
Metafysiske skridt på vej derhen. Når du går må du skiftevis kigge op, hvor vil du hen? 
og ned, hvor du træder!. Elmasterne står og snurre i vinden. i min vildeste fantasi prøver 
jeg at se for mig de væsner som landmanden har villet hegne inde med disse enorme 
stødhegn. Af alle malere, er piloterne med deres flyvemaskiner og de lange hvide skyer 
de trækker over himlen, de største mestre. alt  hvad malere normalt døjer med, har de 
ingen problemer med: De ved altid precis hvorhen de skal trække stregen på deres store 
blå lærred. og de sælger godt! måske er det fordi de ikke kalder sig malere? De 
langsomme fødder. At gå er ligesom at læse. at læse er ligesom at gå.  Det kan gå hurtigt 
eller langsomt, men hver et skridt på vejen og hvert et bogstav i bogen skal alligevel 
læses hvis man vil nå frem. På eet punkt er jeg enig med Espedal. asfalt er det ondeste 
underlag at gå på. kunne jeg vælge imellem våde fødder i rabbattens grøntudvalg og 
asfaltens sorte hårde, ville jeg til hver en tid vælge de våde fødder. Det gode ved at 
skvatte i en vandpyt er at man resten af vejen ikke skal passe på om man for våde fødder. 
At gå på eventyr har for mig altid betydet at gå naivt mod løkke. hvad det så end 
betydder. Tegn en helt lige linje på et stykke parpir. den blev ikke helt lige. tegn en til 
linje. denne, streg nummer to, skal værre edentisk med streg et, bare forskudt en halv 
millimeter. hver eneste lille hak og bugt på den første streg skal følges. Streg tre skal lige 
streg to, igen forskudt en halv milimeter. sådan fortsætter du til papirets kant. mange 
naturlige processer forløber netop sådan. vandet i åen løber alt sammen samme vej, i 
samme flodseng. men fordi vandet har vægt og fart, sker der en lille gen- eller fejl-
fortolkning af det ruten af det vand der løb før. Herman melville siger at alle der ikke ved 
hvorhen de går, går til havet. Det bedste sted at gå på en strand er lige der hvor brandning 
stopper og det tørre sand begynder. Man kan gå og gå og gå og gå og gå og gå og ikke 
komme nogle vejene. så kan man sætte sig ned og opdage at man er kommet langt. Der er 
altid lige langt til toppen. lige til man pludselig står på den synes den lige så fjern som da 
man begyndte. Der er intet der stopper dig i at gå. langs et hvert vand, vil der være et 
spor, efterladt af vandet der markere hvor højt vandet har stået, i den sidste tids maximale 
vandstand. i dette spor kan man finde alt hvad der kan flyve. alle der går, går mod 
horisonten. de ved bare ikke at de går midt i den. For hvert skridt du tager er der i 
hvertfald to ting der er konstante og to ting der er forandret. Du har to fødder. og før var 
det højre fod der var forest, nu er det venstre. du kan ikke gå den samme vej to gange. du 
er gået i ring! Rutevejledning: Start fra din hoveddør. du skal have et mål med hvorfor du 
har taget dine sko på for at gå. måske skal du i skole. på et tidspunkt på vej hen til dit mål 
beslutter du dig for at du ikke vil gå derhen.  stop op. skift retning. gå. overvej imens du 
går denne nye retning, om der er noget som helst du kunne få ordnet i den retning du har 
taget. et visit du kunne aflægge ved en du kender. en butik du kunne købe noget bestemt i 
som du har manglet længe. en udsigt som du kender, og gerne ville dvæle i en ekstra 
gang. hvad som helst? så skift retning. bliv ved at gå en anden vej til du går ned af en vej 
som du overhovedet ikke har noget at gøre på. ikke endnu. dette er dit mål. når jeg går, er 
der altid de samme stadier af skiftene træthed og ømhed i fødderne der skal generfares. 
og overleves. de første 100 meter gør det at gå, til det at gå. så følger der to kilomter hvor 



bene lige skal finde en rytme. 2 smertefulde kilometer som skal overstås før man rigtigt 
går. deefter kan man gå længe. man kan gå og gå og gå og gå til man er blevet træt. ikke 
dødsens træt. bare frokostpause træt. man har lyst til att side men man gør det ikke for 
man ved at snart er trætheden væk. 10 kilometer. trætheden er glemt. fra nu af kan du gå 
længe. du går rigtigt nu. men du ved også at når du fra nu af, hver gang du føler dig mere 
og mere træt, er det fordi du er træt. gå 30 kilometer. gå 40. gå 50. fald om. det er 
grænsen fra det kendte til det ukendte der også er grænsen imellem det at gå, til det at gå. 
Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå   Jeg troede længe at man blev 
vis af at gå alene i naturen, fordi naturen er vis. Fordi naturen talte til en. Nu tænker jeg 
mere naturen som et spejl. Man bliver vis af at gå alene i naturen fordi der ikke er andet 
end en selv at tale til. der findes ikke noget der bare er vind. der er medvind og modvind 
og sidevind... men ikke bare vind. hvis der er modvind så går du den forkerte vej. at gå 
sin egen vej. at gå i hundene. At gå fra hinanden. at gå i stykker. at gå op i noget. at gå 
ned med flaget. at gå forkert i byen. at gå neden om og hjem. Gå agurk. gå amok! Gå fra 
snøvsen. forstanden. Gå galt i byen. Gå igennem ild. og igennem vand. gå i fisk. hvorfor? 
gå lige efter bogen. gå i små sko. gå op ad bakke. gå op i hat og briller. gå op i røg. gå 
over stregen. gå over åen efter vand. gå i baglås. Gå som katten om den varme Grød.  Gå 
stille med dørene.  Når du går opad bjerget bliver du forpustet og træt i bene. Du kan til 
afveksling gå bagud – Det hjælper. Når du går nedad for du ømme lår og ømme knæ. Giv 
slip og løb. Små korte skridt. Så går det som en leg. Man kan have brug for at sidde ned 
når man har gået sig træt. Men sid ikke mere end 15 minutter, hvis du skal vidre. Der var 
ingen der så dig gå. Jeg Skråede ind over marken og forsvandt ind mellem de mørke 
træer. Her møder jeg en fremmed, med sin hun. Vi er begge lige skeptiske over for 
hinanden. Hvorfor går du ude i skove. Gå. du vil undre dig. Engang gik jeg afsted. Hver 
gang du går ud er det under samme sol. Samme lys. Det er her miraklerne sker. Gå alene. 
Så længe man har et tilholdssted. Et hjem. Vil alle veje i og for sig være blinde veje. For 
du må tilbage hvorfra du kom før eller siden. Ikke at der er noget galt i det. Det er bare 
sådan det er. Jeg gik gennem bevoksningen og kom til gammel murstensmur og en port. 
Her vogtede to gamle støbejernslåger, der hang alt for langt fra hinanden til at holde 
nogen ude. De pep i deres hængsler. Vinden blæste sorte fugle og af de dybe rørskove 
længere ude. Her var ingen. Så jeg dreje af og gik længe ned af en vej hvor den ene 
føreløse bil efter den anden, susede tæt forbi mig.  Så lukkede jeg øjnene og gik. Det er 
ligesom at prøve alt hvad man kan at falde i søvn.  Først når man giver op sker det. Der 
gik en vej langs strandkanten. Den fulgte han. Og så er der dage hvor man begynder at gå 
fordi man engentlig bare skulle et lille smut til købmanden, men i det at man så vender 
snuden hjemad igen med en litter juice og et rugbrød under armen, beslutter man sig for, 
at verjet ikke kunne være bedre. At intet sekund kunne være bedre. Man forelsker sig i 
dagen og går. Vejsiden er ikke sted for mennesker, selvom det er mennesker der har 
bygget den. Skridtene passer ikke i længden. Breden passer ikke til balancen. Nogen 
gange er det nødvendigt at gå. Nogen gange er det nødvendigt at få et lift langt ud i 
ingenting og spørge om man må blive sat af på det aller mest øde sted, hvor der ikke 



kommer andre biler, så der kun er en ting at gøre. Det er næsten skræmmende hvor lange 
tankerækkerne kan blive. Som lange cellulose molekyler der fortsætter og fortsætter. 
Shhhh. Bare vær stille. Gå ud af menneskehammen og bliv væk i landskabet. Åen 
begynder at løbe. Løb ud i engene. Øjnene halvt åbne halvt lukkede. En gråbrun, 
skovbryns-horrisont. Holder vindende i armene -omsonst
tøet sætter ud før vinteren er begyndt. Nu kimer rimfrosten i morgenskæret. nu runger 
vandet til druknedød. Lemmingevandringen mod vandets kærlighed. Løb ud i vildnisset. I 
rørskovene. Bliv væk i rørene. At gå omkap med lyset der stille siver ud, sekund for 
sekund mere mørkt. Undgå for alt i verden at sove i en granplantage. Bøgeskoven skulle 
man tro var god, men om natten bliver de store glatte stammer levende. Bøgen er 
søvngænger. Blind og ligeglad i mørket. Den naturlige granskov er lidt barsk. Men den 
går and.  De lætte birkeskove i højlandt, her drømmer mand godt, men sover læt i vinden. 
