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Moder jord er svanger med 50 gigaton metangas1 
Sidste år fik hun 83 millioner flere borgere 

Finansministeriet ser frem til, at de normale konjunkturer genindfinder sig 

 
Opråberen på billedet vidste ikke en skid om det han forkyndte 

Prinsessen nedkom 
Han bedrog os men fik ret endda 

 
Eliten inden for den internationale skrevne presse kender ikke til agurketid. Det er 
et lokalt dansk udtryk, skabt af dem, der lever af at italesætte det lille semifeudale 
monarkis folkevalgte forsamling, som om det var her fra, at virkeligheden ud-
sprang. 
De store internationale medier flyder over med beviser på, at den gode fortælling, 
som den danske presse har sovset sig selv og nationens selvforståelse ind i  over 
de sidst 23 år, men især fra og med nullerne, er en rigtig lille stinker af en løgn. 
Der mangler ikke beviser på det i de bedste af de store gamle europæiske sprogs 
skrevne brugerflader. 
Danmark trækker sig ud af Afghanistan, fordi USA gør. Det er gået op for den 
sidste globale supermagt, at det ikke lader sig gøre på eget initiativ at agere global 
ordensmagt. Danmark var nok den sidste nation, der var i stand til se USA som 
                                                 
1 http://www.nature.com/nature/journal/v499/n7459/pdf/499401a.pdf 
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/24/arctic-methane-climate-change_n_3643917.html 
http://ing.dk/artikel/gigantisk-metanboevs-fra-arktis-er-en-bombe-under-verdensoekonomien-160534 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-forscher-warnen-vor-billionenkosten-durch-methan-
a-912892.html 
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jul/24/arctic-thawing-permafrost-climate-change 
http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/07/24215840.htm 
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den gode, sandfærdige og almægtige verdensmagt. Det kan vi takke dette lille 
lands indavlede feudale medieverden for. 
Udviklingen i mellemøsten er ikke under nogens kontrol, og slet ikke USA's. Dol-
laren er stadig den største reservevaluta, og USA er stadig den største militær-
magt. Men pengeværdierne er kunstige og militærmagt er ikke løsningen på noget 
som helst mere. 
Det arabiske ungdomsoprør er på vej ud i det rene anarki i Tunesien, Syrien og 
Ægypten. USA er nu igen verdens største olieproducent, og sigter på at blive selv-
forsynende med fossilt brændsel frem for at kontrollere mellemøsten. Man pum-
per CO2 ud i atmosfæren alt hvad man kan. Det er godt for den patetiske selvfor-
ståelse og en katastrofe for livet på jorden. 
Den globale opvarmning er ikke under kontrol, men vil føre til de magiske 2 gra-
ders stigning langt før nogen havde forudset det, bl.a. som følge af at de giganti-
ske mængder af metan, der er bundet i ishavet mellem Rusland og nordpolen, og 
som frigives i takt med optøningen omkring nordpolen. 
De sidste store forsøg på at opnå en slags magt over informationsstrømmene fra 
de gamle vestlige magters side byggede på den nyeste overvågningsteknologi og 
førte til tilsidesættelsen af verdensborgerens frihedsrettigheder. Men nyheds-
strømmen er i sig selv ukontrollabel, og de omkostninger, som programmerne 
påfører samfundet samt de skadevirkninger som selve afsløringerne af spionpro-
grammerne har på administrationens funktion, er langt større end de evt. ulykker 
som programmerne kunne afværge. Kontrolmanien er gledet ud af kontrol og de 
evt. fordele, som nogle virksomheder kunne opnå via programmerne, tilhører en 
fremtid, der forsvinder med den udvikling, som man tilstræber. 
NSA, med sit PRISM-program og Storbritannien med sit Tepora-program står 
med bukserne nede sammen med alle de andre programmer. 
Truslen er ikke ekstern terror. Truslen er selve den sejrende livsform. Beviserne 
