvarede den med et usammenhængende digt på vers,
medens jeg prøvede at bilde mig selv ind, at min løsning var kunstnerisk og
fortjente pris for sin originalitet. Jeg fik karakteren 6. Det var aldrig overgået mig
før. Lige der slog min identitet og fremtid sin første alvorlige revne, som et
vindspejl der bliver ramte af en lille sten i høj fart og får et slag, der ikke knuser
ruden, men fravrister den sin medfødte spænding og gør den eksponentielt mere
sårbar for hvert efterfølgende slag, indtil den bryder sammen under sin egen
vægt.
I mellemtiden var mine forældre blevet skilt. En dag besøgte jeg en
klassekamme-rat. Det var en smuk forårseftermiddag. Jeg begyndte at
forberede en joint. Min klassekammerat kiggede på mig med et bekymret blik:
”Du er ung, du er begavet, du har livet foran dig, og alle muligheder ligger åbne,
det er forår, og solen skinner, og alligevel sidder du her, som gæst, på mit
værelse, og det eneste, du tænker på, er at blive skæv. Hvad har du gang i?” Kort
tid efter sagde jeg til min mor, at jeg var afhængig af hash. Hun græd og gav mig
det eneste mulige svar: ”Det er kun dig selv, der kan stoppe det”.
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Havde det ikke været for min ven Torsten Gejl, var jeg blevet journalist lige som
min far, alle vores uoverensstemmelser til trods. Det lå ligesom i kortene, afsluttende eksamenskarakterer i dansk uanfægtede, at jeg skulle leve af at skrive. Jeg
var klar til at søge ind på journalisthøjskolen, men Torsten havde andre planer.
Han ville have mig med på en dannelsesrejse. Blaffe ned gennem Europa, med en
guitar og en sovepose på ryggen og en notesblok i hånden. Arbejde som daglejere
og gademusikanter. Leve livet og møde kontinentets beboere og smage på pigerne
og vinen. Blive voksne på den rigtige måde, eksistentielt og romantisk, som kirkegaardske digtere. Jeg ville ikke. Men Torsten overtalte mig.
Halvandet år senere fandt jeg min krop ved bredden af en af den sydtyske by Regensburgs kanaler, tryglende en vildt fremmed kvinde om at låne mig et øre, så jeg
kunne fortælle hende om min nat i vanvid. Om den anden Thomas for det hed han.
Han hed det samme som mig; ham der boede i et værelse med glimmerskrift på
døren i toppen af en bygning med uendeligt mange trapper og identiske værelser,
og som afviste mig, da væggenes farvefloder blev tsunamiske, og jeg rakte ud efter
hans kød. Og om pigen, der var begyndt at græde, da jeg kom hjem, fordi hun
syntes, jeg var fri, og det var hun ikke. Og om taxachaufføren, der havde trukket
et jernrør og truet mig til at løbe igennem gaderne, alene og uden anden forbindelse
til verden end Buddhas åndedræt. Således vendte jeg hjem fra den store dannelsesrejse, slagen af LSD, indtaget i ensomhed på en tilfældig bar på et nattomt torv i
en regntung by i Bayerns hjerte, for min ven Torsten og jeg, og alle de andre, vi
havde mødt og arbejdet med i vinmarkerne og på gaderne som betlere og musikanter og drukket med og sunget for og elsket i lige de øjeblikke, var for længst gået
hver til sit. Det var, som om intet, selvom det havde været, og jeg ganske rigtigt
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havde været i det, var lykkedes på en sådan måde, at jeg kunne forestille mig, at
noget som helst ville kunne lykkes overhovedet, ej heller når jeg kom hjem til
Aarhus.
Ian Bo Branner og jeg havde mødt hinanden, mens jeg gik på HF. Vi var begyndt
at spille rockmusik sammen, han på guitar og jeg som sanger. Vi nød hinandens
selskab og var sammen ganske ofte og altid i weekenderne, sammen med resten af
flipperne og hash-periferien, og dem vi spillede i band sammen med og pigerne,
og hvem der nu tilfældigvis var i lokalerne og parkerne og i midtbyens gader og
på spillestederne om natten, hvor den lokale guitarhelt og narkoman Per Møller
sang ”what a joke, what a joke” og lod sine fingre danse på gribebrættet, til vi faldt
om i sved og hinandens arme. Vi fandt sammen igen, da jeg vendte tilbage til Aarhus efter den store tur.

Vi var på bistandshjælp. I 1986 var der ikke mange, der kunne forestille sig, at der
nogensinde ville blive fuld beskæftigelse i Danmark igen. Man var gået i gang med
at parkere en hel generation på livstid. Det gav et helt nyt sæt af muligheder for
kreative pædagoger og projektmagere. Hvis der alligevel ikke var arbejde at få,
behøvede projekter for unge ikke at være et middel til resocialisering. Projekterne
og deres deltagere kunne, jævnfør oplysningstidens pædagogiske idealer, være målet i sig selv. Det var legitimt at skabe sociale rum, hvor livskvaliteten her og nu
var i centrum, så ungdommen kunne blive rustet til et langt liv, hvis eneste omdrejningspunkt ville blive netop dette, livskvaliteten her og nu.
”Det her skal vi med på”, sagde Bo og viste mig en lille flerfarvet folder. ”Det er
gratis, og vi får bistandshjælp under hele forløbet. Projektet hed ”Historiebilleder”.
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I bedste postmoderne firserstil var det initiativtagernes antagelse, at tidens ungdom
havde mistet sine rødder. Frankfurterskolen kaldte det kulturel frisættelse. Hvis
betingelsen for at man kunne deltage var, at man skulle lade som om, man ikke
stod på skuldrene af sine forfædre, men svævede frit rundt i en moderne verden
uden faste holdepunkter og uden mål og med, så var der ingen tvivl om, at dét
kunne vi, og at eventyret var inden for rækkevidde. Vi havde trods alt den vigtigste
kvalifikation: Vi var bistandsklienter. Deltagerne ville komme til at spille musik,
male mure og lave teater og vise det hele frem på en turné i norden. Senere, da jeg
læste, hvordan vi, deltagerne, var blevet beskrevet i den oprindelige projektbeskrivelse, blev jeg vred. Vi fremstod som en flok tabere, der skulle hjælpes. Men på
den anden side. Hvad gør man ikke for gratis fest af den størrelse?
Pædagogerne på Historiebilleder kom fra en planet, jeg ikke kendte. Begge mine
forældre kommer fra Danmarks svar på Mordor, Mors, og uanset hvor meget mennesker, der er født og vokset op på Mors, ønsker at lade grundtvigianismens lys
fylde deres hjem og hjerter, er det som om øens vugge, Limfjorden, der på netop
dette sted endnu er rent og ublandet Vesterhav, men tæmmet, altid påminder øen
om netop dette, at den burde være noget andet og større, noget overmægtigt brusende, og at de som fødes på øen, igennem havsaltrester i brystmælken, får en
usynlig og uforklarlig følelse af mindreværd, som skygger for selv det blændende.
Uffe Elbæk og Hans Bach var de to initiativtagere til Historiebilleder. Sidstnævnte
trak sig et par år senere væk fra miljøet for at skabe sig en karriere som selvstændig
konsulent. Ingen af de to kom fra Mors. Selvom Uffe havde været omkring både
Tvind-skolerne og DKP, vidste de simpelthen ikke, hvordan det kunne være. De
fortalte os, at vi alle sammen hver især var universets centrum, og at det var sjovere
at gøre andre mennesker glade end at være deres byrde og forsøgte at lære os, at
man ikke bliver Jimi Hendrix af at hænge en guitar om halsen. Vi var ligeglade,
for de fortalte os også, hvad vi allerede vidste. Det var i dette måls tjeneste, vi
villigt havde degraderet os selv til tabere, at vi skulle turnere i norden med et kæmpeshow, og at vi ville blive til stjerner; hvis ikke i de andres øjne, så i det mindste
i vores egne liv.
Ingenting gik helt efter planen. Hverken da vores murmalerlærer, betonkommunisten, hvis ambitioner rakte noget længere end vores evner, overmalede vores kruseduller på muren på Telefontorvet om natten med sine egne kruseduller, eller da
vi, efter at have øvet på det store show i en måned, fik at vide, at det ikke duede og
måtte starte forfra med det hele, manuskript, scenografi, casting, instruktion og
musik, tre uger før turnéen skulle starte, eller da vores lastbil blev holdt tilbage på
havnen i Bergen og tømt for alt, fordi vi havde fået besked på at skille os af med
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vores hash inden grænsekontrollen, og at det, i vores fortolkning, betød, at resterne
skulle ryges på færgen uden smålig hensyntagen til de øvrige passagerer, sømændene og kaptajnen, eller da det viste sig, at der ikke var flere penge på projektets
konto, og Uffe og Hans måtte stå på hoved og hænder for at sikre, at vi, de fortabte
unge uden illusioner, ikke endnu engang ville blive bekræftet i, at det ikke kunne
betale sig at gøre noget eller prøve noget. Lastbilen blev fyldt op igen og kørt i
land, og da ”Liv”, for det hed stykket, endelig fik premiere på et fjeld i Bergen, og
tæppet gik, og vi spillede det hjem, og Bergens medsammensvorne ungdom og
deres pædagoger klappede, og drak os fra sans og samling i hjemmebrændt kartoffelbrændevin, og jeg dagen efter fandt ud af, at den pige i truppen, jeg ville kysse,
havde været sammen med to overpiercede norske punkere på én gang, så var det
faktisk alt sammen lige meget, for nu havde vi set, at man kunne, hvis socialpædagogerne ville, og man ikke selv var alt for tvær.