Egekrattet er for mørkt, men egene de sove tungt og roligt. Gør ingen fortræd. Poplerne 
kigger skeptisk men vender så ryggen til og er ligeglade. Her kan man sagtens slå sig ned. 
Lindetræet har våde fødder men er ellers ganske venlig. Asken er en god vært. Rolig, og 
har sine aftensysler som den stilfærdigt for ordnet i skæret af den lille bordlampe fo at 
give dig ro. Ær og løn er en underlig famillie. Man sover lidt uroligt her, men de er sådan 
set gode nok. Fyreskoven, her er rart. En hyggelig snorken høres mellem stammerne om 
natten. Læhegn forstår dig godt, og i har masser at snakke om, men de har ikke meget 
plads. Kristtjørn er streng og kortfattet men skal nok holde de onde drømme væk imens 
du sover. Der er stadig mange arter der skal undersøges. Jeg købte ofte bare en pose 
musli. Honningristet og mere hasselnødder. Det kan man spise uden at stoppe op. Det er 
lidt tørt men der fint nok. Hunden gøede. Det vidste jeg godt den ille gøre men jeg blev 
alligevel for skrækket. Hvor går du hen? Jeg er så træt. Mine ben er bløde varme poser 
fyldt med blod, der følelses løst trask vidre hen ad vejen. Fortsatte ned af vejen og ned i 
en kort viadukt under den store vej. Her slutter lydende af mine egne skridt tætter om 
mig. Så åbner verden sig igen med regn og motorlarm og blæst i det sorte løv over 
natteskovene. Komunens bøgehæk. Sikke et sted! Jeg satte mig ind og udbrød ”sikke et 
fint verj idag” for at bryde den første, stive tavshed efter døren er smækket, selen klikken 
og motoren sat igang. Jeg måtte koncentrere mig meget for at forstå ham. Han talte godt 
nok en tyk dialekt tænkte jeg. ”det gik lidt før jeg opdagede at han talte tysk. Jeg sove en 
kort søvn lidt før morgengry på førgens dæk, ud for stavanger på vej til bergen. Klokken 
5:30 vækkede en matros i gul reflexvest mig og sagde at der var optelling, og at jeg derfor 
skulle gå indenfor. Noget træt og forviret samlede jeg mine ting sammen og gik ind, i en 
søvnig lounge hvor en enkelt drikfældig natteravn stadig hang over nattens sidste 
bestilling.  Optælling, Det lyder rimeligt langtrukkent tænkte jeg. Der var over 2000 
gæster på skibet, og mit navn starter med v, så jeg sattte mig godt tilrætte i den gløde stol 
og kiggede ud på dækket hvor jeg havde ligget og sovet. Her gik den samme matros rundt 
og spulede plastikbornde og bænkene. Så gik det op for mig at det nok ikke var optælling 
han havde sagt. Otte minutter senere stod jeg ved min ende destination. Jeg går og hiver 
frøene af de lange stå der læner sig ind over vejen. Drysser dem hvor jeg kommer hen. 



Drysser frø og drysser tanker på vejen hvor jeg gårnæste dag regnede det. Jeg blev i 
teltet. Næste dag regnede det. Næste dag regnede det, så jeg besluttede at blaffe. Jeg har 
gjort det tusind gange før, stilt mig ud til vejen og stukket tomlen i verjet, men på 
uforklarlig vis føltes det helt forket den morgen. Ligsom hvis man siger et ord om og om 
igen. Pludselig forstår man ikke at netop dét ord betydder detop dén ting. Langt ude over 
vaden sad fugleflokken. Lydende fra de tusinde hæse struber nåed mig hver gang vinden 
skiftede om i vest. Jeg rejste mig og bredte mine arme ud. Mange kilometer ude over de 
våde sandbanker rejste fugleflokken sig som ét samlet væsen. Skræmt. Der gik flere 
månede hvor jeg intet skrev. Så kom jeg i tanke om at jeg var holdt op med at gå. Så gik 
jeg. Allerede den første tur, der førte mig ud langs åen og store komarker og gjorde min 
udtjænte gummisko sjask våde. Så skrev jeg igen. Så gik jeg. Det var lidt som et 
vippeudspring, og lidt som at bide i et æble, lidt som at springe på hovedet i den kolde 
fjord eller åbne sin mund og råbe. Lidt som at sige nej og få røde kinder eller lidt som at 
give slip og gynge ud over skrænten i den tynde snor. Men det var ikke som en afrejse. 