er så massive og påtrængende, så intet efter hånden kan fortrænge opmærksom-
heden fra det. 
En prinsefødsel, et forsøg på at indfange Edward Snowden med illegitime magt-
tiltag over for frie nationer for at bringe ham for USA's egen patetiske selvjustits, 
o.a. kan ikke fortrænge opmærksomheden fra det faktum, at den vestlige verdens 
økonomiske nødvendighed er virtuel, og at den egentlige nødvendighed ligger i 
det, at man i forsøget på at redde økonomien kun maksimerer den hastighed, 
hvormed man fjerner de generelle livsbetingelser for sig selv og alt andet. 
USA, EU og resten af verdens fremstormende økonomiske stormagter skaber 
mere fattigdom og ødelægger flere livsbetingelser end de skaber med den form 
for rationalitet, der ligger bag deres problemstillinger og forsøgene på at løse 
dem. Selve den vestlige verdens selvforståelse og rationalitet er dybt irrationel og 
patetisk af samme årsag. Beviserne på det vælter nærmest frem med hver dags 
mere og mere spektakulære afsløringer. 
Den økonomiske nødvendighed fremstilles som om, at det frie marked, her under 
det internationale finansmarked, står for den højeste nødvendighed. Fakta er, at 
det er staterne, der har holdt kurserne på obligationer, aktier og andre mere afledte 
finansielle værdier oppe over de sidste 40 år. 
Her til lands kom det frem, at Den danske bank fik stillet uanede mængder af kre-
dit til rådighed da finansmarkederne kollapsede i 2008 og 9. Staterne ofrede sig 
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for at holde det fri marked oppe, hvilket afslørede at magten reelt ligger hos sta-
terne. 
Men politikerne forstår ikke, at de agerer som de egentlige magthavere, når de 
performativt holder markederne oppe. De orienterer sig ud fra overbevisningen 
om, at de er nødt til at redde markedet, da det for dem er markedet, der er løsnin-
gen. At de som aktører på statens vegne agerer som staten og dermed afslører at 
staten er større end markederne2, ja det er lige så svært for dem at forstå, som det 
altid har været umuligt for de troende at forstå, at de troende selv var den egentli-
ge skaber af deres gud, som levede ved deres egen tro. Gud og den økonomiske 
nødvendighed er institutionaliseret overtro, konstruerede virtuelle værdier som så 
mange andre sociale fænomener. 
Den økonomiske nødvendighed er bygget op over en højere nødvendighed, som 
ikke kan oversættes til den kun økonomiske. Når man som det fremgår af tids-
skriftet Nature d.24 juli 2013 beskriver, at metanbomben kan komme til at koste 
220 billioner US-dollars for verdensøkonomien de næster årtier, så er der tale om 
en umulig vurdering. Men tallene er så store, så de antyder, at den økonomiske 
rationalitet har mistet sin forpligtende karakter. Den er gået rent agurk. For det, 
der helt klart er tale om her, er talmæssige indikationer for, at de problemer, der 
opstår som følge af menneskehedens bestræbelser på at opnå økonomisk omsæt-
ning og forbrug, er større end dem, de løser med selv samme bestræbelser. 
Den form for hensigtsmæssighed, der styrer rationaliteten bag den økonomiske 
nødvendighed, er uhensigtsmæssig. Rationaliteten har mistet sin forpligtende ka-
rakter. Finansministeriets, Verdensbanken, OECDs, IMFs, EU-kommissionens 
metafysiske verdensbillede er afsløret som ren woodo. 
Men nu skal politikerne snart på arbejde igen, og så får vi det at tale om. Så har vi 
det at tale om, og så behøver vi ikke forholde os til alt det andet mere. Så går ti-
den med det. Så har vi det, at få tiden til at gå med.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 7000 kr. pr. spansk statsborger tabt på den finansielle sektor, dvs. offentlige penge kastet efter det fri mar-
ked http://economia.elpais.com/economia/2013/07/26/actualidad/1374856943_526101.html 
 
http://www.business.dk/finans/nationalbanken-holdt-danske-bank-i-et-jerngreb 