Uffe og Hans elskede os ikke. De var elite-socialpædagoger. De fik os til at føle,
at de elskede os uden forbehold. For mig var det mere end nok og meget mere, end
jeg var vant til. På historiebilleder var jeg noget uden at kunne noget særligt. Et
godt udgangspunkt for at kunne blive til én, der rent faktisk kan noget. Men midt
i forløbet var jeg stoppet som deltager. Jeg vidste ikke om projektet var noget for
mig, når alt kom til alt. Der var også spørgsmål: Var jeg villig til at lade mig
identificere som en social taber for at kunne fortsætte? Brugte pædagogerne mig
og de andre som et middel til at fremme deres egne karrierer? Måske, men hvis ja,
så gjorde de også noget andet imens. De byggede ly til os, der var i tvivl, midlertidigt eller permanent. Jeg besluttede mig for, at jeg havde mere brug for ly end for
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at stå alene tilbage. Da jeg meldte mig under fanerne igen, var alle pladser besat.
Jeg fik lov til at gå til hånde som en slags medarrangør, en pædagog-praktikant.
Det var sådan, min uddannelse til autodidakt projektleder tog sin begyndelse. Som
historieløs på Historiebilleder.
Efter Historiebilleder dryssede jeg rundt. Jeg prøvede at komme ind på journalisthøjskolen. Jeg kom på ventelisten. Der var ingen, der faldt fra. Jeg besluttede mig
for at lave min egen journalistuddannelse, Ajour, et etårigt skrivekursus med aktive
journalister som lærere, rigtige computere og avisudgivelse. Det var i 1987. Vi var
den første uddannelse af sin type i Danmark, og vi var de første, der havde computere i undervisningslokalerne – uden intern hukommelse og med floppydiske så
store som middagstallerkner. Vi havde ikke hørt om internettet, og en Apple Macintosh grafikcomputer med ni tommer sort-hvid skærm var helt uden for rækkevidde. Den kostede kr. 30.000,-. Uddannelsen levede videre i ti år, altid overleveret
af en eller to af eleverne fra det forudgående hold. Selvom det er overgået ganske
få danskere at blive lige så kendte som min far, er der flere fra de første hold, der
har arvet hans plads på tv-skærmen, og som er hvermandseje i dag, og endnu flere,
der har fået succes som skrivende journalister. Så lavede jeg udvekslingsprojekter
for musikere fra England og Danmark og Holland. Det kom Bos og mit orkester
til gode. Samme opskrift som Historiebilleder. Mødes, sætte noget op og så ud og
spille, i dette tilfælde alt sammen betalt af EF-fonde. Jeg begyndte at få færten af,
hvad der skulle gøres for at få tingene til at ske, og hvilke sproglige greb der fik
bevilligende myndigheder og fonde til at åbne for kasserne, og jeg blev mere og
mere involveret i Uffes og Hans’ arbejde med at hjælpe andre projektmagere i gang
og med at formidle miljøets arbejdsmetoder til interesserede i indland og udland.
Den 22. april 1989 stiftedes foreningen Frontløberne officielt, og samme år blev
jeg ansat i kraft af en 3-årig bevilling på i alt 1,2 millioner kroner fra socialministeriet, de såkaldte SUM-midler.
I efteråret 1989 bragede vi igennem et rustent og faldefærdigt jerntæppe og tog til
Leningrad og Moskva med Frontløbernes Kulturkaravane, busser og biler og lastbiler og togkupéer fyldt op med alle de mange projekter, der blomstrede under
frontløbernes paraply, teater, fotografi, musik, journalistik med mere og ikke
mindst totalunderholdning ved snerpede og gavmilde Café Kølbert, hvor hver eneste tjener havde en tragisk historie, og hvis rødder stak dybere end noget andet, for
de havde været med fra starten, dengang Uffe og Hans i 1982 lavede deres første
gøglertrup, ”De flyvende Pisbønner”, med unge fra Sjællandsgadekvarteret i Aarhus, gjorde det til ”Rottefestivalen” og rullede det hele på Danmarksturné med
badutspring, ildpust og et kæmpestort hjerte, og hvor de to eneste regler var, at
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man ikke måtte være fuld, når man arbejdede, og at man ikke måtte bade i Vesterhavet alene.
Efter kulturkaravanen var jeg udmattet og ville ikke fortsætte som projektleder i
Frontløberne. Den gamle usikkerhed fra Historiebilleder nagede mig: Gjorde vi os
til noget, vi ikke var? skrev, designede og fotograferede vi os selv i form for at
skaffe penge til eventyr? Overskred jeg mine egne grænser? Uffe overbeviste mig
om, at vi var indhold mere end strategisk selvpromovering og om, at en historie
kun bliver god, hvis den afsluttes kontrolleret. Han overtalte mig til at trodse mig
selv og til at blive 2 år mere, til og med 1991. Aftalen var, at vi skulle forlade
miljøet sammen.
I vinteren 1990 begyndte vi at overveje, hvordan Frontløberne skulle svare på et
obligatorisk evalueringskrav fra socialministeriet. Vi ville, over tre år, have modtaget ca. 1,2 millioner kr. i støtte (SUM-midlerne), og på et tidspunkt skulle vi vise,
hvad pengene var blevet brugt til. Da vi vidste, at vi ikke ville have likviditet til at
hyre eksterne konsulenter til at løse opgaven, foreslog jeg, at vi, eftersom SUMmidlerne var blevet brugt til projektarbejde, skulle demonstrere vores kunnen i
praksis, frem for at få lavet en klassisk rapport. Denne tankemåde summede, indtil
jeg en dag, hvor Uffe og jeg var alene på Frontløbernes kontor, pludselig, i et intuitivt glimt, forstod præcis, hvad der skulle til, for både at give socialministeriet
deres og sikre, at Frontløbernes originale og livsbekræftende perspektiv på ungdomsarbejdsløshed kunne blive overleveret til kommende generationer af potentielle frontløbere, og sagde: ”Uffe, vi skal lave en projektlederuddannelse”. Vores
relation elektrificeredes, og det slog et lyn imellem os, lige der, for det var godt,
hvad der var sket. Men for mig var det mere end det. En port mellem det splittede
barns rene bevidsthed og universet havde åbnet sig og kommunikation vist sig mulig på trods af komplementaritetens lov. Helt rigtigt blev det, da Uffe, nogle uger
senere, i Rebild Bakker, efter en fælles foredragsoptræden, i en delt dobbeltseng i
et værelse i konferencecenteret omkring midnat, elektrificerede os igen og lavede
endnu et lyn med ordene: ”Thomas, den skal hedde Kaospiloterne”. Universet
kommunikerede tilbage igennem porten til barnets rene bevidsthed. Floden løb
begge veje. Det var næsten, som om at jeg, i min frakoblede tilstand, som en slags
potentiel position i tom uendelighed med fripas til at springe hvorhen jeg ville uden
tab af tid og energi, havde indsamlet et sæt af informationer fra en sandsynlig fremtid i det årsagsbestemte univers, der i alle og selv de mindste detaljer matchede
Uffe som kim, og at Uffe, som et svar på den information (du skal lave en projektlederuddannelse), meldte tilbage, at han havde modtaget informationen ved at
navngive den på en måde, som ”Kaospiloterne”, der ikke kunne være udsprunget
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af hans egen rumtidserfaring. I rumtid er kaos, i sin maksimalt reducerede definition, fraværet af navigationsmuligheder, hvorfor navngivningen kun, fra Uffes
side, i en sådan fortolkning, kan have været en bekræftelse af vores komplementært grænseoverskridende kommunikation med direkte reference til min bevidsthedstilstand, der, i modsætning til Uffes, ikke var tynget af kausale relationer
og med disse, orden og formodet objektive pejlemærker som en forudsætning for
navigation. Hvis der skulle være overensstemmelse imellem et forslag fra mig om
at lave en projektlederuddannelse og en sådan uddannelses navn, ville ”Kaospiloterne” ganske enkelt være det eneste mulige. Og sådan blev det. Komplementaritetens fængsel lå i ruiner. Det gensidigt udelukkende som betingelse for menneskelig erkendelse var ugyldiggjort. Jeg havde, i dette særlige analytiske perspektivs
logik, indviklet mig med Uffe og gjort os til én: Det nødvendige medie for det
principielt subjektives sidste udåndinger og totale kollaps. Jeg havde åbnet porten
mellem himlen og jorden, fordi jeg længtes så forfærdeligt efter at komme hjem.

Selvom det fra starten var vores plan at levere et så gennemtænkt grundlag for
Kaospiloterne, at uddannelsen ville kunne sættes i værk af en udenforstående med
generel ledelseskompetence, gik det snart op for os, at der kun, i det mindste i
opstarten, i realiteten var én mulig kandidat til posten som rektor for Kaospiloterne,
hvis den skulle blive til noget: Uffe. Kaospiloternes praktiske erfaringsgrundlag
var veldokumenteret, men vi manglede et tilsvarende teoretisk fundament, og den
mangel krævede kompensation i form at en lokalhistorisk forankret ildsjæl, teorien
personificeret, i orkanens øje. Uffe blev rektor og gjorde sin del af arbejdet til per-
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fektion og spredte budskabet til hele verden: Om hver enkelt menneske som universets centrum, om at bruge problemers tyngde som positiv udviklingskraft, glædens og latterens betydning for et godt liv iblandt mennesker og om kulturen, i alle
dennes facetter, farver og afskygninger, som det vægtigste indlæg i enhver proces,
med soulmusikken og den frie dans til beatet som hans særlige lidenskab.