Længden af en gåtur kan ikke opgøres i kilometer. Gå fra din mand, gå fra din forstand gå 
ud af dit land, gå til du rammer vand, gå til du går på sand, gå ud af din spand. Nogle tror 
at man bare står der og stritter med tommelfingeren, for at vise hvor godt jeg synes de 
gørte, så de smiler og sender thombs op tilbage.

Vi havde aftalt at gået hele øen rundt, men vi nåede kun et par kilometer før kasper trådte 
forkert og forstuede sin ankel. Det er langsomheden. det er langsomheden der gør 
vandringen så intens. gå sammen med regnen. Med åen. Med vejen. Med fuglene. Med 
blæsten. Med tankerne. Hvis man vil kan man gå til kina. Du kunne gå ud af denne 
udstilling og begynde at gå. Du ved godt hvordan. Hvis du ville kunne du gå afsted og 
blive væk. Det er ikke svært. Du ved godt hvordan. Hvis du ville kunne du begynde at gå 
og aldrig komme tilbage. Du ved det. Hvis du ville kunne du gå og aldrig blive genkendt 
igen. Hvis du ville kunne du gå fra alt hvad du kender. Blive en fremmed i en fremmed 
verden. Du ved det. Hvis du ville kunne du begynde at gå nu, og folk ville ikke savne dig 
før du ikke var til at finde mere. Hvis du ville kunne du begynde at gå nu, og ikke 
kaómme tilbage før du har glemt hvem du selv er. Hvis du ville kunne du gå væk. hvis du 
vil kan du gå væk og forsvinde. hvis du vil kan du gå nu og aldrig komme tilbage. Der er 
ingen der vil stoppe dig i at gå, hvis ikke du sigre hvor du skal hen. Hvis du vil kan du gå 
ud af byen. Hvis du vil kan du fortsætte ud over markerne, langs motorvejene. Komme til 
nye byer og bliver ved til menneskerne begynder at tale et andet sprog. Blive ved til u 
ikke ved hvor du er. Hvis du ville ville du gå. Du ville gå væk. Horisonten er ikke 
længere væk end at du kan se den. Horisonten er ikke længere væk end at du kunne gå ud 
og forsvinde ud af den  på et par timer. Horrisonten er ikke længere væk end at du kunne 
gå ud og frsvinde ud af syne fra din ven der sidder ved vinduet og betragter dig med 
undren. Hvis du ville kunne du jage horisonten til verdens endne. Man kan gå til man er 
så lille at man kan stå inde i en af dråberne på den ruden som din ven kigger efter dig 
igennem. Man kan gå ud og forsvinde og begrunde det ved at forklare de der ikke forstår 



om perspektivets lov, om at alt hvad der bevæger sig væk, vil blive mindre og mindre til 
du ikke kan se dem mere. Derpå give dem hånden og demonstrere teorien for dem. Hvis 
du er på vej væk. På flugt. Du går afsted men en råber på dig og spørger hvor du skal hen, 
og du siger væk og de så siger at det må du ikke. Så kan du henkastet give dig til at 
forklare dem om perspektivets lovmessigheder, og gående baglæns, i højere og højere 
toneleje og uden et eneste punktum blive ved med at tale og forklare og demonstrere 
hvordan afstanden imellem jer får dig til at se mindre og mindre og mindre og mindre og 
mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre ud og til sidst forsvinde. 
Enten vil de så: A: have glemt hvad i snakkede om og vende tilbage til det de lavede før, 
eller B: simpelthen opgive forfølgelsen. Det lyder dramatisk at sige at man er på flugt, 
men det sker aligevel uhyggeligt ofte hvis man enerkender at man konstant jagter sig 
selv. Hvis dette sker – skift da retning hver gang du kommer til en sidevej og slå nogle få 
men veluovervejede sving indover diverse majsmarker og vådområder. Overrask dig selv.  
Vi bevæger os altid rundt i perspektivet og kender godt hvordan det gør ting og andre 
menesker bliver mindre og større alt afhængig af hvor nær du er på dem. Af og til skal 
man dog have testet perspektivet til dets yderpunkter, bare for en sikkerheds skyld. Få det 
tjekket gratis idag. Gå mod vest. Der mange af de tanker som man tænker imens jeg går 
der bare er produkter af en hjerne derslapper af. Det er ligesom den samlede volumen af 
alle de overvejelser man gør sig der er vigtig. Og heri vil der være mange modsigelser. 
Det er en del af det vise ved det. Det kræver frem for alt tolmodighed at bevæge sige 
igennem denne hurtige verden på sine langsomme fødder.