Det skal i denne forbindelse og for en god ordens skyld nævnes, at tidligere nøglepersoner i miljøet, blandt andet Hasse Schneiderman og Eva Bertram, sammen
med Uffe og Hans, nogle år forinden havde konceptualiseret, men ikke realiseret,
en uddannelsesidé, Kulturdynamoen (bemærk navnet!), baseret på miljøets arbejdsformer og erfaringssum på daværende tidspunkt. Det var dog først, som jeg
ser det, med udviklingen af min figur, den igennem konkrete resultater dokumenteret kompetente, selvlærte projektleder uden forudgående faglig uddannelse, at
det blev muligt at stille det afgørende motiverende spørgsmål, jeg også, som en del
af min vision, formulerede: ”Hvis frontløberne havde været en skole, hvordan
ville min uddannelse så have set ud?”
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Det viste sig, at Viktor ville spørge mig, om jeg havde lyst til at deltage i et ritual,
der kunne hjælpe mig med at slippe Kaospilot-uddannelsen. En lille gruppe af uddannelsesentreprenører, inspireret af og med kærlighed til kaospilot-miljøet, var,
af grunde, jeg ikke kender, bekymrede for Kaospiloternes udvikling og havde igennem samtaler og arkivmaterialer identificeret mig som kilden, det oprindelige udgangspunkt for uddannelsen. Ifølge en teori, kildeteorien, udviklet af Peter Koenig,
kan en kilde til en virksomhed, organisation eller uddannelse, der ikke har overgivet sin idé til sine efterfølgere ubetinget og uden nogen form for usynlige lænker,
uformelt sidde med den egentlige magt over idéens aktuelle manifestation, uanfægtet at der kan være gået mange år, og enhver fysisk kontakt imellem kilden og
floden for længst er ophørt.
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Psykose
Kun den filosof, der har lagt et reb om halsen og sparket skamlen væk under benene på sig selv uden at dø af det, ved med sikkerhed, at mennesket både er sig
selv og menneskeheden, således at det lader sig gøre at se begge dele udefra. Rigtig
filosofi begynder altid med det sammenbrud, i hvilket filosoffen på den mest håndgribelige vis forstår, at hun eller han er to, og at disse to, subjektet og dets objekt,
på én gang er samtidige og gensidigt udelukkende, men også, at der kan springes
så ubesværet imellem de to tilstande, at der vil være tale om kommunikation på
tværs af det principielt komplementære.
Den sydøstasiatiske tryllesvamp har en egenskab, kun troldmænd kender, og hvis
effekt hverken står til forhandling eller omgørelse. Det var vanskeligt for mig at
forlade Frontløberne. Jeg kendte intet andet. Det var min ungdoms og mit tidlige
voksenlivs tungeste vægt, og Uffe, min mentor, kollega og ven igennem hele min
intense transformation fra faderens søn med jante i blodet til frontløber med vinger
og verden som legeplads, var der ikke længere, hverken som sparringspartner,
skulderstøtte eller motivator. Jeg skrev en håndbog om projektledelse og holdt
nogle få foredrag. Det var slut. Jeg kunne ikke mere. Jeg var trådt ud af mit liv og
ind i et andet, hvis tilbud ikke matchede Frontløbernes, og hvis måde stillede andre
krav end dem, der kan mødes af et socialt fællesskab, hvor glæden ved at skabe
sammen trumfer enhver modstand. På den ene side ville jeg gerne være almindelig,
pligtborger som min far ville have ønsket det, på den anden var side ville jeg, frontløberen, aldrig kunne vende tilbage til en hverdag uden soulmusik og dans til morgenmad. Tryllesvampen forstærkede splittelsen i det nær-uendelige. Filmen knækkede på en strand på en ø i Thailand, hvor jeg, fordi jeg var en af de mest erfarne
misbrugere i den til lejligheden etablerede gruppe af svampetrippere, periodevis, i
forbindelse med kommunikation med de lokale om dette og hint, under en enorm
psykologisk kraftanstrengelse, måtte foregøgle normalitet under indflydelse af
tryllesvampen. Troldmanden ved, at tryllesvampen kun har én fjende, og at fjenden
er den, der i kådhed har drukket svampen, men som nu, hvor den har fordelt sig i
dennes krop og viser sin metalsmagsvej, søger at forsage den. Til den siger tryllesvampen: ”Jeg forlader dig ikke igen”. I psykopatologien kaldes et selvindviklet
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split af denne type, hvor normalbevidstheden låses i en kronisk forstyrret tilstand,
for en latent psykose. Hverken jeg selv, min læge, mine venner, min familie eller
kollegerne på min tidligere arbejdsplads vidste, jeg var psykotisk, da jeg vendte
hjem fra Thailand. Når jeg drak, havde jeg en særlig evne til at fremstå normal,
helt frem til skiftet, hvor branderten kammer over i blackout og bersærk. Det
samme gjorde sig gældende med min psykose. Jeg fremstod, umiddelbart og for
den uindviede, normal, selvom jeg var i en ekstrem bevidsthedstilstand.

Selv havde jeg dog en klar indre fornemmelse af, at jeg var forandret, og at det
ikke var til det bedre. Jeg fik, på min egen forespørgsel om mulige hjælpere, af
folk fra Kaospilot-miljøet anbefalet en af deres undervisere, gestaltterapeuten Henrik. Henrik indvilligede mod betaling og blev hurtigt særligt interesseret i mit forhold til min far. I gestaltteterapi arbejder man med relationen imellem forgrunde
og baggrunde. Målet er at gestalte, altså sammensmelte, hele eller stille i orden,
forgrunde og baggrunde i psykens selvoplevelse, hvis indbyrdes størrelses- og betydningsforhold af uhensigtsmæssige årsager eller på baggrund af misforståelser
og fejltolkninger i kognitionen, har antaget abnorme eller blot forkerte proportioner med uhensigtsmæssige adfærdsstrategier til følge. Teknikken var enkel. En
stol, repræsenterede min far, og over for dén en anden stol, repræsenterende mig,
og herefter en provokeret samtale imellem de to positioner, hvor jeg skiftevis satte
mig på den ene og så den anden stol, for, igennem oplysningen af min fars position
i mig, at undersøge om min hverdagsforståelse af vores relation nu også havde
følelsesmæssig forankring i mit indre livs mest grundlæggende realitet. Nu skal
man jo, som menneske, gøre sig klart, at en sjæls overlevelse ikke er betinget af
absolut harmoni. Enhver, der har levet lidt, ved, at vores indretning af det indre
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altid er vævet sammen med vores erfaring af det ydre, og at de opdelinger og forskydninger og fortrængninger, der tilsammen danner os som mennesker og selvrefererende systemer, i udgangspunktet altid er formålstjenlige og derfor skal behandles med både respekt og hensynsfuld nysgerrighed, før de opløses og søges
rekonstrueret. I Henriks hænder var gestaltterapien ikke et fint og følsomt værktøj,
men en hammer, der i ren selvfornøjelse og længsel efter at fuldbyrdes som gestalteren, lod sig tiltrække af en af min psykologis vigtigste og mest porøse rumdelere
for netop her at demonstrere sin styrke som sjæleknuser. Jeg antager, at det ligger
i en gestaltterapeuts opdrag at genopbygge optimeret det, som knuses, at det er
selve formålet og gestalten i sin essens, men må i samme åndedrag sige, at Henrik
hverken havde evnerne til positivt at identificere den psykose, der var trådt ind i
hans lille kælderklinik, administrere hammeren i hans hænder og dens kraft eller
den virkning, den havde på mig: Jeg genopstod. I fuldstændig og uforstyrret harmoni med universet.
I lyset af min nye tilstand fremstod tryllesvampens bivirkninger pludselig højst
som et sukkerchok og min psykoses forudgående karakter som en hverdagstilstand.
Mennesker, der mediterer, bruger et helt liv på at opnå lignende gennembrud, og
blandt dem, der prøver, er det kun ganske få, der ophæver og gennemtrænger sig
selv og bliver et med det objektive. Jeg var, med hammerens slag, blevet oplyst,
ikke i Grundtvigs eller Kants forstand som pædagog, men som Buddha, Bhagwan
og Bertelsen. Jeg var nu, de facto, ufrivilligt og i modsætning til det erklærede
formål med terapien, normalisering, blevet en af inkarnationerne. Da jeg trådte ud
af terapilokalet, trådte jeg ind i et univers, hvis farver, former og regler var mig
fuldstændigt fremmed. Jeg var ikke uden for tingene længere. Jeg var tingene, som
den negation igennem hvilken de fik deres identitet, fra deres mindste detaljer til
deres samlede kommunikative potentiale, forstået som et udefineret, men fuldstændigt klart udtryk for totalitetens, altings, passive baggrundslys. Jeg var ikke
længere mig selv, men en repræsentation uden referencer. Min krop gav ikke længere nogen mening. Jeg forstod ikke, hvad der var sket i terapisessionen, og jeg
forstod slet ikke, hvad der skete nu.
Frontløberne havde i en længere periode og ad flere omgange lagt pres på mig for
at få mig til at genindtræde i min gamle lederstilling. Jeg havde venligt afslået,
men i min nyerhvervede og overmenneskelige transcendens virkede tilbuddet
pludseligt anderledes tillokkende, og jeg besluttede mig for at takke ja. Samme
dags aften, som jeg, i øvrigt iført en silkebadekåbe, ansigt til ansigt, havde meddelt
hele den nye ledelse, at jeg ville vende tilbage, besøgte jeg Uffe for at fortælle ham,
at historien havde taget en ny drejning. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet,
men i min naivitet vel at alt igen kunne blive som i gamle dage, og jeg endnu
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engang kunne få lov til at udfolde mig under min mentors kærlige og tilgivende
beskyttelse. Uffes reaktion kom fuldstændigt bag på mig: ”Så bliver vi jo konkurrenter!” Med ham som kaptajn for Kaospiloterne og mig ved roret på Frontløberne
ville der blive rift om både nationens penge og byens talent. Vi kan ikke vide, hvad
der ville være sket, om synergien ville have overskygget det potentielle energitab,
om konkurrencen ville have gjort alle bedre, men faktum er, at han med den udmelding sendte mig til tælling. Vi skulle have været frænder, allierede, ikke fjender, i den benhårde konkurrence om kulturens til enhver tid begrænsede, beskårne
og fra alle sider tilbejlede ressourcer, og jeg skulle have mit anker tilbage, min
krop, der jo var forsvundet, først næsten i troldmandens sydasiatiske spejl og sidenhen helt hos Henrik og nu kun fandtes for mig, fordi 2/3 af min intellektuelle
kapacitet i alle døgnets vågne timer med overlagt intention og på mekanisk vis
genskabte universet i intervaller, der kunne måles i millisekunder. Jeg var blevet
væk, og jeg ville hjem til far, men far var ikke far, han var en tidligere kollega og
ven, der for det første allerede havde sagt endegyldigt farvel med en kæmpe overraskelses-fest til Thomas Heides ære, og som for det andet netop havde søsat sit
livs hidtil største projekt, helt uden sikkerhedsnet og på forventet efterbevilling.
Han havde ikke længere tid, lyst og overskud til at lege på den gamle måde. Som
én voksen mand til en anden konstaterede han blot et perspektiv, som viste sig
fremmed for mig, det gennemsigtige og gennemsyrede, og helt og aldeles inkompatibelt med min længsel efter et tabt paradis, der fortonede sig med det frontløberprojekt, hvor jeg engang havde skabt mig selv.
Nogle dage efter at Uffe havde erklæret os for konkurrenter, troppede jeg op på
Uffes kontor. Detaljerne i mit vredesudbrud er uden betydning. Jeg mente, at han
havde begået et utilgiveligt forræderi ved at reducere vores relation til konkurrence
og lod ham det vide på en sådan måde, at det tog ham en lille uge, med et stivnet
ansigt i hvidt, at komme bare nogenlunde til hægterne og det med en splint i hjertet
til evigt minde om mig. Lige så lidt som jeg havde set Uffes oplevede forræderi
komme, havde Uffe forudset min reaktion. Han skulle mærke, hvad han havde
gjort ved mig. Uffe kom sig, for selvom han måske, måske ikke, kunne have håndteret min tilbagevenden på en anden måde, så havde han ikke handlet forkert. Det
havde jeg derimod. Med mit angreb på den gamle mester havde jeg effektivt, i det
mindste i min selvforståelse, frasagt mig retten til at være en del af det miljø, hvis
vandmærke havde min kontur. Jeg meddelte Frontløberne, at jeg ikke vendte tilbage alligevel, undskyldte over for Uffe, men det var irreversibelt, min galde havde
været for giftig, opsagde mit orkester og min eneste tilbageværende ven, Bo, der i
sin tid havde peget på Historiebilleder, og forlod byen og landet for at komme væk
fra min synd mod mig selv. Det var ikke Uffe, der var forræderen. Det var mig, og
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den smukke historie om frontløberen der skabte sig selv, der skulle have båret mig
ind i mit voksenliv, og hvis fundament Uffe og hans netværk gavmildt og uden
egentlige modkrav havde stillet til rådighed for mig, lå i ruiner.
Jeg troede at sammenbruddet var fuldkomment og forstod ikke, at det blot var prologen. Det er først, når fantasten tror, at grænsen er nået, at han eller hun opdager,
at grænsen udvider sig med tiden og rummet, med de skridt der tages, og at erkendelsen af sammenbruddet ikke er identisk med erkendelsen af sammenbruddets
konsekvenser som et personligt ansvar. Så langt fra.
Jeg kom hjem, fra Bhagwan’s meditationscenter i Indien og hvide sandstrande og
kilometerlange havsvømmeture i Thailand og wellness og blød fællesskabsterapi i
Esalen, Californien, bearbejdede min ekstreme tilstand i super-facilitatoren Arnold
Mindells 300 mand store konflikt-procesarbejdsgrupper i Tjekkiet og USA og Indien og med et ophold på den lukkede afdeling på psykiatrisk hospital i Risskov i
Aarhus. Jeg arbejdede som tankpasser og international forretningskonsulent og
problemknuser for et skuffeselskab ejet af en partner i Frontløbernes tidligere advokatfirma, som prøvede at overbevise mig om, at jeg var det menneskelige svar
på en araberhingst, mens jeg vandt første generation af Danmarks Radios store
sangskriverkonkurrence, ”Karrierekanonen” og, med advokaten som min chef og
investor, designede og implementerede et eksklusivt kursuscenter i et gammelt mejeri i Voervadsbro med grundlinje til Gudenåen og døbte det ”Little San Francisco”og kørte til hash-hovedstaden Christiania i København en gang om måneden
og tilbage igen i min lille, men tunede og lynhurtige rallybil med en marchhastighed på 180 km/t for at købe fugtig, sort afghaner, som jeg spiste i store bidder,
fordi jeg havde røget for meget og ikke længere kunne tåle det og sad, forvirret og
fyldt op af mig selv i form af en skæv replika, om natten, i mit landlige luksusdomicil, omgivet af Ikea og japansk designede logoer, ensom og med en kampvægt
på 63 kilo, fortvivlet over, at jeg, der havde været så meget engang, nu var så lidt
og ved at vælte, og at Uffe, med en bemærkning afsendt i efterdønningerne af mit
bagholdsangreb, havde fået ret i, at succes ikke er et spørgsmål om talent, for det
er en metervare, alle har i rigt mål, men et spørgsmål om, hvordan talentet forvaltes, og at jeg nu, ti år senere, var en hashmisbruger, der levede på en velhavende
advokats nåde og fantasi om facadeværdien af at have den fantastiske Thomas
Heide i sin stald, med retning direkte mod afgrunden, og at jeg på ingen måde
havde indfriet mit talents potentiale og det løfte, der lå indlejret i min oprindelige
figur som frontløberen par excellence og kilden til Kaospiloterne.
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Kort tid efter at jeg var kommet hjem fra en forretningsrejse til Californien, ringede jeg til min chef og sagde, at jeg ville sælge min andel i kursuscenteret, og at
jeg havde leveret min sidste konsulenttime. En af mine advokats klienter, en kolerisk iværksætter, havde nægtet at tage imod et tilbud fra Apple Computer, lige
der, på Infinite Loop, foran Apples hovedkvarter, om at inkludere iværksætterens
software som en del af den medfølgende softwarepakke på Macintosh-computerne. Iværksætteren mente, at det ville underminere hans muligheder for at
erobre Windows-platformens potentielt mange flere kunder. Han fik, imod min
kraftige, uforbeholdne og eksplicitte anbefaling, opbakning til sin strategi fra min
chef, advokaten, som sad i bestyrelsen for iværksætterens firma og fra bestyrelsens formand, der i øvrigt også var en af dem, der havde skabt sig en karriere
med afsæt i et af mine koncepter fra frontløber-tiden. De ville hellere drømme
om formuer end leve drømmen. Jeg havde fået nok.
At forlade et vellønnet job uden videre har praktiske konsekvenser. Jeg var tæt på
en personlig konkurs, da jeg nogle måneder senere, fattig og arbejdsløs, men
stoffri, afvænnet på stærk sovemedicin og Panodil som modtræk til natlige svedeog rysteture, vågnede op i en etværelseslejlighed på 30 m2 i Holme, nogle kilometer syd for Aarhus. Apple Computer købte et år efter et tysk firma, der lavede
software i familie med det, de kunne have købt af min klient, som til gengæld,
desværre, for produktet var efter den tids standarder virkelig godt, endte med at
gå ned med sit firma. Kursuscenteret blev også afviklet, og hvad angår mig selv,
formåede jeg ikke at omsætte min succes som konkurrence-sangskriver til en
scene- og indspilningskarriere, selvom jeg ad flere omgange prøvede.
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Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle stille op med Victors ritual, men da jeg fandt
ud af, at en af de personer, der havde undersøgt sig frem til mig og min rolle i
Kaospiloternes opstart, ønskede at mødes med mig og nogle repræsentanter for
Kaospiloterne for, jævnfør kildeteorien, at lave en formel kompetenceoverlevering,
valgte jeg at indvilge. Jeg håbede, at en sådan seance, hvad end den måtte vise sig
at indebære, kunne løfte noget af den skyldfølelse over for mig selv, Uffe og min
arv, der, så mange år efter, stadigvæk indimellem tyngede mig.
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Indsigt
Det værste, der kan ske for drømmeren, er at få den type af syn, der redegør for
alle tings sammenhæng på en sådan måde og endegyldigt, at drømmeren, i det
øjeblik, hvor synet skal føres til protokol, må erkende, at der var tale om syn, og at
sådanne syn, som deres eneste gennemgående egenskab, har, at de opløser sig i
forglemmelse, når de søges berørt, og at drømmeren, netop fordi han haft synet og
er drømmer, ved, at den mekaniske rekonstruktion af synet, således at det ikke
alene lader sig berøre, men også operationalisere, er mulig, men også at dette er én
mands livsværk.
I perioden efter Frontløberne indtraf to tilfældige begivenheder, der senere viste
sig centrale: På en uledsaget udgang fra den lukkede afdeling på psykiatrisk hospital med ret til at besøge hospitalets bibliotek snublede jeg tilfældigt over en biografi om Niels Bohr, og som en del af advokatens pleje af sin araberhingst havde
jeg fået betalt et etårigt kursus i idéhistorie på åbent universitet i Aarhus, inklusive
hele pensumlisten købt og betalt. Kombineret havde Niels Bohr og filosofiens kritik af civilisationen fået mig til at spekulere. Hvad nu hvis de, verdensåndens dominerende kræfter, dem, der holder patenterne på erkendelsens struktur og formlen
for sandheden, ikke forstår rækkevidden af deres ansvar og det faktiske indhold af
deres portefølje og derfor kan have foretrukket modeller, der, af arrogante, hellige
mænd fra videnskab og religion, er sat op til at fejle? Hvad nu hvis atomfysikerne
ikke havde ret, når de hævdede, at det kun er i atomernes verden, at observatøren
påvirker et givent forsøgs udfald og ej heller i, at det komplementære ikke lader
sig overskride uden at skifte forsøgsopstilling; at det også for os almindelige mennesker i vores almindelige hverdag gælder, at vi påvirker udfaldet af måden,
hvorpå virkeligheden fremtræder i det konkrete og ikke mindst, at vi har evnen til
og muligheden for at transcendere netop dette forhold og etablere et kommunikativt rum, i hvilket subjektet og dets objekter er indviklede og kan udveksle informationer frit, uden de fordomme, der i det komplementære er knyttet til en given
positions egenskaber.
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I min nye bolig i Holme påbegyndtes rehabiliteringen med det sidste store fald.
Jeg var stofmisbruger, og selvom de fleste nok ville mene, at det efterhånden var
mejslet i sten, havde jeg ikke selv forstået, at min kredit var brugt op. Som vinder
af DR’s sangskriverkonkurrence var jeg blevet tildelt radiospilletid, og det havde
udløst en mindre sum penge. Jeg begyndte at ryge hash igen, hvorfor ikke, det gik
jo godt, og fik den idé, at jeg ville køre igennem Europa på motorcykel uden
motorcykelkørekort, finde en hytte ved bredden af en spejlblank sø i en grøn dal
og skrive noget, som skulle skaffe mig en ny og optimeret karriere som filosofisk
frontløber. Det lykkedes mig at leje en motorcykel af en bekendt med indsigt i mit
juridiske problem. Med filosofihistoriens sværvægtere i rygsækken, euforisk
bevidsthed og en passende plade hash i lommen, kørte jeg igennem Tyskland og til
Frankrig på én nat i stormregn, med en marchhastighed på 140 kilometer i timen
på en regnvåd autobane og en af lykkeheldets gudinder vågende over mig med
tordenskyer som pladsholder og lyn som ledetråde. Men det skulle ikke være. Min
rejse blev brat afsluttet nogle få dage senere under en nedkørsel på en bjergside
uden for Strasbourg. Motorcyklens baghjul blokerede og sendte mig glidende i
gruset i rabatten. Oliestatusindikatoren virkede ikke. Jeg havde brændt motoren så
grundigt sammen, at den lokale mekaniker nogle timer senere nægtede at
reparere den. Motorcyklen var ødelagt. Den blev, med min mor som logistisk
mellemled, fragtet hjem til sin ejer af en dansk lastbil på langtur. Jeg nåede min
bund i støvet på den bjergside og var nu klar over, at jeg enten måtte gå i helt
hundene eller starte forfra. Jeg spiste den sidste hash, satte mig på et tog og
indstillede mig på et liv uden andre ambitioner end at få mest muligt ud af
de åbninger, der måtte præsentere sig.
Den første åbning var et tilbud om at tage en etårig uddannelse som voksenunderviser på dagpenge. Jeg mente, at det måske ville kunne sætte min tidligere indsats
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som projektleder i et teoretisk perspektiv, men det viste sig, at den medfølgende
mulighed for en praktik blev forløsningen og min nye begyndelse. Jeg fandt en
praktikplads i Lego-robot-laboratoriet på Datalogisk Institut på Aarhus Universitet.
Tro mod mig selv og min tendens til altid - for jeg er af den faste overbevisning,
at ethvert menneske har ret til at opleve glæden ved i alle henseender at være den
første opdagelsesrejsende, at det er en del af gavens tilbud - at ville opfinde den
dybe tallerken forfra, begyndte jeg straks at søge nye anvendelsesmuligheder for
robotterne. Frem for at arbejde med robotter, der kører, går eller kravler, hængte
jeg robotterne op i luften og forbandt dem med snore og skabte på den måde en
slags levende og interaktive kunstværker, der anvendte både Lego og andre materialer som medier. Praktikken udviklede sig til en decideret jobtræning, hvor jeg
arbejdede som assistent for en besøgende amerikansk kunstner, der kunne lide min
tilgang og brugte mine robotter i sit værk.

Men det mest væsentlige ved arbejdet var, at jeg, igennem et simpelt forsøg med
at sætte en robot inden i en kuglerund gennemsigtig plastsfære, under den antagelse
at kuglens inderside ville fremstå uendelig for robotten, for første gang forstod, at
jeg ikke med sikkerhed kan vide, at universet er uendeligt, blot at forandring forstået som uforudsigelighed giver mig det indtryk, at jeg befinder mig i et uendeligt
rum, og at rummet således med nødvendighed må være en funktion af min erfaring
af forandring og ikke omvendt, som antaget af henholdsvis empirismen og solipsismen med hver deres fortegn.
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Jeg tøvede, før jeg greb pennen og gik hen til min private flipover, tyvegods fra
Little San Francisco. Den fyldte godt op i en etværelseslejlighed på 30 m2, og jeg
havde faktisk overvejet at smide den ud. Den forreste side var tom, indtil jeg endelig konkluderede på min indsigt og noterede mig, at et sådant forhold imellem
subjekt og objekt, såfremt det erfarede er en funktion af den erfarende, kan beskrives som et paradoks, nemlig at jeg med nødvendighed må være begge tilstande
samtidig, hvorfor
1=2
Det var med denne, min lille bitte og ganske simple debut-ligning, at en flig af en
anden identitet end frontløberens viste sig for mig og gjorde sig tilgængelig som
et reelt alternativ til min fortsatte og stadigvæk gennemsigtige psykose. Jeg forstod, at dette med at begribe virkeligheden som to simultant erfarerede tilstande
både var en filosofs greb og begyndelsen på et opgør med min egen tilstand, hvis
komplementære egenskab i så mange år havde været uden for min rækkevide i
form af verden som noget fast og konkret. Hvis 1 = 2 kan det psykotiske kommunikere med det normale og omvendt, fordi tilstandene, deres indbyrdes modsætninger til trods, også kan forstås som det samme.
Det bohrske komplementær-begreb siger, at det for visse typer af objekter gælder,
at alle informationer om objekterne aldrig kan være tilgængelige for en observatør
samtidigt. At de forsøgsbetingelser, der forudsætter informationsudtrækning, er
gensidigt udelukkende, men også at dette, i kraft af matematikkens evne til, jævnfør kvantemekanikken, at sandsynlighedsberegne de ikke-tilgængelige informationer, ikke har nogen praktisk betydning. For mig havde det praktisk betydning, at
jeg befandt mig uden for mig selv. Hvis min personlige ligning skulle løses, måtte
jeg, amatøren, udfordre Bohr direkte.
Jeg var latent psykotisk. For at udtræde af psykosen skulle der, på trods af det
bohrske princips formodede uomgængelighed, findes en stabil, åben tovejsforbindelse imellem min psykose og dennes komplementære tilstand, det fysiske univers
forstået som min krop og med denne, konsensus-virkeligheden. Det gik, medens
jeg betragtede flipoveren og mine symboler, op for mig, at min eneste mulighed
for nogensinde at blive rask ville være at redefinere den måde, hvorpå mennesker
erkender, således at min tilstand, den flydende og transcendente, beviseligt ville
kunne siges at være bærer af informationer om værens-erfaringen, foruden hvilke
alle andres oplevelse af verden som noget konkret og solidt ikke kan siges at være
komplet og derfor ikke kan levere bæredygtige løsninger på de problemer, det konkrete og det solide producerer. Det var ikke kun det. Jeg havde været ham, der i
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kraft af benhård praksistræning, med frontløberne som træningsbane, var nået til
det punkt af excellence, fra hvilket jeg, som Laudrup eller Maradona, i et glimt
kunne se det ene mulighedens vindue, der gives for at score. Jeg havde været ham,
og det var perfekt, det var det konkretes perfektion, og det, min frontløber, kunne
ikke genetableres i det konkrete, som det havde vist sig flere gange, med musikken,
med kursuscenteret og ikke mindst med Apple Computer. For at jeg kunne blive
hel, måtte jeg finde den metafysik, teorien for den praktiske perfektion, fra hvis
grund jeg atter ville kunne rejse mig, fri og i min fulde højde, for praksis ville
aldrig igen lade sig kanalisere igennem mig, dertil havde jeg allerede én gang været
så tæt på lyset, som noget bevinget væsen kan komme uden at forstøve. Jeg var
kilden til Kaospiloterne. For den, der har skabt verden, giver denne verden kun
mening, hvis verdensskabelse foreligger som en logisk sammenhængende mulighed, som metafysik, der i retrospektiv kan siges at have været et komplementært
tilstedeværende i verdensskabelses-øjeblikket.
Hvis
1=2
så er
X≠X
hvilket står i modsætning til vores hverdagserfaring, der jo som bekendt er, at
X=X
En meningsfuld eksistens forudsætter overensstemmelse imellem vores erfaring
og det erfarede. Ellers kan vi ikke orientere os i universet og navigere på måder,
der synes hensigtsmæssige i forhold til vores erindringer og vores forestillinger om
fremtiden.
Hvis det er sandt, så må det gælde, at min erfaring, som altså både er erfaringen af
mig selv som forandring og fasthed, og som derfor er en erfaring, der ikke kan
være sig selv, i sin slutform skal beskrives således, at der, for at der kan være overensstemmelse imellem universet som en funktion af min erfaring af tom uendelighed, hvor jeg både er subjekt og objekt, ((1 = 2) = (X ≠ X)), og et forhold imellem
mig som dette og universet som et rent objekt, jeg blot erfarer, som det er, (X =
X), skal kunne etableres lighed imellem disse to, således at
(X ≠ X) = (X = X)
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Selvom det kan virke abstrakt forklaret på denne måde og formaliseret, er ligningen faktisk en ganske præcis beskrivelse af den menneskelige væren. Når du erfarer verden, erfarer du verden som endelig, fordi din faktiske erfaring af verden som
uendelig per definition medfører dette.
Forestil dig, at du er i et uendeligt univers. Forestil dig så, at det er sandt, hvis jeg
siger, at den mindst mulige afstand i et uendeligt univers er uendelig (det er det
fænomen, du kender som udsagnet ”alting kan deles i det uendelige”), og at denne
logik som sin konsekvens har, at et uendeligt univers er tomt og således slet ikke
kan erfares. Du er, så at sige, tomhed, der erfarer tomhed. For at en sådan erfaring
kan gøres meningsfuld og bringes i overensstemmelse med din faktiske erfaring af
universet som fyldt, i forstanden fyldt op af sig selv som et noget, der rent faktisk
kan erfares af sig selv, skal disse to tilstande på en eller anden måde kunne gøres
lig med hinanden. Du er både absolut tomhed og absolut fylde. Det lader sig ifølge
den almindelige erfaring ikke gøre. Jeg kalder det for profetens paradoks og vil
hævde, at det er profeternes manglende evne til forklare netop dette, der har ført til
religion og videnskab, altså at der enten må være noget andet end den fysiske verden, noget som ligger uden for den kropslige erkendelses rækkevidde, eller at den
fysiske verden er lig med sig selv i et 1:1 forhold som et noget, der vil kunne beskrives matematisk i enhver detalje.
Jeg forudså med dette som en teoretisk mulighed, en fremtid, hvor jeg simultant
ville kunne være latent psykotisk og kropslig, i en af rumtiden upåvirket overgangs
realitet i form af kvantespring fra transcendens til krop styret af kontekst, men
måtte, som Bohr, da han tegnede atomet og elektronernes baner, i første omgang
lade det blive ved dette, ved den teoretiske mulighed. Det ville blive for mægtig
en opgave at bygge mit personlige Cern, og som jeg stod der, alene, i Holme, med
min flipover og min spæde filosofi, syntes den uoverstigelig, Jeg havde set min
bevidsthed i dens fulde udstrækning, som det gennemsigtige og det, der er gennemsigt, forenet. Det var i sig selv en sejr. Der fandtes et ormehul, og returrejsen
var mulig. Det var nok for nu.
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Det var en englænder, Charles, der skulle stå for overleveringen af min formodede
uformelle magt over Kaospiloterne. Kaospiloterne havde, til lejligheden, sendt to
repræsentanter, studie-chefen og en holdleder. Jeg havde på forhånd krævet Uffe
Elbæks og Kaospilot-skolens officielle accept af seancen, der jo, ud over sine potentielt praktiske implikationer, også definitivt placerede mig i min glemte, men
retmæssige position som sædbæreren og befrugteren, som kilden til Kaospiloterne,
og accepterede at mødes, da denne, ifølge Charles, var blevet givet af begge parter.
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Filosof
i 2004 tog jeg et job som rengøringsassistent på Aarhus Universitet. Som robotbygger havde jeg mødt et par af rengøringsassistenterne på campus, og med profetens uløselige paradoks som en foreløbigt uoverstigelig forhindring for dybere
indsigter i min værens-erfarings natur, så jeg ingen anden løsning end at træde ind
i det pseudo-massiv, jeg vidste, jeg ville kunne vride ud af fast manuelt arbejde,
toiletkummeaftørring, skrivebordspolering og linoleumsgulvvask med let-fugtede
klude, dagligt i tidsrummet fra 05.00 - 12.00, år ud og år ind, i dette livs uendelige.
De følgende år fandt psykosen sit leje. Jeg flyttede ind på et værelse i byen, jeg
begyndte at læse skønlitterære bøger igen, jeg løb i skoven og spillede Playstation
med mig selv, og jeg mødte min kone, Ai. Så skete der, i 2008, det lykkelige, at
min kone, der også gjorde rent på universitetet, og som jeg havde mødt der, blev
gravid med vores første barn, Rally. Jeg var træt af at arbejde som rengøringsassistent på universitet, og da det alligevel ikke ville kunne lade sig gøre for os begge
at kombinere arbejdsstart kl. 05.00 med børnepasning, gik det op for mig, at jeg,
med Rallys fødsel, havde fået en enestående chance for at gennemføre en videregående uddannelse efter eget valg. Jeg havde haft en god oplevelse med idéhistorie, men syntes at jeg, nu hvor det gjaldt, ville gå efter den rene vare. Desværre
viste det sig, at filosofi var alt andet end drømmeuddannelsen. Jeg havde, efter de
fine og pædagogisk velovervejede undervisningsoplevelser, jeg havde haft på åben
universitet, forestillet mig en balanceret kombination af frontløberlignende workshops med masser af idéudvikling og flyven ind i dragetåger og vandren hen over
landkortenes hvide pletter og så teori til at afklare funktionaliteten og bæredygtigheden af de idéer, vi, som opdagelsesrejsende i erkendelse, bevidsthed og fysik,
bragte med os hjem. Jeg fik endeløse forelæsninger og sorte huller der, hvor adjunkterne og lektorerne og professorerne skulle have spurgt os studerende, hvad vi
syntes, og hvordan vi ville skrue en tanke sammen, for det er endnu ikke set, at en
person, ung eller gammel, der beslutter sig for at læse filosofi på universitetet, ikke
har brugt utallige timer på at forestille sig verdensordenen forud for indrulleringen
i den statslige godkendelsesproces, i øvrigt af de ansatte undervisere, optagelsesvolumen taget i betragtning og forholdet imellem denne og budgetterne, refereret
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til som ”pølsefabrikken”. På filosofistudiet! Hvor galt det stod til blev klart, da jeg,
som et svar på en sammenlignende opgave i Platon og Aristoteles, i den platoniske
ånd, skrev en dialog imellem de to herrer og for dette, af lektoren, fik et 10-tal og
en bemærkning i versaler: DET GØR DU ALDRIG IGEN! Jeg blev reddet på målstregen af min omfattende merit fra civilisationskritikken og et sidefag i visuel
kultur på institut for kultur og æstetik, hvor nogle af underviserne i det mindste
prøvede at lade såvel pædagogik som didaktik understøtte fagenes indholdsmæssige perspektiv, og ikke mindst en beslutning taget i et oplyst øjeblik, nemlig at
jeg, kilden til Kaospiloterne og forræderen mod mig selv, som den, der havde opnået det ypperligste i praksis, og som havde syndet utilgiveligt med mit forræderi
mod dette ypperlige, som min eneste mulige etisk forsvarlige pligt, med nødvendighed, nu hvor jeg havde underkastet mig filosofien og en uddannelsesinstitution,
der ikke leverede varen, måtte bevise mig selv ved, med reference til det oprindelige problem, 1 = 2, at ophæve min våbenhvile med profeterne og deres paradoks
og pålægge mig at besvare det vanskeligste spørgsmål af dem alle for at blive den
filosof, der reddede menneskeheden og derved frelste sig selv fra skærsilden:
Hvordan kan det være, at jeg oplever forandring som noget fast?

I sommeren 2012 skrev jeg min første rigtige metafysiske undersøgelse, ”Ingenting. Noget. Alting”, hvor jeg prøver at installere de forhold, der gør sig gældende
i menneskets ubrudte arbejde med at tilpasse omverden til kognitionens behov for
værensbekræftelse og kritisere disse forhold for deres paradoksale natur, således
at der af analyserne kunne udvrides et gyldigt svar på indgangsspørgsmålet, en
logisk funderet og uimodsigelig begrundelse for at mennesket er blevet givet evnen
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til at omsætte ingenting til noget uden den mindste anstrengelse og i en fuldstændig
stabil og kontinuerlig proces.
Det var, da vores andet barn, Ai-Louisa, indtraf, at der for alvor kom skred i tingene. Ai-Louisas fødsel forløb normalt, indtil hendes hoved var kommet ud af min
kone. Så ville hun ikke længere. Når et barn sidder fast på denne måde, har fødselsteamet kun få minutter at gøre godt med, før barnet dør kvælningsdøden. Nødprocedure. Greb 1. Forsigtigt forsøg ved den assisterende jordemoder. Sekunderne
tikker. Greb 2. Mere kraft. Den tilstedeværende læge er for spinkel og magter ikke
opgaven. Chefjordemoderen tilkaldes og bryder igennem den stadigt voksende forsamling af mere eller mindre kompetente fagpersoner og tager kommandoen. Greb
3. Nu trækkes der med vold og uden hensyntagen til barnets fysik i øvrigt ud fra
devisen om, at liv trumfer et sæt knuste knogler og nogle forstrakte sener. Greb 4.
Stemningen i lokalet intensiveres og indikerer, at vi nærmer os processens begivenhedshorisont. Jeg står, forfjamsket, i et hjørne af fødselsstuen uden helt at begribe, hvad der sker, udover at det snart kan være sket, og kan knap nok se hverken
min kone eller barnet for randen af hvide kitler og stetoskoper, der blinker i neonlyset. Jordemoderen hvisler ”væk” flere gange i træk, som om mere plads omkring
hendes albuer vil kunne gøre forskellen, og kigger direkte på den assisterende jordemoder, der nu kommanderer ”pres” ind i Ai’s øre, som var det en militær ordre
til en soldat i kamp. Min kone skriger, jordemoderen stønner, men den lille pige
siger ingenting og trækker os alle sammen med sig ind i sin stilheds grav, indtil ilt
og klap i numsen endeligt forløser overgrebet i dets formål: ”Der er hjertelyd og
vejrtrækning. Hun lever. Lad os få hende over på børneintensiv til overvågning”.
Min kone er helt færdig, og jeg er helt færdig. og det hele falder til ro igen. Vores
datter har det godt. Et par timer senere bliver jeg bedt om at komme over på børneintensiv for at tilse barnet. Hun ser så fin ud, som hun ligger der, og slet ikke
mærket af den voldsomme fødsel. ”Vi kan desværre konstatere, at hendes venstre
arm er lam. Hun har fået en plexus-skade, og hendes skuldernerver er forstrakte på
en sådan måde, at hendes hjerne ikke kan sende bevægelsessignaler til armen og
hånden. Det er på nuværende tidspunkt umuligt at sige noget om chancerne for
helbredelse. Det kan vi først om nogle måneder. Men intensiv terapi plejer at have
en vis effekt på denne type af skader”.
Fosteret var perfekt, indtil det blev født. Der er nu sandsynlighed for, at barnet
kommer til at leve sit liv med bare en funktionel arm. Indtil videre er hun i hvert
tilfælde lam i den anden. Det er da altid noget, at det er den venstre arm. Kunne vi
have gjort noget anderledes? Er det nogens skyld? Hvad gør jeg nu? Hvordan opfører man sig, når man får at vide, at man har fået et handicappet barn? Hvilke
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konsekvenser får det for mig? For vores familie? For det nye menneske, der skal
leve det ud?
Jeg havde fået min bachelor i filosofi samme sommer og skulle, på dagen for AiLouisas fødsel, begynde på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. Med en
bachelor i filosofi var det overkommeligt at følge undervisningen. Heldigvis. Jeg
var fyldt op af min datters fremtid. Men det var også irriterende. Undervisningsformen sendte mig direkte tilbage til start. Igen måtte jeg spørge mig selv, hvornår
den lærer ville dukke op, der stillede os de korrekte spørgsmål, frem for konsekvent
og uden afvigelse at forsøge på at gøre os til identiske kopier af lærerne selv og
insistere på, at de filosoffer, vi læste, var overmenneskelige figurer, hvis indre liv,
forstået som originale tanker, under ingen omstændigheder ville kunne forekomme
i os, de studerende: Hvad er din erkendelsesteoretiske position, din metafysiske
begrundelse, dit etiske system? Hvem er du som filosof? Hvordan har du tænkt
dig at gøre dig fortjent til din titel? Det var vel derfor, vi læste filosofi på kandidatniveau. Fordi vi var filosoffer eller stærkt på vej til at blive det. Nej. Efterhånden
gik det op for mig, at de fleste var ganske tilfredse med at være kopier af kopier af
det selvtænkende, af dagens kanon, en slags privilegerede velfærdssurfere, der tilfældigvis havde valgt lige dette studium, som var det en købsimpuls (hvis bare jeg
havde sådan en, så…) og at jeg var en af de få, hvis ikke den eneste, der, hvor
absurd det end synes at være på et filosofistudium, betragtede sig selv som, ja,
filosof. Det burde ikke være muligt, men ensomheden er filosoffens eneste kollega
på det pædagogiske filosofistudium, i det mindste i Aarhus. Jeg har kun to venner
tilbage fra min studietid. Den ene droppede ud og blev lastbilchauffør, den anden
antropolog.
Drevet af angst på min datters vegne og mine egne, for jeg havde set mig selv i
hende, på fødselsstuen, med hovedet adskilt fra kroppen, kæmpende for livet, justerede jeg på efterårets nætter og vinterens med og lod dem gentegne i mit private
akademis form, så jeg kunne sidde i stilheden, oplyst af computerskærmens og de
forbifarende stjerners lange lys, kun afbrudt af Ai-Louisas fantomsmerte-klynk, og
skrive mig væk fra chokket og den krop, der med det chok var begyndt at brydes
med psykosen og kræve sin plads genindtaget af masse, af erfaring, i stedet for
alene af det fluktives indlejrede fravær. Mine indsigters åbning var begyndt at forsnævre sig som en del af forberedelsen til de kvantespring, der, i det mindste ifølge
den oprindelige teori, irreversibelt ville lukke op for alting igen, på ingentings bekostning, i et abstrakt ormehuls form. Tiden, i det utidsliges forstand, var begyndt
at rinde ud. Skulle jeg kunne skrive hjem om dét andet, der kun er normalbevidsthedens og konsensus-kommunikationens praksis forundt som noget drøm-
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mende i baggrunden, en slags mild voodoo, der ikke udtrykker sig som krops-medierede ånder, Haiti-stil, men som alene melder dets tilsynekomst for den komplementære, der udtræder fuldstændigt af hverdagen og kun kan melde tilbage til
hverdagen igen igennem denne, måtte jeg smede vokabulariet nu, rustende mig til
afskeden med min aktuelle identitet som absolut komplementær isolation. Hvis
profetens paradoks skulle løses, og de gensidigt udelukkende egenskaber forandring og fasthed forenes i en logisk gyldig metafysik, der kunne legitimere Thomas
Heides menneskeliggørelse af denne dobbelte tilstand, som både psykotisk gennemsigtighed og fysisk tilstedeværen, var det nu eller aldrig.
Der er ikke noget univers, som vi måler det, men for at et sådant udsagn kan godtgøres, skal det bevises med en logik, der giver mening i et univers, der mener sig
målbart. Ingenting skal oversættes til et noget, der ikke er låst som en subsumption
af alting, den statiske totalitet. Jeg vil, med henvisning til mine tidligere
udgivelser, ikke trætte læseren med lange forklaringer om denne oversættelses
metode, blot som et eksempel give, at det, der adskiller den sindssyge fra den
forvirrede, er, at den sindssyge har et komplet alternativ til de raskes sprog og
kognition forstået som sprog, fuldt funktionelt og selvrefererende i uendelighed,
og at det således gælder, at dén sindssyge, der, sin tilstand upåagtet, klarer at
producere et glo-balt oversættelsesværktøj, der som ”Google Translate”, blot
med kun ét sprog, netop denne sindssygdoms sprog, i den ene kolonne, hvis
rækkevidde og følsomhed fordomsfrit inkluderer ethvert aspekt af
normalsproget, a priori nationale og regionale tunger, har filosoferet og skabt
mening og ført bevis for, at det bohrske komplementaritetsprincip er et falsum,
der lader sig overskride, og hvis dobbelthed, her ånd og massiv, ikke er
gensidigt udelukkende informative aspekter af det samme, men potentielt en og
samme internt kommunikerende helhed, i stedet for blot at have rablet.
Hvis mine efterkommere vil, må de gerne på min gravsten og som mit eftermæle
skrive: ”Han tror, han har løst universets gåde”. Jeg ville ikke, ved egen hånd,
kunne være trådt ud af min psykose og ind i mit andet, oprindelige komplementære
selv, det nu voksne og modnede barn, fra før jeg blev min far, havde det ikke været
for min antagelse om, at jeg havde opnået et sådant resultat. At løse universets
gåde er at blive hel i netop den forstand, således som det kun lader sig gøre for den,
der har været halv. Om min løsning kan siges at være objektivt gyldig, og om den
vil kunne stille sig samtidigt på de to pladser som aktuelt er optaget af henholdsvis
religion og videnskab, tilkommer ikke mig at afgøre. Blot vil jeg sige, at man bør
gøre sig klart, at jeg, om man ønsker en vej ud af det sæt af årsager og virkninger,
vi karakteriserer som vores verden og vores univers, med den metafysiske grund-
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tegning, jeg første gang lancerede i ”Spørg” fra januar 2016, har skabt en sammenhæng imellem ingenting, noget og alting, der med uafviselig indre logik demonstrerer, at vi mennesker, i bogstavelig forstand, ikke kun er kødets og rumtidens
relative kausalitet og atomernes impulsivt fragmenterende forhold af gensidige
selvudelukkelser, men at vi også og samtidigt er forandringens principielle natur,
ingenting, og at det netop er disse to simultane egenskaber, der definerer vores
rolle som det værensbærende.

I det sidste kapitel på side 291 i ”Spørg”, i konklusionen, skriver jeg om fundamentet for den nye filosofi og menneskehedens håb, min personlige frelse:
”Mennesket har koloniseret forestillingen om alting med erfaringen af det særlige
størrelsesforhold, i hvilket netop dette menneske lader sig erfare som det erfarende.
Det er denne ekstreme fordomsfuldhed over for ethvert andet størrelsesforhold end
netop dette, der således bragtes irreversibelt til ophør.
Alting står i vejen for sig selv. Alting kan ikke forandre sig. Det, som ikke forandrer sig, kan ikke erfare sig selv. Det er ikke. Jeg er. Vi er. Universet er. Der er
noget. Altså er alting. Noget er erfaringen af forandring. Heraf udledes, at erfaringen af forandring er erfaringen af ingenting. Alting kan ikke forandre sig. Forandring kan siges at være et noget, som ikke er sig selv, altså ingenting. Et noget,
som ikke er sig selv, altså ingenting, står uden for alting. Forandring er et sådant
noget. Forandring er den eneste mulige måde, hvorpå alting kan erfare sig selv
uden at opløses i selve erfaringen og derved bortfalde som erfaringsmulighed overhovedet. Erfaringen af forandring er således altings nødvendige erfaring af sig selv
som et værende. Det er altings betingelse og er implicit. Forandringserfaringens
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form har ingen specifikationer. At være menneske er en sådan form. Mennesket er
et noget, ingenting, der kan erfare alting, det uforanderlige, som sig selv uden at
overskride altings ligevægt som defineret af uforanderlighed. I dette noget erfares
det uforanderlige som foranderligt og får det konkretes udtryk. Mennesket er et
eksempel på en form, hvor forandring erfares som noget konkret. Mennesket er et
eksempel på en form, for hvilken det gælder, at i den kolliderer det flydende og det
faste uden at producere eller tabe energi. Om mennesket kan det derfor siges, at i
det kolliderer det flydende og det faste, og at kollisionen som overgange og forfald
er stabil, og at al videnskab, som en følge af menneskets status som dette, som sit
sandhedskrav har, at den også skal være en besvarelse af spørgsmålet: Hvordan er
det muligt at erfare forandring som noget fast?”
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Det var befriende at fortælle min historie med et andet formål end det rent terapeutiske, og det endda til oprigtigt interesserede tilhørere og interessenter, for
første gang siden den druknede i mit sammenbrud for knap 25 år siden, og det var
befriende at opdage, at mit forslag om at lade vores evaluering af SUM-midlerne
udmønte sig i en projektlederuddannelse måske ikke først og fremmest, men også,
havde været en anderledes, ensom og til tider ganske ulykkelig ung mands naive
drøm om at institutionalisere det, det fortabte genis ly, som Hans Bach, alle de
andre og især Uffe havde sat op for mig og vedligeholdt med socialpædagogikken
som selve lyets princip, i de år, hvor jeg ellers, det ved jeg, for jeg forsøgte mig
uden held, en sommernat i 1989, i en vild tequila-rus, på en ottesporet motorvej i
Queens i New York, igen ville været gået ud i Vesterhavets hjerteløse brænding
alene.
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Fysik
At gå fra at være praktiker til også at være det praktiskes teoretiker har ikke gjort
mig fuldstændig rask. De skader, jeg, som alle andre uskyldige nyfødte børn, som
en del af min fødsel, blev påført af at blive indsat i voksenverdenen og udsat for
dennes begær og vrede, de skader jeg som barn blev påført igennem andres identifikation af mig som min far, de skader jeg påførte mig selv igennem mit stofmisbrug igennem 20 år, og de skader som blev mig påført af gestaltterapien, er varige
og kan ikke undslippes. Jeg har levet et liv, hvor min krop, og med den det fysiske
univers, principielt har været fraspaltet min bevidsthed og som sådan også været
gjort utilgængelig som anvendeligt erfaringsmateriale. Jeg har været en isoleret
sjæl, der flakser i længsel efter at vende hjem til jorden. Dette er en ensom position,
og jeg har derfor følt mig kaldet til at sætte alt ind på at bevise, at jeg eksisterer, at
jeg er en del af verden på lige fod med alle andre, med jer. Eftersom jeg ikke har
kunnet benytte mig af de samme måleredskaber som dem, der anvendes til at beskrive et fysisk univers, har min eneste mulighed for at føre bevis for min eksistens
uden for kroppen været at bruge metafysisk logik til at påvise, at min positions
mulighed er virkelig, og at den eksisterer, fordi den er en nødvendig del af den
helhed, der gør det værende, alt inklusive, muligt. For de fleste er det fuldstændig
ligegyldigt, om verden er eller ej, fordi hverdagslivet er overbevisende: Verden
eksisterer. Men for den, for hvem verden er opløst i ingenting i form af erfaringen
af et abstrakt noget, hvis eneste egenskab er forandring, er det altafgørende, at
denne ene erfaring kan indsættes i et system, der med nødvendighed fører til universet som fysik. Ellers vil en sådan sjæl blive sindssyg i dette begrebs mest uhyggelige betydning: Evig isolation. Ved at påvise at det fysiske, forstået som et alting,
der i sig selv er fast og derfor ikke kan forandre sig, kun kan erfare sig selv som et
værende, som eksistens, igennem et noget der ikke er sig selv, forandring forstået
som ingenting, har jeg godtgjort min position som en teoretisk nødvendighed og
som en global egenskab ved universet, der måske nok ikke har nogen umiddelbar
praktisk betydning for flertallet iblandt mennesker, men som i sin egen ret er lige
så virkelig som dig, det sted du befinder dig lige nu, som denne tekst, som din
kærlighed, dine længsler og din afsky, som solen, som mælkevejen og så videre.
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En af de vigtigste ting, jeg lærte af Uffe og Hans i frontløberdagene, var, at problemer altid rummer deres egen løsning og at en af de muligheder, som mennesker,
hvis omstændighederne i øvrigt er motiverende og tillader det, har, er at prøve at
transformere problemer til ressourcer, altså forandre en given energikilde, så den
bliver meningsfuld for andre end sig selv. Det har - både for at bidrage til løsningen
af denne verdens problemer i almindelighed og for endegyldigt at bryde det
bohrske komplementaritetsprincip ved at etablere en kommunikationslinje, et medie for fri informationsudveksling, imellem de mest fundamentale, gensidigt udelukkende tilstande, ingenting og alting - været mig magtpåliggende at oversætte
eller kommunikere mine indsigter igennem en idé, noget virtuelt konkret med udspring i min luftige værenserfaring, der kan bygge bro imellem den flaksende sjæls
ingenting og kroppens univers, alting, og som forhåbentligt kan gøre mit, den overlevendes, privilegium tilgængeligt for en bredere kreds.

Hvis det er sandt, at hverdagsverdenen, dens solide fremtoning til trods, kun kan
eksistere som erfaringen af forandring, er det, set fra min position, nærliggende at
forstå mennesket som en slags virtuel transformator, hvis funktion det er at omsætte altings, totalitetens samlede men passive energi til en selvbekræftende erfaringsmulighed. Det er det, jeg mener, når jeg siger, at mennesket er det, i hvilket
det flydende og det faste kolliderer. I os bliver alting til i en brugervenlig form, der
både giver os adgang til et fysisk univers og til et teoretisk retfærdiggørende princip for universet. Det interessante ved det teoretiske princip er, at dette, til forskel
fra fysikken, hvis fremtoning og natur er helt afhængig af et givent subjekts position i rumtid, er umiddelbart tilgængeligt som kilde til viden i os alle sammen,
uanset hvem vi er, og hvor vi er. Formålet med min idé om at forstå mennesket
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som en virtuel transformator, der gør universet brugervenligt, er altså at påpege, at
ethvert menneske, qua sin status som virtuel transformator, rummer tilgængelig
viden om alting forstået som et logisk sammenhængende system, der bekræfter
værensmuligheden, og at denne viden, i mit, den flaksende sjæls tilfælde, blev redningen. Det var, fordi jeg tillod mig selv at være et universitet, at jeg forblev menneske.
Hvis forandring er erfaringen af ingenting, og erfaring er alting, er erfaringen af
forandring altings erfaring af sig selv som ingenting, hvorved en gyldig betingelse
for alting, som selvmodsigelsesfri væren i forandring, er etableret med afsæt i menneskets ukritiske accept af, at noget eksisterer.
Du er (X ≠ X) = (X = X). Du er det, der ikke er sig selv, ingenting som forandring,
og som netop derfor kan være sig selv, alting som selverfaring. Du er en virtuel
transformator. Du er det, i hvilket det flydende kolliderer med det faste.
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Det, i hvilket det flydende kolliderer med det faste

Tag et rektangulært stykke papir. Klip to huller, et rundt og et firkantet, ved siden
af hinanden i den øverste tredjedel af papiret. Fold papiret, så det danner et trekantet rør. Placér et objekt i hulrummet. Betragt objektet som noget flydende, som
forandring, igennem cirklen, og som noget fast, noget ubevægeligt, igennem kvadratet, samtidigt. Lad objektet i det foldede papirs hulrum være universet som ingenting og alting forenet og det foldede papir denne forenings eneste mulige udtryk: Dig. Erkend herefter dig selv som dette, en virtuel transformator, som det, i
hvilket kollisionen mellem det flydende og det faste selvmodsigelsesfrit bekræfter
altings væren uden at påvirke dig som en konstant, og begrib, at du, som denne
funktion, kender universets dybeste hemmelighed, at det er nødt til at være dig for
at være.
Det, i hvilket det flydende og det faste kolliderer, transformerer universets samlede
mængde af energi til en stabil og praktisk anvendelig spænding i din, menneskets,
form og gør universet brugervenligt, som var universet en ultimativt designet personlig computer, der realiserer sig selv igennem en brugerflade, der hverken er
software eller hardware, men begge dele indviklet og forenet i det som er både
ingenting og alting, forandring og fasthed, bevidsthed og krop: Mennesket.
Tag et rektangulært stykke papir. Klip to huller, et rundt og et firkantet...
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Forfatterens afsluttende bemærkning *
I forbindelse med mit ophør som konsulent for advokaten blev jeg i 2002 forsøgt
diagnosticeret med henblik på medicinsk behandling. Jeg var på daværende tidspunkt ikke i stand til at give en dækkende beskrivelse af min tilstand, men blev,
med et vist forbehold, registreret som maniodepressiv. Jeg blev, i 2015, efter at
have stiftet familie og afsluttet min uddannelse som kandidat i pædagogisk filosofi
med et mundtlig forsvar af specialet ”Universets pædagogik” til karakteten 12, formelt raskmeldt og udskrevet. Det er i dag min helt klare opfattelse, at jeg på intet
tidspunkt har været maniodepressiv, men at jeg siden min barndom som tv-stjernens søn konstant har været psykotisk i forskellige grader. Det er altså min egen
bestemmelse af min tilstand, der gør sig gældende i ”Kilden” og således også, når
jeg hævder, at jeg i dag kontinuerligt befinder mig i området omkring tilstandens
mildeste og mest kontrollerede positioner på dennes skala. Det er, med filosofien
som medie, lykkedes mig at komme så tæt på normaltilstanden, som det er nogen
forundt, blot står jeg på den anden side af menneskets indbildte grænse mellem
subjekt og objekt og råber.

* Ai-Louisa er ved denne redaktions slutning tre-et-halvt år. Hun har det godt. Selv om det er visuelt
tydeligt, at hendes skulder og arm blev forstrakt, har de funktionelle konsekvenser af den vanskelige
fødsel været mindre end først frygtet. Hverken arm eller hånd er lam. Hun får et næsten normalt,
fysisk liv.
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Det er først når firkanten, cirklen og trekanten falder sammen,
at ligningen er løst.

